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بازسازي معنايي مديريت چهره در بين دانشجويان دختر دانشگاه آزاد
اسالمي واحد مرودشت
حكيمينيا2

كيانوش قلي پور * 1و بهزاد
تاریخ پذیرش95/7/17:
تاریخ دریافت94/9/21:
چکيده
این پژوهش با استفاده از پارادایم تفسيري به بازسازي معنایي مدیریت چهره در بين دانشجویان
دختر دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت ميپردازد .در پارادایم تفسيري و رویكرد كيفي بر اصالت
ذهنيت ،معنا و تعریف شخصي از واقعيت تأكيد ميشود ،واقعيت اجتماعي به وسيله مردم در زندگي
روزمره تعریف و ساخته ميشود .روششناسي پژوهش كيفي است .گردآوري دادهها با روش
مصاحبه عميق انجام گرفته و با استفاده از روش نمونهگيري هدفمند و نظري با سي و هفت نفر از
دانشجویان مصاحبه عميق انجام گرفته است و براي تحليل دادهها از روش نظریه مبنایي استفاده
شده است .هدف از تحليل نتایج تهيه یک مدل معنایي براي مدیریت چهره است .یافتههاي بدست
آمده شامل 10مقوله عمده ( برداشت و ارزیابي از خود ،تصویر ذهني از چهره و بدن ،فشار و الگوي
هنجاري ،پذیرش اجتماعي ،مدیریت چهره ،بسترهاي فرهنگي و اجتماعي ،فرهنگ مصرفي ،خود
نمایي ،پاداشها و هزینههاي فردي و اجتماعي) و مقوله هستهاي ( تمایل و عمل به ظاهر گرایي
منفعتي در متن اجتماعي فرهنگي دانشگاه) ميباشد.
واژههای کلیدی :نظریه مبنایي ،مدیریت چهره ،ظاهر گرایي منفعتي ،لوازم آرایشي ،دانشجویان
دختر.

 - 1گروه جامعه شناسي ،واحد مرