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 چكیده 

و مهم ترین آن اند  دیجيتال تغييرات زیادی را در تجربه و عمل فراغت ایجاد نمودههای  فناوری

باشد. هدف از این پژوهش مطالعه کيفي هتروتوپيک شدن فضای  مي گيری فراغت دیجيتال شکل

راغت دیجيتال نوعي فراغت است که کاربر بيشترین فراغت تحت تاثير دیجيتالي شدن فراغت است. ف

ای  رایانههای  اجتماعي مجازی و بازیهای  انواع شبکه ،زمان فراغتي خود را صرف استفاده از اینترنت

روش تحقيق در  برای بررسي موضوع تحقيق از مفهوم هتروتوپای فوکو استفاده شده است.کند. مي

برساخت گرایي اجتماعي و اطالعات از  -رادایم تفسيرگرایيپژوهش حاضر از نوع کيفي مبتني بر پا

دهد  مي پژوهش نشانهای  نفر از شهروندان شهر تالش گردآوری شده است. یافته 22طریق مصاحبه با 

که هتروتوپيک شدن فراغت خود نقش تسهيل کننده در دیجيتال شدن فراغت دارد. عالوه بر آن 

 دیگر این پژوهش نشانهای  شود. یافته مي زماني فراغت نيز هتروتوپيک شدن موجب سياليت مکاني و

فضای آموزشي و  فضای عمومي،،دهد که در اثر هتروتوپيک شدن مرز بين فضای فراغت با کار مي

فضای خانه از بين رفته است. به طوری که فراغت دیگر مختص به یک زمان یا یک مکان خاص نبوده 

توجه داشت که نفوذ فراغت مجازی در  در عين حال باید .م داردو در هر زمان و مکاني قابليت انجا

 شهری کوچک بيانگر تسری آن در جامعه ایراني است.

 فراغت، هتروتوپيا، فوکو، فراغت مجازی، جامعه ایرانيواژگان كلیدی: 
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 بیان مساله 

مختلف بوده های  گذران آن همواره مورد توجه صاحب نظران رشتههای  و شيوه 1اوقات فراغت

است. اما امروزه اهميت مساله اوقات فراغت نسبت به گذشته دوچندان نيز شده است به طوری 

 فراغت اوقات» شود.  مي جامعه یاد که از آن به عنوان آینه تمام نمای فرهنگ
 کی عنوان به 

 جامعه یقشرها يتمام نيب مشترک موضوعي، اسيس يحت و یاقتصاد ،ياجتماع ،يفرهنگ دهیپد

 «است نموده جلب خود به راای  عمده توجه دارد کهای  يژگیو و تياهم ليدل به و است

حول شده است. با توجه به . در عصر حاضر چهره فراغت مت(129: 1161،و دیگران نايواصف)

توان گفت  مي یکي از عوامل موثر در به وجود آمدن تحوالت اجتماعي هستند،ها  اینکه فناوری

از آن زمان که رشد تکنولوژی در جهان سرعت گرفته، فراغت را نيز دستخوش تغيير و تحول 

تجربه ( معتقدند تغييرات در سازمان و 222) 1( و روجک1669) 2آرگایلنموده است. 

تاریخي فراغت بارها توسط تحوالت تکنولوژیکي مانند فيلم، های  فراغت و نيز دورههای  فعاليت

اینترنت و مشتقات آن یکي از فناوری هایي هستد که فراغت تلویزیون و ویدئو رخ داده است. 

ز افراد و نحوه گذران آن را در جامعه معاصر به شدت تحت تاثير خود قرار داده و موجب برو

 .گردیده اند 2پدیده فراغت دیجيتالي

فراغت دیجيتال نوعي فراغت است که کاربر بيشترین زمان فراغتي خود را صرف استفاده از  

انواع  (،وب گردی، تماشا و دانلود فيلم و آهنگ، خواندن کتاب و پيگيری اخبار ) اینترنت 

دیجيتال های  ا اینکه اینترنت و دستگاهکند. ب ميای  رایانههای  اجتماعي مجازی و بازیهای  شبکه

بيشتر برای پر کردن اوقات فراغت و سرگرم شدن ها  فراواني دارند، اما امروزه از آنهای  قابليت

موجوداوقات فراغت، های  ( معتقدند در کنار فناوری1666) 5اسميت و کولوکشود. مي استفاده

فراغتي ظهور های  ني برای انجام فعاليتدر حال حاضر فناوری رایانه و اینترنت به عنوان مکا

کرده و فضاهایي جدید برای شرکت در تجارب فراغتي فراهم نموده اند. در واقع این فضاهای 

وجود دهد. مي فراغت و تجارب فراغتي را نشانهای  مجازی اوقات فراغت، تغيير فعاليت

                                                           
1 Leisure 

2 Argyle 

3 Rojek 

4 Digital leisure 

5 Smith & Kolloc 



  
 
 
 
 
 

 087   شدن فضاي فراغتی در جامعه ايرانیهتروتوپيك 
 

 

معنای فراغت و همچنين ای  رایانههای  مجازی و بازیهای  اجتماعي مانند شبکههای  رسانه

فراغتي را تغيير داده است. هر فردی در محل کار ضمن انجام وظایف شغلي خود های  مکان

کند یا به وب گردی و دانلود آهنگ و تماشای  مي مجازی و ایميل خود را چکهای  صفحه

کند.  مي موجود در گوشي و یا رایانه خود استفادهای  رایانههای  پردازد و یا از بازی مي کليپ

های  دانش آموزان و دانشجویان حتي هنگام انجام تکاليف درسي سرگرم چت کردن و بازی

اینترنت همراه در و ای  رایانههای  بازی، تبلت، همراههای  هستند. استفاده از تلفنای  رایانه

خانوادگي و دورهمي تبدیل به یک عرف شده است.اکنون بخاطر سيطره اینترنت و های  ميهماني

توانند تا دیر  مي دیجيتال، عالوه بر اینکه زمان اوقات فراغت افزایش یافته، افرادهای  فناوری

فناوری کامپيوتر و اینترنت به » مجازی بيدار بمانند. های  و شبکهها  ها، تلفن وقت پای رایانه

عنوان فضاهای مهم برای فعاليت در فراغت معاصر پدیدار گشته و فضاهای جدیدی برای 

فراغت های  توانند همراه با فعاليت مي کنند که حتي مي فراغتي ایجادهای  ارکت در فعاليتمش

بنابراین گسترش ورود ابزارهای دیجيتال به عرصه اوقات (.1،2221برایس«)سنتي انجام شوند

گذران فراغت را به نوعي تغيير داده و موجب بروز فضای هتروتوپيک در های  شيوه ،فراغت

شوند، همزمان با این اتفاق افراد  مي وارد اوقات فراغتها  د. زماني که این فناوریفراغت شده ان

شوند. در عصر  مي در قالب اوقات فراغت وارد تعامالت همزمان و ناهمزمان دنيای مجازی

و فضای جدیدی برای اند  فراغتي تبدیل شدههای  به مکاني برای انجام فعاليتها  حاضر فناوری

 ،اطالعات و ارتباطاتهای  فراغتي ایجاد نموده اند. در واقع فناوریهای  يتمشارکت در فعال

کنند و منجر به ایجاد  مي فراغت را به فضای کاری و محل کار را به فضاهای فراغتي تبدیل

فراغتي در کنار دنيایي از کار، گزینه هایي که های  شوند؛ گزینه مي فضای هتروتوپيک فوکو

دیجيتال مکانِ موقت های  دهند. محيط مي اني معمول فضا را ارائهمعناهای متفاوتي از مع

هستند و ها  فضاهای فراغتي هستند که به فضاهای واقعي دیگر مرتبط بوده و خارج از همه مکان

در عين حال ممکن است مکان خود را در واقعيت نشان دهند، در حالي که تقریبا همزمان 

چنين وضعيتي ميزان همپوشاني فضاها افزایش یافته و در  .(2،2215)روجاز و دیگرانهستند 

شوند. افراد در مسير خانه به محل کار، محل کار، در مسير  مي فضایي محوهای  محدودیت
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های  کنند، فرصت مي داخل مترو و ماشين، با دستگاه هایي که با خود حمل ،دانشگاه به خانه

ي مدام در دسترسشان قرار دارد. امروزه جامعه فراغتهای  فراغتي زیادی در اختيار دارند و گزینه

ایراني از این تاثير مبرا نمي باشد. چرا که شاهد مشارکت روزافزون کاربران ایراني در انواع 

فراتر از جنسيت، سن،تحصيالت و طبقه بيشترین زمان را در ها  باشيم. ایراني مي فضای مجازی

انداره افراد به فضای مجازی بخصوص از کنند. مشغوليت بيش از  مي فضاهای مجازی سپری

زاویه فراغتي آن موجب تداخل فضایي فراغت با فضاهای دیگر شده است.این تداخل فضایي یا 

هتروتوپيک شدن فضای فراغتي موجب تنگ تر شدن فضاهای دیگر از جمله خانواده،کار، 

 غير فراغتيدانشگاه و فضاهای دیگر شده است.که این خود موجب آسيب پذیری فضاهای 

شود. براین اساس این تحقيق تالش دارد تا به روشي کيفي به بررسي هتروتوپيک شدن  مي

فضای فراغتي در جامعه ایراني بپردازد. با توجه به اکتشافي بودن تحقيق شهروندان شهر تالش 

 .بعنوان جامعه مطالعاتي انتخاب شده است

 پیشینه تجربی پژوهش 
گوناگون مورد بررسي های  را به عنوان یک مساله اجتماعي از جنبهتحقيقات انجام شده فراغت 

اما مساله فراغت و هتروتوپيک شدن فضای فراغتي موضوعي است که در ایران به . قرار داده اند

با آن که تحقيقات متنوع و فراواني در زمينه اوقات فراغت انجام شده آن پرداخته نشده است. 

تحقيق و معناداری های  ي بوده که بيشتر رد و تایيد شدن فرضيهکمشناسي  )اغلب به لحاظ روش

مورد توجه است( نتایج متناقضي حاصل شده و یافته واحدی ندارند ها  آماری در آنهای  آزمون

در . عالوه برآن شود مي نيزها  و همين موضوع موجب ابهام در تحقيقات بعدی و سياست گذاری

دیجيتال در های  بر پيامدهای منفي استفاده از فناوریانجام شده داخلي های  اغلب پژوهش

در این بخش به چند مورد از آنان که ارتباط بيشتری با موضوع تحقيق فراغت توجه شده است. 

 شود. مي دارند، پرداخته

شهر تهران های  درکافي نت« جوانان و فراغت مجازی» ( پژوهشي با عنوان1131ذکایي)

دهد که گفتگوهای اینترنتي عرصه جدیدی را برای گذران  مي نانجام داده است. نتایج نشا

و ها  مختلف با زمينههای  فراغت طيف رو به افزایشي از جوانان و شکل گيری خرده فرهنگ

مجازی عالقه جوانان به مشارکت های  عالیق متنوع فراهم ساخته است. در وجه منفي، سرگرمي
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دهد و ممکن است  مي مختلف تحت الشعاع قرارهای  مدني را با انگيزههای  اجتماعي و فعاليت

غيرمجازی های  گروهي و تفریحات و بازیهای  اجتماعي آنان در تدارک فراغتهای  بر مهارت

 تاثير منفي بگذارد. 

فراغتي جوانان های  مصرف اینترنت در سبک» ( پژوهشي با عنوان1135پاک سرشت)

های  دهد که فراغت آنالین در همه سبک مي شانانجام داده است. نتایج این بررسي ن« تهراني

غيرآنالین است. در سبک فراغتي گذار، کاربرد اینترنت از طریق ایجاد های  فراغتي، تداوم تجربه

های  رفتارهای فراغتي جدید مانند چت کردن موجب افزایش زمان فراغت و ارتقای کيفي تجربه

برد فراغتي اینترنت بدون تاثير بر زمان فراغتي شده است. در سبک فراغتي دانش محور، کار

فراغت، جایگزین رفتارهای فراغتي فرهنگي شده است و در سبک فراغتي طبقه محور کاربرد 

 فراغتي است.های  فراغتي اینترنت فاقد هر گونه تاثيری بر زمان و تجربه

ر رسانه بر به بررسي تاثي »و اوقات فراغتها  رسانه «( در پژوهشي  با عنوان 1139دهقان )

به منظور ها  پردازد.وی معتقد است الگوی اوقات فراغت و استفاده از رسانه مي اوقات فراغت

پرکردن اوقات فراغت تغييرات زیادی داشته و خود موجب تغييرات فرهنگي شده است. 

 اوقات فراغت را مردمي و ارزان کرده اند.ها  رسانه

« نه مدرن و درک معنایي از تجربه فراغترسا»( پژوهشي با عنوان1161رضایي و محمدی)

فراغت، سبب تضعيف ارتباطات واقعي شده و ارتباطات را به ای  انجام داده اند. تجربه رسانه

دهد. تجربه فراغت در چنين حالتي، بيشتر نوعي تجربه فردی  مي سایبری انتقالهای  درون شبکه

 است تا جمعي. 

ر خصوص استفاده فراغتي از اینترنت و سایر با مرور مطالعات خارجي  انجام شده د  

انجام شده توجه خود را به های  دیجيتال مشخص شد که هر یک از این پژوهشهای  دستگاه

انجام های  مجازی خاص معطوف کرده اند. عالوه بر این پژوهشهای  یک یا چند مورد از شبکه

مي توان دیدگاهي را بر دیدگاهي و ناند  متفاوت به واقعيت اجتماعي پرداختهای  شده، به گونه

دیگر ترجيح داد. همچنين غالب تحقيقات انجام شده در خارج از کشور در رابطه با موضوع 

پژوهش ما، کمي بوده و یا به روش گرندتئوری انجام نشده اند. نتایج تحقيقات خارجي انجام 

ال بر فراغت هستند. در دیجيتهای  شده بر روی فراغت دیجيتال عمدتا موید تاثير مثبت فناوری

 اشاره شده است.ها  این بخش به تعدادی از آن
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انجام داده « فناوری اوقات فراغتهای  دگرگوني»( در پژوهشي که با عنوان2221برایس)

کند که از لحاظ تاریخي همواره بين فناوری و اوقات فراغت رابطه وجود دارد  مي است استدالل

در طول زمان اوقات فراغت، تحول در ای  فناوری بازهای رایانهاما استفاده زیاد از اینترنت و 

فعاليت اوقات فراغت معاصر را تسهيل کرده است. تاکيد اصلي این پژوهش بر این است که 

ایجاد ای  نوین فضاهای فراغتي چندگانههای  اوقات فراغت مانند اینترنت و رسانههای  فناوری

شود و تغييرات در تجربه تعاملي، فضایي  مي اغتي را شاملفرهای  که بسياری از فعاليتاند  کرده

 دهد. مي و زماني اوقات فراغت را نشان

فيس بوک را به  ،«فضای هتروتوپيایي فيس بوک» با عنوان ای  ( در مقاله22125) 1ریمازوک 

 دهد. او فيسبوک را فضایي دوگانه در نظر مي عنوان یک فضای هتروتوپيک مورد بررسي قرار

 مکانِ یکبه عنوان يرد که از یک سو  برخي از افراد مجذوب آن شده و از سوی دیگر گ مي

های  جویند. در واقع وی در مطالعه خود هم  جذابيت مي هتروتوپيک برخي افراد از آن بيزاری

 یندر اپردازد.  مي فيسبوک را از نظر کاربران بررسي نموده و هم به عوامل دافعه غيرکاربران

به  يایيبا جغرافرا است که مردم ي دیگر)جهان تو در تو( جهان وندر يبوک جهان سيف یدگاه،د

کند. یا به عبارت دیگر جامعه فيس بوک از نظر  مي ي،جذب یا دفعاجتماع يهمان اندازه زندگ

از  فيس بوکاو معتقد است که مشخصات فضایي بسيار شبيه جامعه واقعي ساخته شده است. 

متناقض است که همزمان  فضایيو از سوی دیگر  ل بوده ایده آای  فضای مدرنِ شبکهیک سو 

 نماید. مي افراد را هم وصل و هم فصل

اختصاص داده  توليد معنا در فضای هتروتوپيک »پژوهشي با عنوان 2215روجاز در سال

دیجيتال فضای های  انجام داده است. وی معتقد است که فناوری« شده به فراغت دیجيتال

دیجيتال و اینترنت به سرعت وارد های  فناوریاند.  تبدیل به فضایي هتروتوپيک کرده فراغتي را

مختلف، در های  اند. در حال حاضر فناوری هادر مکان مختلف زندگي روزمره  شدههای  حوزه

د چرا که بسياری از مردم  ها، قابل دسترسي هستن مدرسه یا در بين آن خانه، محل کار،

زیادی را برای های  دهند فرصت مي اجازهها  کنند که به آن مي ملهایي با خود ح دستگاه

اوقات فراغت به طور مداوم در دسترس هستند. های  فراغتي تحقق ببخشند. گزینههای  فعاليت
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موجب شده است که مرز بين فضای کار و فضایي ها  دسترسي آسان و قابليت حمل این دستگاه

 فراغتي از بين برود.

مختلف فراغت اینترنتي های  بررسي جنبه» ( پژوهشي تحت عنوان 2215ن)و همکارا 1وانگ

به مطالعه دانشجویاني که استفاده ابزاری از اینترنت دارند، پرداخته اند. « مورد استفاده دانشجویان

های  دهد مرورگرها و مسنجرها نرم افزارهای محبوب دانشجویان در فعاليت مي نشانها  یافته

این دليل که انواع مرورگرها و مسنجرها متنوع بوده و افراد هنگام برقراری  فراغتي هستند. به

توانند همدیگر را ببيند. همچنين نتایج این پژوهش نشان داد که سهولت استفاده یکي  مي ارتباط

 آنالین است. های  از دالیل استفاده زیاد از بازی

 چارچوب مفهومی

سخن گفت. او ابتدا این مفهوم را در  یا دگر مکان 2يافوکو اولين کسي بود که از هتروتوپ ميشل

 1672در سال  که(Les Mots et Les choses)'نظم اشياء  کتاب ميالدی در مقدمه ی 1699سال 

با  يسخنران یکدر  1697ل در سا سپس مطرح کرد و( ترجمه شده The order of thingsبه )

که  تداوم و نرمال بودن  یيفضا یکه عنوان بهوم هتروتوپيا را مف ،فوکو "یگر،د یفضا»عنوان 

ها  مرزهای درون و بيرون مکانآنها  زیرا . کند، تشریح کرد مي ه را مختلروزمرمعمول های  مکان

(. 1: 2215نامد)ریمازوک، مي دهند، که فوکو آنها را هتروتوپيا مي را به فضای غيریت تغيير

ميان فضا و مکان قائل نشد، ی وپيا مرزهتروتخصوص مفهوم هایش در  هرچند فوکو در نوشته

 های بنيادین فضا و مکان در طول اعصار و در جوامع مختلف، بسيار تغيير اما او مدعي است ایده

شوند و هرگز یکسان  چون زمان متغيرند، همواره دگرگون مي "مکان"و  "فضا" اند. کرده

مکان واقعيو هتروتوپيا  ،ابه سه بخش اتوپي (. فوکو مکان را 263: 1،1667)کيسي مانند نمي

بين مکانهای واقعي که وجود هستند هایي  عرصه هتروتوپياها یا دگرمکانها. کند بندی مي تقسيم

انفصال  نقطه. دگرمکانها و وجود ندارند اند های آرماني مکانهای واقعي گونهه دارند و اتوپياها ک

و همچنين در پيوند با  و واقعي در پيوندی معين با یکدیگر ميان مکانهای اجتماعي آرماني
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به مکانهای مادی، مانند  القوه بر آن که قابل اطالساختار اجتماعي قدرت قلمداد ميشوند که ع

 (.2: 1،1639)فوکونيز ميباشد (غير مادی)قلمروهای شهری است، شامل مکانهایي مفهومي 

 گيرد که عبارتند از:  مي اصل بنيادین در نظر 9فوکو درباره دگرفضاها 

ها  کند، هر چند که آن مي صل اول این است که هر فرهنگي در جهان هتروتوپيا ایجادا -1

 توانند اشکال متفاوتي به خود بگيرند. مي

تواند هتروتوپيای  مي که تاریخ خود را گستراند،ای  اصل دوم این است که جامعه -2

يا متناسب با زمان و در کند؛ کارکرد هتروتوپ مي متفاوتي عملهای  موجودی را بسازد که به شيوه

 کند. که در آن قرار دارد تغيير ميای  ارتباط با جامعه

اصل سوم هتروتوپ فوکو این است که هتروتوپيا قادر است که در یک فضای واقعي در  -1

چندین مکان که در خودشان ناسازگارند. این  ،فضای واحد چندین فضا را کنار هم قرار دهد

کند، مانند فضای  مي خاصي را ادغامهای  يا است. هتروتوپيا مکانهتروتوپهای  تعریف ویژگي

فضای فرهنگي و فضای مفيد، فضای  ،خصوصي و عمومي، فضای خانوادگي، فضای اجتماعي

شوند تا  مي فراغت و فضای کار در فضای غيریت. دگر فضاها وارد رابطه با محيط اطراف خود

 خود را تشکيل دهند. کامال مخصوص بههای  فضاهای خاصي  با ویژگي

زماني مختلف، اغلب با زمان مرسوم های  اصل چهارم هتروتوپيا اغلب در ارتباط با برهه -2

زمان را به شيوه ها  و جشنوارهها  شود.به عنوان مثال نمایشگاه مي خاص تفکيکهای  در مکان

در فواصل کوتاهي تنها  -شوند مي ظاهرشده و دوباره ناپدیدها  کنند که آن مي محدودی استفاده

و ها  گيرند، در حالي که موزه مي ها، زمان را نادیده وجود دارند. از سوی دیگر گورستان

کنند. ورود و خروج را در چنين جایي به جهت وارونگي و تحریف  مي آن را متراکمها  کتابخانه

 نمي توان آزادانه انجام داد.

را ها  گي و بسته بودگي است که هم آندر اصل پنجم هتروتوپيا مستلزم سيستم باز بود -5

عمل خاص، مانند پرداخت، ثبت،  یکتنها با انجام  سازد. مي منزوی و هم رخنه پذیر

 یبندگر ما به مراسم پاا. داریدترک  یاعبادت، شما اجازه ورود و  یاو  طهير، تیي،نمایششناسا

 نجام ندهيم. اداریم اجازه  يستيم،ن
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موجود یک کارکرد دارد.در دگر فضا فوکو این های  همه مکان هتروتوپيا در ارتباط با -9

کند: بين ایجاد یک وهم که در  مي کارکرد را به عنوان رها  کردن ميان دو چيز افراطي توصيف

معرض یک دنيای واقعي است که هنوز هم گمراه کننده است و ایجاد یک مکان در حد کمال 

 (. 2215،زندگي واقعي)ریمازوکهای  برای جبران نقص

گاه این است که مکاني پندارگونه و وهم آلود را بيافریند؛ در دگرمکان این ها  نقش دگرمکان

قابليت وجود دارد که در یک محل واقعي واحد، چندین مکان یا چندین موقعيت مکاني را که با 

 نه و بربينيم در تماشاخا مي هم ناسازگارند، درکنار هم قرار دهد. بر همين اساس است که

دیگری  یکي پس ازاند  که نسبت به هم بيگانهها  از مکانای  مستطيل شکل مجموعهای  صحنه

نگریم؛ یعني اتاقي مستطيل شکل که در   مي آیند و باز برهمين اساس به سينما مي درکنار هم

نشيند. تواند به نمایش درآمدن مکاني سه بعدی را به نظاره ب مي دو بعدی آدمای  انتهایش بر پرده

دیگر از طریق وانمود کردن و گاهي اوقات معکوس کردن های  مانند یوتوپيا، هتروتوپيا با مکان

کند. برخالف یوتوپيا که دست نيافتني و ذاتا  مي ارتباط پيداها  یا تحریف کردنشان با آن

ای غيرواقعي هستند، هترتوپيا فضای واقعي است. برای مثال سينما یک فضای غيریت ميان فضاه

عادی است، یک اتاق مستطيلي شکل بسيار عجيب که در انتهای آن روی یک صفحه نمایش دو 

بينيد. در آن جهان واقعي و تخيلي فيلم در کنار هم قرار  مي بعدی، یک طرح از فضای سه بعدی

شوند که طرحشان بر روی پرده به  مي دارند و تماشاچيان مجذوب داستان قهرمانان و خائناني

 ذاشته شده است)همان(. نمایش گ

مفيد ها  مفهوم هتروتوپيا ثابت کرده است که در تجزیه و تحليل انتقادی بسياری از مکان

تواند به عنوان یک  مي معتقد است: فضای مجازی به عنوان یک کل( 1663) 1است. یانگ

های  عم از چت رومهتروتوپيا مورد توجه قرار گيرد، اما درون آن یک هتروتوپيا نيز وجود دارد، ا

توان  مي (.بر این اساس2: 2215دیجيتالي کاالیي شده)ریمازوک،های  مبتني بر جنسيت تا کتابخانه

از فضای هتروتوپيا معرفي کرد که چندین مکان را که به نظر ناسازگار و ای  اینترنت را نمونه

که اینترنت،  واقعيت این استکند.  مي ناهمگن اند، در یک مکان گرد هم آورده و عرضه

یک مکان مجازی هستند. یک فضای محدود که دارای ای  رایانههای  مجازی و بازیهای  شبکه

 خاصي هستند.های  ویژگي
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یک است که آنها  ینا یمجاز يایدن يادینبنهای  یژگي(از و2211) 1بر اساس نظر بِلستُرف

آنالین جهاني های  قط از نظر شبکهتوان نه ف مي راها  هستند. وی به این نتيجه رسيد که  آنمکان 

(. در تعریفي از مفهوم 2موقعيت و مانند آن نيز تفسير نمود)همان: ،بلکه از نظر فضا، چشم انداز

توان  مي شمرد، مي که فوکو برای هتروتوپياها برای  هتروتوپيا و با توجه به اصول شش گانه

ارف اطرافمان، واقعياتي متفاوت را در هتروتوپياها را مکان هایي قلمداد کرد که در دنيای متع

(. بر این اساس 73: 1162کند )غالمي، مي ویژه عرضههای  بستری از زمان، مکان و موقعيت

کند که سه مولفه ی زمان،  ميای  اینترنت به عنوان یک دگر مکان، تماشاگران را دستخوش تجربه

یجيتال و اینترنت عالوه بر قابليت دهای  سازد. از این رو فناوری مي مکان و موقعيت را متحول

کنند و در  مي عرضه چندین مکان متفاوت در یک مکان بر ناپایداری سه عنصر مذکور داللت

متفاوت از آن چه در ای  متضاد، در تجربههای  این ناپایداری کاربران را در مواجهه با مکان

نترنت به ایران و درادامه ورود ای .دهد مي مالوف پيرامون خود داشته است، قرارهای  مکان

شکلگيری و فراگيری فضاهای مجازی در جامعه ما تغييراتي در سبک زندگي مردم نيز ایجاد 

باشد.با توجه به محدودیت  مي کرده است.یکي از این تغييرات،تغيير شکل اوقات فراغت مردم

 فت. فراغت سنتي در جامعه ایراني،فراغت دیجيتال به سرعت در بين مردم گسترش یا

 روش تحقیق

 -تفسيرگرایي پارادایم بر مبتني کيفي تحقيقهای  روش نوع از پژوهش حاضر تحقيق در روش

است.اطالعات از طریق مصاحبه از افرادی که تجربه فراغت دیجيتال را  برساخت گرایي

ميداني، نمونه گيری کيفي  -شيوه نمونه گيری در تحقيقات کيفيگردآوری شده است.اند  داشته

شود. نمونه گيری نظری  مي ت که بدان نمونه گيری هدفمند و یا نمونه گيری نظری نيز گفتهاس

یابند. در نمونه گيری نظری که  مي گيرد که در خالل تحليل ظهور مي براساس مفاهيمي صورت

توان نه فقط از افراد بلکه از  مي گيرد، مي مورد استفاده قرارای  مخصوصا در نظریه زمينه

نيز نمونه گيری کرد. این نوع نمونه گيری، دارای ها  ، فضاها، وقایع و موقعيترویدادها

(. در این 1135قبلي است)استراوس و کوربين،های  خصوصيت انباشتي بوده و مبتني بر نمونه

روش نمونه گيری، تعداد افراد مورد مصاحبه، یا به عبارت دیگر حجم نمونه به اشباع نظری 
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 باز و1مصاحبه  کيفي عميق ازطریق پژوهش این دادههایتگي دارد. لذا سواالت مورد بررسي بس

 استخراج و تحليل شدند.ای  نفر بدست آمده و سپس با استفاده از نظریه زمينه 22با 

 توصیفی نمونه تحقیقهای  : یافته1جدول شماره 

 تحصیالت سن جنسیت نام ردیف

 دیپلم 17 زن صبا 1

 دیپلم 17 زن رقيه 2

 دانشجوی کارشناسي 22 مرد محمد 1

 دانشجوی کارشناسي 25 مرد مهدی 2

 دیپلم 13 زن رقيه 5

 کارشناسي 22 مرد عليرضا 9

 دیپلم 13 زن آیالر 7

 کارشناسي 21 زن کبرا 3

 دانشجوی کارشناسي 21 زن سارا 6

 دیپلم 17 زن شراره 12

 دانشجوی کارشناسي 22 زن محبوبه 11

 کارشناسيدانشجوی  21 زن منا 12

 کارشناسي ارشد 22 مرد سامان 11

 دانشجوی کارشناسي 22 مرد سجاد 15

 دیپلم 13 زن محدثه 19

 دانشجوی کارشناسي 29 مرد مهيار 17

 دیپلم 13 زن نازنين 13

 دانشجوی کارشناسي 21 زن سيما 16

 دیپلم 13 زن سما 22

 دیپلم 17 زن آیدا 21

 دانشجوی کارشناسي 21 زن بيتا 22

 دیپلم 13 زن تبسم 21

 دیپلم 13 زن سونيا 22
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مختلفي مدنظر قرار گرفت. استاد های  در مطالعه حاضر برای دست یابي به اعتبار، جنبه

راهنما به عنوان بازرس خارجي در همه مراحل پژوهش ناظر و راهنما بود. همچنين در مسير 

ق نتایج تحقيق به مصاحبه شوندگان پژوهش با همتایان تبادل علمي شد. همچنين در این تحقي

مطابقت داده شد. در خصوص قابليت اطمينان نيز متن ها  برگردانده شد و سپس با آرای آن

ها، از نظرات و  مصاحبه پس از پياده شدن، مقوله بندی گردید، و در مقوله بندی داده

 راهنمایيهای اساتيد و کارشناسان استفاده شده است

 تحلیلی های  یافته

نفر از شهروندان شهر تالش،  22عد از گردآوری اطالعات مناسب به وسيله مصاحبه با ب

استخراجي های  مرتبط استخراج گردید. مقولههای  ضبط شده پياده شدند و مقولههای  مصاحبه

 در جدول زیر قابل مشاهده است:

 استخراج شده از مصاحبه هاهای  : مقوله2جدول شماره

هتروتوپیک شدن 
 فراغت

 تكنولوژی و فراغت سیالیت فراغت نوع فضاهای فراغتیت

در هم تنيدگي فضاهای 
فراغتي با فضاهای غير 

 فراغتي

استفاده  فراغتي از فضای 
مجازی برای رفع خستگي 

 در بين کار

های  استفاده فراغتي از شبکه
 مجازی در هر مکان

دیجيتالي شدن 
 فراغت

استفاده فراغتي  از فضای 
 ضای خانهمجازی در ف

های  استفاده فراغتي از شبکه
 مجازی در هر زمان

استفاده فراغتي از فضای 
 مجازی در فضای اموزشي

فقدان محدودیت در استفاده 
استفاده فراغتي از فضای   فراغتي از فضای مجازی

 مجازی در فضای عمومي

 

 تكنولوژی و فراغت -1

آنچناني با هم نداشتند هرچند تلویزیون و رادیو در گذشته مقوله فراغت و تکنولوژی وابستگي 

دادند.اما با ورود تکنولوژیهای جدید و اینترنت  مي بخشي از زمان فراغت را به خود اختصاص
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توان عصر حاضر را عصر  مي به تدریج فراغت خاصيت دیجيتالي به خود گرفت تا جایي که

 فراغت دیجيتال ناميد.

 دیجیتالی شدن فراغت 

اطالعات و ارتباطات مانند مطالعه کتاب، تماشای فيلم، دیدار و های  گوناگون فناوری کاربردهای

فراغتي های  آنالین و آفالین بخشي از فعاليتهای  چت کردن با دوستان و بستگان، بازی

 دیجيتال انجامهای  همراه، رایانه و سایر دستگاههای  دیجيتال هستند که کاربران با استفاده از تلفن

فضای مجازی و )مورد اشاره های  توان با توجه به موقعيت و فضای وقوع فعاليت مي »هند. د مي

برخي از رفتارهای فراغتي در ؛ل به دو نوع فراغت واقعي و فراغت دیجيتال بودئقا (یا واقعي

جهان واقعي، از طریق اینترنت قابل انجام نيستند و برخي از امکانات و رفتارهای قابل انجام در 

نترنت در عالم واقع و پيش از توسعه کاربرد اینترنت قابل انجام نبوده و از این حيث جدید ای

شوند. افزوده شدن عرصه مجازی مصرف و رفتارهای فراغتي به عرصه واقعي آن،  مي محسوب

عالوه بر این که از حيث زمان کلي صرف شده برای مصرف و رفتارهای فراغتي قابل مطالعه 

اثيرپذیری ميزان بروز رفتارهای فراغتي مختلف در جهان واقع نيز حائز اهميت است؛ از منظر ت

 (. 13: 1135،پاک سرشت«)است

 ؛شده است گزارش در رابطه با دیجيتالي شدن فراغت  در ذیل تعدادی نمونه مصاحبه

اوقات فراغت کجا بود اگه گوشي نبود. اگه گوشي نباشه روزا کسل کننده  «ساله:  22 محمد

قدیمي رو دورهمي انجام ميدادیم االن گوشي اومده بازی یادم رفته های  . قبال ادم بازیميشه
های  اومدن فناوری «ساله: 25مهدی  .»کنيم مي روزا ميخوابيم شبا چت .اصال چه جوری بودن

دیجيتال تا حدودی نحوه گذراندن فراغت رو تغيير داده. دسترسي به اینترنت گوشي راحت تر 
این قابليت حمل کردن اینترنت و »ساله: 22سجاد  .»ردجا ميشه ازش استفاده کهستش و همه 

هميشه همراه ما بودن ( با استفاده از اینترنت سيمکارت ها) باعث شده ما زمان بيشتری از 
خب وقتي از فراغت دیجيتال استفاده ميکنم دیگه نگران «ساله: 21 اینترنت استفاده کنيم. کبرا

که ما نمي توانيم و نياز به کسب اطالع از کسي و موقعيتي داریم این کار در وقت نيستم. زماني 
دهيم اما در صورت داشتن این ایزارها در هر  مي حالت عادی فقط در مقطع زماني خاصي انجام

  .»توانيم از همدیگه باخبر بشيم مي مقطع زماني حتي نصف شب هم
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 سیالیت فراغت -2

 سیالیت مكان فراغت  -الف

رسد مکان گذران فراغت از عرصه عمومي واقعي به سوی فضای مجازی فراقلمرویي  مي نظربه 

مجازی به وجود آمد ای  دیجيتال عرصههای  به بيان دیگر به مدد فناوری .در حال تغيير است

دهد تا بدون حضور فيزیکي در یک مکان  مي قرارها  است که این فرصت مهم را در اختيار سوژه

ود را بگذرانند. فروپاشي مرزهای مکاني و زماني فراغت ارتباطات فراقلمرویي خاص، فراغت خ

را مهيا کرده است که خود منجر به شکل گيری فضای مجازی برای گذران فراغت به موازات 

عرصه واقعي شده است. گذران فراغت در فضای مجازی و به دور از فضای واقعي و به نوعي 

دهد. کنش گری در  مي را در عرصه واقعي کاهشها  سوژهسياليت مکان فراغت، کنش گری 

  .شود مي موجب شناور شدن فراغت (گذران فراغت در فضای مجازی)فضای مجازی

 توان به موارد زیر اشاره کرد: مي برای نمونه

االن جو طوری شده که همه از اینترنت و گوشي استفاده ميکنن. حتي مکان »ساله: 13محدثه 
هم برای جذب مشتری بيشتر وای فای ميدن به مشتری ها  یا کافي شاپها  نهایي مثل رستورا

هاشون. خب این کار رو برای هر فردی راحت ميکنه. تو ميتوني توی کافي شاپ نشسته باشي 
خيلي راحت » ساله: 17شراره ..»در حالي که داری توی تلگرام با دوستای مجازیت چت ميکني

داره. هر جایي که باشي ميتوني ازش استفاده کني.تو مرکز هستش دسترسي بهش و قابليت حمل 
فراغت دیجيتال خوبيش اینه که مجبور  ساله: 22 سامان .»خرید یا وقتي کنار دریا با دوستاتي

نيستي حتما بری یه جای خاصي و سرت رو گرم کني یا هزینه زیادی براش پرداخت کني. 
چت کني یا خبرهارو بخوني یا حتي با  ميتوني هرجایي که هستي به اینترنت وصل بشي و

 ..»گوشيت بازی کني

 سیالیت زمان فراغت  -ب

در عصر حاضر فضا و مکان در  .از خصوصيات بارز فراغت دیجيتال بي مکاني و بي زماني است

تاکنون گذراندن فراغت مقيد به زمان و مکان  .فراغت معنای قبلي خود را از دست داده است

نویني چون تلفن همراه، تبلت و رایانه با های  که که با وارد شدن فناوریبوده است در حالي 

های  محدودیتعالوه بر اینکه قابليت حمل و دسترسي به اینترنت همراه در اوقات فراغت افراد، 
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به طور مداوم در دسترس افراد قرار نيز فراغتي را های  گزینهفراغت از بين رفته، مکاني و زماني 

شده همه جایي و همه مکاني توان گفت در عصر حاضر فراغت  مي طوری که . بهداده است

دیجيتال مرزها را به سهولت پيموده و در آن واحد بر های  فناوریا کمک اکنون فراغت ب .است

زمان و هزینه ی بسيار است و گاه  ،خالف عالم واقع که گذران فراغت مستلزم صرف انرژی

دسترس پذیر، کم هزینه تر و همگاني شده است. امکان نماید، آسان،  مي حتي غير ممکن

پذیرشدن انجام برخي از رفتارهای فرهنگي در فضای مجازی و نيز بروز برخي رفتارهای جدید 

فراغتي و فرهنگي موجب بروز تغيير در زمان و الگوی گذران زمان آزاد و سبک مصرف 

باطي تعاملي و مجازی، به ویژه ارتهای  در حال حاضر فناوری. فرهنگي در افراد شده است

که از آن اند  جوانان پدید آوردههای  اینترنت و تلفن همراه الزامات جدی را برای خرده فرهنگ

)  توان به تقویت فردیت، استقالل عمل و انتخاب گری، سيال شدن فراغت اشاره نمود مي جمله

چون تلفن همراه و اینترنت که به دیجيتالي های  توان گفت فناوری مي بنابراین(. 2: 1131ذکایي،

و مرزهای موجود فرهنگي و اجتماعي را شکسته اند، اند  سراسر عرصه فراغت افراد نفوذ نموده

که فارغ از هنجارهای فراغت سنتي در گذشته اند  قلمروهای فراغتي جدید خلق نموده

ماني است و در هرچه عرصه فراغتي در گذشته زمانمند بوده است فراغت دیجيتالي فرازاست.

 هر زمان و هر لحظه امکان استفاده آن توسط فرد فراهم است.برای نمونه:

االن دیگه مثل گذشته نيست که برای بازی کردن باید از قبل با دوستامون از » سال 29علي 
قبل هماهنگ کنيم بلکه االن هر لحظه از شبانه روز اراده کنيم ميتونم بازیهای دیجيتالي انجام 

هروقت که کاری نداشته باشم یا حوصله ام سر رفته باشه ميرم تو فضای » ساله 25هدی م«.بدم

به نظرم خوبي گذران فراغت در فضای مجازی » ساله 22سجاد «.کنم. مي مجازی خودمو سرگرم
 «.اینه که زمانش دسته خودته.یعني هر وقت دوس داشتي در دسترست هست

 فقدان محدودیت فراغتی -پ 

خاصي دارد که بر روی زندگي روزمره های  اطالعات و ارتباطات و اینترنت ویژگي های فناوری

اطالعات و ارتباطات افراد را قادر به توليد محتوا در های  گذارند. فناوری مي افراد جامعه تاثير

دهند و تعامل مردم را با دیگران  مي اینترنت نموده و همچنين فاصله فيزیکي و زماني را کاهش

فناوری های  سازند. ترکيب هر دوی این ویژگي مي های فيزیکي و زماني مختلف ممکندر فضا
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دهد که افراد در  مي اطالعات و ارتباطات)توليد محتوا و همکاری با دیگر افراد آنالین(، نشان

توانند دیدار و تعامل داشته باشند،محتوای قابل دسترس توليد نمایند و با  مي زمان فراغت خود

گری که همزمان آنالین هستند همکاری و تعامل داشته باشند)روجاز و افراد دی

(.در گذشته اوقات فراغت به معني تعطيلي مدارس و  رفتن به کالس قرآن، 2219همکاران،

در اما شد  مي فوتبال بازی کردن داخل کوچه، دید و بازدید از اقوام و دوستان و مسافرت محدود

تلفن استفاده از تعطيلي مدارس یا آخر هفته نبوده بلکه با حال حاضر فراغت صرفا منحصر به 

اکنون . هر زمان و در هر جایي قابل دسترسي است و فضای مجازیتبلت  ،همراه، رایانه

کنند و این صرفا محدود به ایام  مي نوجوانان و جوانان بيشتر خود را با ابزارهای دیجيتال سرگرم

ورود اینترنت و تلفن همراه افراد برای سپری کردن فراغت  تابستان و ایام تعطيلي نمي باشد. با

پرسرعت به های  شاید حداقل این شرایط تا چندسال قبل که اینترنتخود محدودیتي ندارند. 

وجود داشت سنتي شهرهای کوچک تسری پيدا نکرده بود، حداقل در این شهرها هنوز فراغت 

دیجيتال و های  سنتي نيز گرفتار سرگرميسال اخير شهرهای کوچک با ساختار  چند اما در 

پویایي و جنب و جوش ،از تحرک اغت افراد سرشاردر گذشته فر .فضای مجازی شده اند

که این فعاليتها معطوف  پرداختند مي بدني بيشتر و جسمانيهای  به فعاليتافرد و  بودندبيشتری 

سي مفرط به ابزارهای دیجيتال، به فضای خانه و محله بوده است.اما در حال حاضر به دليل دستر

گذران فراغت به لحاظ زماني،مکاني و حتي جنسيتي محدودیتي ندارد.در عين حال فراغت 

 دیجيتال محدودیتهای فرهنگي فراغت در فضای واقعي را هم ندارد.مثال:

دیجيتال و اینترنت همراه محدودیتي ما نداریم. با هر های  با اومدن دستگاه» ساله:22سامان

.هر فيلمي که ميخوایم رو ي بخواهيم ميتونيم چت کنيم و وقتمون رو بگذرونيمکس
دختران جوان برای گذراندن فراغتمون در بيرون از خونه محدود هستند. » ساله: 17رقيه«.ببينيم.

نميتونيم هرجایي بریم و یا زیاد بيرون از خونه باشيم یا با دوستانمون بریم تفریح. اما تو فضای 
ا هر چند ساعت که بخوایم ميتونيم با دوستامون چت کنيم یا یا دوست جدید پيدا کنيم مجازی م

در فضای واقعي من نميتونم با دوست دخترم برم بيرون و یا یه » ساله: 22محمد«.و بازی کنيم
دیجيتال این مساله رو های  قرار ساده بذاریم چون باعث آبروریزی ميشه ولي اینترنت و فناوری

.. بخوام کتاب ميخونم یا بازی .دیجيتال من هر تفریحي ميتونم بکنمهای  با دستگاه حل کردن.
 ..«.ميکنم یا آهنگ گوش ميدم و
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 تنوع فضاهای فراغتی -3
دیجيتالي شدن فراغت موجب سياليت فراغت و شناور شدن آن در زمان و مکان شده است.این 

مکان مشخص رها باشند و به نوعي وضعيت موجب شده است تا فعاليتهای فراغتي از زمان و 

ای  تواند در هر لحظه مي وابسته به زمان و مکان خاص نباشند..در این وضعيت است که فراغت

شوند و تنها فرد باید تصميم  مي اتفاق بي افتد.در واقع فعاليتهای فراغتي وابسته به اراده فرد

ومي فعاليت فراغتي داشته بگيرد که در زمان کار،منزل،فضای آموزشي و یا حتي فضای عم

 شود. مي باشد.بر این اساس است که فراغت هتروتوپيک

 فراغت و فضای كار -الف

و یا  دیجيتالهای  چند قابليتي، تحرک و اتصال به اینترنت دستگاههای  با توجه به ویژگي 

د. آورن مي ، مبنایي برای ایجاد فضاهای هتروتوپيک فراغتي به وجودفعاليت در حالت آفالین

فراغت را به فضای کاری و محل کار را به فضاهای فراغتي  ،اطالعات و ارتباطاتهای  فناوری

فراغتي در کنار های  شوند؛ فرصت مي کنند و منجر به ایجاد فضای هتروتوپيک فوکو مي تبدیل

ع دهند. در واق مي دنيایي از کار، فرصت هایي که معناهای متفاوتي از معاني معمول فضا را ارائه

تواند همزمان در  مي هتروتوپيک یعني اینکه چندفضای ناسازگار در کنار هم جمع شوند و فرد

های  توان گفت فناوری مي نيست. براین اساسها  چندین فضا باشد اما در واقع در آن مکان

فراغتي را متحول نموده اند. استفاده افراد های  اطالعات و ارتباط زمان و مکان انجام فعاليت

.برای از از بين رفتن مرز بين فراغت و کار باشدای  تواند نمونه مي ل از فراغت دیجيتالشاغ

  توان به تجارب زیر اشاره کرد. مي نمونه

کار با دوستان چت ميکنم یا عکس و از چند ساعت تو محل کار بعد » ساله: 22عليرضا 

ال کنار دریا. اما وقتي گوشي فایل ميذاریم. سخته که از محل کارت بيای بيرون و بخوای بری مث
داری و ميتوني به اینترنت وصل بشي تو محل کارتم ميتوني یک کليک ميتوني وارد دنيایي از 

ببين  «ساله: 22 سجاد«.فراغت و سرگرمي بشي یا حتي بازی کني با گوشيت یا اهنگ گوش بدی

هم دارم در این بازه سرکار من جوری نيست که هر دقيقه مشتری بياد برای همين زمان بيکاری 
ميرم چت ميکنم تو فضای مجازی. من هم چت ميکنم با گوشيم و هم مطالعه ميکنم. ميتونم بگم 

آره من محل کارم هم از  «ساله: 22محمد «.همزمان چندین کار رو باهم با گوشيم انجام ميدم
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ایل ميذاریم. به تلگرام استفاده ميکنم. گاهي هم با دوستان چت ميکنم و برای همدیگر عکس و ف

من برای خواندن کتاب و  «ساله:  21کبرا «.هر حال بين کار استراحت و فراغتم ميخوایم دیگه
هم برای انجام کارهای مرتبط با شغلم هم بيشتر از این صفحات مجازی استفاده ميکنم. 

 .اینجوری هميشه اوقات فراغت داری روی کامپيوترت روی گوشيت توی خونه و محل کارت
من سرکارمم یا آهنگ » ساله: 22عليرضا«. لحظه پيام هایي دریافت ميکني و ميری ميخونيشون هر

 «.گوش ميکنم یا با همکارام چت ميکنم یا مطالب جالب ميخونم

 فضای خانه  در فراغت -ب

با تحولي که خانه بعد از انقالب صنعتي و اطالعاتي پيدا کرده بخش زیادی از اوقات فراغت در 

طوالني را طي کنند تا به مکاني های  شود و دیگر نيازی نيست افراد مسافت مي خانه صرف

های  مناسب برای گذران اوقات فراغت خود برسند. استفاده از اینترنت، تلفن همراه و بازی

دیجيتال در خانه بسيار رواج های  و مطالعه کتاب، مجله و روزنامه از طریق دستگاهای  رایانه

همراه های  خانگي و شخصي یا حداقل به تلفنهای  جوانان امروزه به رایانهیافته است. اکثر 

تعامل کنند و به ها  توانند در اتاق خود با چندین نفر آشنا شوند و با آن ها مي دسترسي دارند آن

رایانه های  اطالعات و تصاویر دورترین نقاط جهان دسترسي پيدا کنند و همچنين به بازی

(.در واقع در سالهای اخير به دليل در دسترس بودن ابزارهای 12: 1133رگر،ز و حاجي)بپردازند

دیجيتال و در عين حال محدودیت فضاهای فراغتي بخصوص برای زنان به نوعي شاهد خانگي 

 ؛ شود مي به مصادیقي از خانگي شدن فراغت اشارهدر ادامه باشيم. مي شدن فراغت

آشنا شدم دیگه سراغ تفریحات ها  ه با این فناوریاز بدو ورود به دانشگاه کساله:  22 علي

دیگه نميرم. توی خونه در کنار خانواده هستم اما همزمان با گوشيمم بازی ميکنم یا چت ميکنم 
گفتيم ما رو ببرن  مي رفت مي قبال وقتي حوصلمون سر »ساله: 21 سارا .»و سرگرمي هامم دارم

کردیم تو کوچه ولي االن همش تو  مي که قبال بازیبيرون اما االن همش با گوشي هستيم. یا این
قبال بيرون زیاد » ساله25مهدی .»خونه ایم و فراغتمون تو خونه با گوشي و اینترنت ميگذره

ميرفتم ولي االن اینطوری نيس. دیگه مثل قبل با دوستامون نميریم باشگاه یا جایي برای تفریحي 
سامان «.نه با دوستامون چت ميکنيم تو فضای مجازینميریم یا کمتر ميریم. بجاش ميشنيم تو خو

خونه نشستي و راحت گرم و نرم با گوشيت اوقات فراغتت رو ميگذروني؛ تلگرام و » ساله:  22
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قبال با خانواده «ساله:  13 محدثه .»اینستا گرام. نيازی به آماده شدن برای بيرون رفتن نداری

خانوادگي های  همه سرها تو گوشين. تو مهموني خيلي بودیم االن وقتي ما یه جا جمع ميشيم
انجام ميدن یا تصاویر ای  رایانههای  مردا یه طرف نشستن دارن با گوشي به هم پيام ميدن یا بازی

اینستا رو بهم نشون ميدن. دیگه دلم تنگ نميشه که برم بيرون. ميرم اینستاگرام های  و کليپ
 13تبسم «. یا فالو ميکنم و فالوئيينگ دیگه تموم شدبينم و الیکشون ميکنم  مي عکسای مردم رو

سعي کردم در حين کار کمتر استفاده کنم.وقتي توی خونه نشستم ميتونم با یک کليک  «ساله:
علمي هم داره. های  مختلفي برای سرگرمي داره حتي برنامههای  وارد دنيایي بشم که برنامه

 «.ر فضای مجازیهمزمان هم تو خونه کنار خانوادم هستم و هم د

 فراغت و فضای آموزشی  -پ

و  قابليت حملانکار ناپذیر است.  ،تحوالت به وجود آمده ناشي از اینترنت در نظام اجتماعي

موجب شده است مرز ميان فضای فراغتي و آموزشي از بين ها  دسترسي آسان به این فناوری

زان درکالس درس و هنگام شود دانشجویان و دانش آمو مي برود. به طوری که اغلب دیده

های  خود در صفحههای  و چک کردن پيامای  رایانههای  مطالعه کردن خود را با چت و بازی

رسد این روزا جلب توجه دانش آموزان به درس از طرف  مي به نظرمجازیشان سرگرم کنند.

الس اساتيد در کالس کار بسيار سختي شده است.دانشجویان بدون کوچکترین حرکت در سر ک

در ادامه چند نمونه  مجازی هستند.های  بدون توجه به آموزشي بودن کالس مشغول سرگرمي

 مصاحبه آورده شده است؛ 

که سرکالس درس حوصلم سر ميره آنالین ميشم و چت ها  بعضي وقت «ساله: 21 بيتا

با بعضي وقتا توی کالس درس بدون اینکه »ساله: 22محمد «.ميکنم یا بازی ميکنم با گوشيم
تونيم به  مي زنيم.جالب اینجاست که حتي مي دوستام حرفي بزنم از طریق چت با هم حرف

استاد زیستمون یه کانالي زده و مطالب درسي رو  »ساله: 13آیالر «شکل مجازی هم بخندیم
ميذاره اونجا و ما مجبوریم بریم تلگرام. االن استفاده من هم درسي هستش و هم در کنارش به 

خيلي مواقع تو حياط دانشگاه ميشينم و با «ساله: 22 محبوبه«.ي استفاده ميکنمصورت تفریح
بينم و  مي کنم یا ميرم اینستا عکسای دوستامو مي دوستای دیگه ام که توی دانشگاه هستن چت

دیجيتال باعث تنوع در فراغت ما های  فناوری» ساله: 29مهيار .» اینجوری وقت ميگذرونم
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اندن فراغتمون مجبور نيستيم حتما یه جای خاص بریم... سر کالسم شدن... دیگه برای گذر

 «.باشم من ممکنه آنالین بشم و چک کنم پيامام رو یا حتي بازی کنم با گوشيم

 فضای عمومی  درفراغت  -ت

شده  ز امورسریع بسياری ااطالعات و ارتباطات عالوه بر اینکه موجب تهای  با ورود فناوری 

 .کثيری از افراد جامعه با سنين مختلف به این دنيای مجازی راه پيدا کنندهای  سبب شد گروه

فراغتي را به طور های  تکنولوژی راههای گذران اوقات فراغت را افزایش داده و همچنين گزینه

مداوم در دسترس افراد قرار داده و نيز زمان فراغت را افزایش داده است. به طوری که افراد در 

تا منزل، فاصله منزل تا دانشگاه، در مترو یا سرخيابان منتظر ماشين هستند یا فاصله محل کار 

فراغتي دسترسي دارند. اکنون به مدد تکنولوژی فراغت به یک مکان های  گزینه حتي در پارک به

خاص و به یک زمان خاص محدود نمي شود. بلکه در هر زمان و در هر کجا قابل دسترسي 

ع گذران اوقات فراغت، به صورت جزئي الینفک از زندگي روزمره است. به طوری که این نو

افراد درآمده است.رادیو، تلویزیون، تلفن و بعد از آن کامپيوترها و به دنبال آنها اینترنت، گستره 

که در آن افراد ميتوانند به گذران اوقات فراغت اند  وسيعي از فضای مجازی را به وجود آورده

ی عمومي از جمله پارکها،مترو،ایستگاههای اتوبوس،درون تاکسي و .امروز فضاهابپردازند

 اتوبوس و هر مکان عمومي دیگر فضایي است برای گذران فراغت از طریق ابزارهای دیجيتال.

تکنولوژی زمان و مکان اوقات فراغت رو تغيير داده. یعني هر جایي  «ساله:  29 مهيار

های  مکان .توتوی خيابون باشي یا توی دانشگاه فرقي نداره کجا باشي.ميتوني استفاده کني
 .»که وای فای دارند ميتوني آهنگ گوش بدی یا فيلم دانلود کني یا حتي اخبار ببينيای  عمومي

اجتماعي و های  روی آوردن افراد به شبکههای  اندروید زمينههای  گوشي» ساله: 13سونيا 
ن ميتونم هر زمان که بخوام یا هرجایي که دسترسي آسان تر به دنيای مجازی رو فراهم کرده.م

.بعضي مواقع فوتبال رو باشم وارد اینترنت بشم.چت کنم یه جک بخونم و کارای دیگه انجام بدم
دیجيتال فراغت سنتي خيلي کم تر های  با اومدن دستگاه «تبسم  .«بينم مي هم از طریق تلفن

تن بازهم سرشون تو گوشيشون. به بعضي وقت هام که جوونا ميان پارک دور هم نشس ...شده
نظرم چون افراد تلفن همراه یا تبلت رو ميتونن با خودشون هرجایي ببرن اینجوری شده. دیگه 

مثل قدیم نيازی نيست که ما حتما بریم یه پارکي تفریح کنيم و فراغت خودمون رو بگذرونيم. با 



  
 
 
 
 
 

 033   شدن فضاي فراغتی در جامعه ايرانیهتروتوپيك 
 

 

گوشي .برا من که فرقي نميکرد « ساله: 13 آیالر«.هرجایي ميشه فراغت داشتها  این فناوری

دستم ميومد باید آنالین ميشدم حاال فرقي نداشت کجا باشم. تو ماشين باشم یا توی خيابون. هر 
من اگر با دوستام کافي »ساله: 21سارا«. جایي که ميتونستم به اینترنت وصل شم آنالین ميشد

دوستام رو چک ميکنم یا مطالب های  شاپ برم یا پارک اونجا هم هر ازگاهي آنالین ميشم و پيام
 «.طنز ميخونم و یا عکس هایي رو که با دوستام گرفتم رو همون لحظه ميذارم اینترنت

 هتروتوپیک شدن فراغت: درهم تنیدگی فضاهای فراغتی با فضاهای غیرفراغتی -4
وپيک رسد که فضای فراغتي در جامعه ما هتروت مي مطالب گفته شده در باال به نظر با توجه به

جا، فضایي محقق در یک تماس آناست که نه این جاست و نه  فضایيهتروتوپيا  شده است.

فضایي ناممکن  تلگرام ومتبلور در فيس بوک،های  تلفني، فضایي حادث شده در گپ و گفت

 شکارآو متفاوت از پيرامون ای  مجادلههای  که در مکانفضایي نيستند، ها  متعلق به انسان

یعني فضایي است که هم هست و هم نيست ؛فضایي  'پيا مانند آینه عمل مي کند.هتروتو.شود مي

های  رسد فناوری مي به نظر .که در مکان های مجادله ای و متفاوت از پيرامون آشکار مي شود

تکنولوژی مرز بين  .دیجيتال موجب نوعي درهم تنيدگي فضای فراغتي و غير فراغتي شده است

دیجيتال های  توانند به سرگرمي مي رده است. افراد در هر جایيفضای مختلف را ازبين ب

دسترسي داشته باشند و فراغت محدود به مکان و فضای خاصي نيست.تا جایي که خود کاربران 

 در عمل به این نتيجه رسيده اند:

... ممکنه سرخيابون باشم یا تو .من هر جایي که باشم باید آنالین باشم» ساله: 22محبوبه

ن. اینجوری نيست که من بخوام یه جای خاص فراغتم رو بگذرونم.. هر جای قشنگي که ماشي
فناوری باعث شده من برای ».. ساله: 21بيتا«.گيرم و ميذارم اینستاگرامم مي برم عکس سلفي

فراغتم محدود نباشم ميتونم به تنهایي فراغتم را در هرجایي و هر زماني بگذرونم.. بعضي 
ماني هم حوصلم سر ميره با گوشيم بازی ميکنم... حتي موقع درس خوندن حتي در مهها  وقت

دیجيتال باعث شده دیگه فضای های  فناوری»ساله: 21کبری «.هم پيامام رو چک ميکنم و...
تفریح با کار یا فضای خانه با فضای تفریح باهم تداخل داشته باشند. من با اینکه شاغل هستم 

های  هنگ گوش ميدم، پيامام رو ميخونم یا چت ميکنم و عکساما زماني که سرکارم هستم آ

در » ساله: 13محدثه «.اینستا گرام رو ميبينم دیگه حتي نيازی نيست برم طبيعت برای تفریح کردن
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گذشته فراغت محدود به فضا و مکان خاص بود و ميشه گفت فضای فراغت جدا بود از 

با استفاده از فناوری تفریح هم بکني. مثال قبال باید فضاهای دیگه. اما االن هرجا که باشي ميتوني 
کردیم اما االن همه تو گوشيامون هر نوع بازی داریم و ميتونيم تو  مي ميرفتيم باشگاه فوتبال بازی

 «.خونه فوتبال بازی کنيم
 

 

 
 : مدل پارادایم تحقیق1نمودار شماره

 

 

 گیری نتیجهبحث و 
ي افراد در دنيای امروزی بوده است.بخصوص از زماني که مهم در زندگای  فراغت همواره حوزه

ساعت کار در هفته محدود شد و افراد زمان آزاد بيشتری برای فعاليتهای فراغتي داشته اند.اما با 

ورود تکنولوژی دیجيتال به عرصه فراغت شکل و نوع فراغت کامال متحول گردید و به نوعي 

تغيير شکل فراغت از نوع سنتي و حتي مدرن آن به نوعي  فراغت مبتني بر اراده کاربر گردید.با
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 شاهد نوع جدیدی از فراغت هستيم که فراتر از مکانها و زمانهای واقعي خود را نمایان

 ناميم. مي کند.این وضعيت فراغت را هتروتوپيک شدن فراغت مي

فراغتي در بررسي حاضر به تحليل تغييرات در فضای فراغت و هتروتوپيک شدن فضای 

نفر از کاربران فضای مجازی که تجربه فراغت  22تحقيق به روش کيفي در ميان  .پرداخته شد

در شهر تالش انجام شده است. نتایج تحقيق بيانگر هتروتوپيک شدن فضای اند  مجازی داشته

فراغتي در یک شهر کوچک در شمال ایران شده است.طبعا این بيانگر نفوذ فراغت مجازی از 

امروزه استفاده فراغتي و سرگرم کننده از بزرگ به شهرهای کوچک ایران شده است.شهرهای 

.ارتباطات به واسطه استتکنولوژی  رایج ترین کاربرد اطالعات و ارتباطاتهای  و فناوری اینترنت

 (.2: 1662)رینگولد، را دگرگون ساخته است« اجتماع فراغت»و « فرهنگ فراغت»کامپيوتر، 

دیجيتال با امکاناتي چون قابليت های  دهد که فناوری مي پژوهش نشانهای  تحليل یافته

های  حمل، اتصال به اینترنت و انجام همزمان چندین کار به مکان جدیدی برای تجربه فعاليت

توانند خود را با  مي دسترسي دارند وها  فراغتي تبدیل شده اند. افراد در همه جا به این دستگاه

. این دسترسي موجب شده است مرز بين فضاهای مختلفي چون فضای سرگرم کنندها  آن

،فضای فراغتي و خانه و فضای عمومي و فضای و فراغتآموزشي کار و فضای  فضای فراغتي و

ای  و بدین ترتيب فضای فراغت تبدیل به فضایي هتروتوپيک شود به گونه از بين برود فراغتي

فراغت سنتي وابستگي زیادی به های  فعاليتشود. که مرز فضای فراغتي با سایر فضاها محو 

فراغت مجازی هيچ گونه وابستگي به زمان و مکان ندارند و های  مکان و زمان دارند، اما فعاليت

تواند خود را با فراغت دیجيتال سرگرم نماید. در واقع فراغت به  مي فرد در هر جایي و زماني

دیجيتال های  فراد خود را با فراغت مجازی و دستگاهنوعي در زمان و مکان سيال شد. زماني که ا

توانند فارغ از زمان و مکان وارد  مي فراغت سنتي را ندارند وهای  کنند، محدودیت مي سرگرم

مورد عالقه شان سرگرم کنند. در واقع اینترنت و های  اینترنت شده و خود را با برنامه

دیجيتال از های  گشاید. به مدد فناوری مي اربراندیجيتال فضایي نامحدود در برابر کهای  دستگاه

جمله تلفن همراه و تبلت افراد در ایستگاه اتوبوس، پشت چراغ قرمز، در خيابان و در حال پياده 

به و این یعني هتروتوپيک شده فضای فراغتي. فراغت دیجيتال دسترسي دارندهای  روی به گزینه

آورد؛ در تشریح  مي مکان متضاد را در کنار هم گردزعم فوکو هتروتوپيا مکاني است که چندین 

محيط واقعي به فضای مجازی انتقال یافته است: های  توان گفت بسياری از فعاليت مي این سخن
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بينند و  مي کنند، فيلم مي کنند، مطالعه مي افراد در همين فضای مجازی با بستگان خود صحبت

در گذشته متعلق به فراغت سنتي ها  همين فعاليتپردازند.در حالي که  مي حتي به گشت و گذار

شود؛ زمان و مکان محدود به جغرافيا  مي بودند. در فضای مجازی مفهوم زمان و مکان متحول

توانند وارد آن  مي توانند وارد آن شوند؛ در یک زمان و مکان مشترک مي نيست و افراد هر زمان

هر زمان بخواهند از آن فضا خارج شده و وارد  دلخواه خود را انجام دهند وهای  شده و فعاليت

فرد ممکن است  در فراغت دیجيتال به طور همزمان هم وارد » فضای کار و زندگي خود شوند.

تعامل همزمان و هم تعامل ناهمزمان در فضاهای مجازی شده در حالي که خود در محيطي 

و تعاملي فراغت را با کم رنگ خارج از آن قرار دارد. اینترنت مفاهيم سنتي سازمان فضایي 

نمودن مرزهای  ميان فراغت خانگي، مجازی و تجاری به چالش کشيده است. فراغت معاصر 

گوناگون و متنوع و به طور همزمان تجربه شوند. این  نشان دهنده های  ممکن است به شيوه

مختلف در یک  های توانایي تکنولوژی برای ایجاد فضای هتروتوپيک است؛ کنار هم نهادن مکان

( نشان دادند 2229و همکارانش) 1(.همانطور که شالوسکي6: 2221برایس،«)محل واحد واقعي

توانند  مي سازد. اکنون افراد مي فراغت دیجيتال با فراغت سنتي تعامل داشته و آن را دگرگون

ت سرعفراغتي خود را مدیریت نمایند. های  به صورت دیجيتال فعاليتها  برای هماهنگي آن

فضای آزادی را برای کاربران به وجود آورده  ،ارتباط و سياليت آن و فارغ از زمان و مکان بودن

کننده روابط غير وابسته به زمان و  است؛ در واقع ارتباطات اینترنتي در محيطهای چت، تقویت

 مکان گردیده است. به زعم فوکو هتروتوپيا، از تمام آنچه که فضاهای واقعي به نمایش

و  ،، تمام محل هایي که زندگي انسان در آن حصار بندی شدهدساز مي گذارند، فضایي خيالي مي

مجازی های  هنوز غير واقعي اند. با توجه به این تعریف فوکو از هتروتوپيا به نظرمي رسد شبکه

چنين فضایي باشند. فوکو به منظور و حتي بازیهای آنالین و آفالین  بوک چون، تلگرام، فيس

کند. وی آینه را به دليل انتقال بالواسطه ی  مي فهوم هتروتوپيا از استعاره آینه استفادهبسط م

فرد  .گوید: آینه یک مکان ِ بي مکان است مي مفهوم فاصله بين دو فضا انتخاب کرده است. فوکو

ي کند. یعن مي بيند که نيست. از نظر او هتروتوپيا مانند آینه عمل مي در آینه خود را در جایي

شود.  مي فضایي است که هم هست و هم نيست و فضایي است که متفاوت تر از پيرامون آشکار

                                                           
1 Shklovskii 
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که فضای فراغت مجازی ای  رایانههای  مجازی و بازیهای  توان گفت که شبکه مي بنابراین

عالوه بر آن هتروتوپيک شدن فراغت به نوعي موجب  .هستند، فضایي هتروتوپيک هستند

فضای  ،ن فراغت نيز شده است.فضای مجازی در اصطالح فوکویيخانگي شدن و فردی شد

گسالند. فضای مجازی جهاني  مي از هم ،رود مي روال عادی زندگي ما را که با روزمرگي جلو

شما را به که در آن فضای موهوم و مبهم، آورد  مي درون جهان دیگر است که وهم را به وجود

کند اما در همان حين شما را از  مي تند وصلدنيای مجازی و افرادی که از شما دور هس

های  و شبکهها  سازد. کاربران با اتصال به اینترنت و دسترسي به انواع برنامه مي نزدیکانتان جدا

کنند کنترل بيشتری بر امور  مي دیجيتال از یک سو احساسهای  مجازی و استفاده از دستگاه

توان  مي در واقع .شود مي شان لطمه وارددارند و از سویي دیگر به خلوت و حریم خصوصي 

گفت که فضای فراغتي مجازی فضای تناقض هاست.بدین صورت که همانطور که شما در حال 

 شوید. مي واقعي دورهای  فراغت مجازی با دیگران هستيد در عين حال فردگرا و از جمع

باشد و  مي شمال ایراندر نهایت باید گفت که با توجه به اینکه شهر تالش شهری کوچک در 

توان  مي نتایج تحقيق بيانگر رواج فراغت مجازی و در نهایت هتروتوپيک شدن آن دارد طبعا

نتيجه گرفت که در شهرهای بزرگتر و کالنشهرها باید شاهد گسترش بيشتر این نوع فراغتها و 

ین نگاه چند فضایي شدن فراغت مجازی باشيم.بطوری که به نظر جامعه ایراني بدون کمتر

آسيب شناسانه درگير فضاهای غير واقعي فراغت شده است.چرا که این نوع تجارب فراغتي نه 

آموزشي به همراه خواهد داشت برازی -تنها برای نوجوانان و جوانان پيامدهای منفي فرهنگي

 بزرگساالن نيز انواع آسيبهای خانوادگي در پي خواهد داشت.
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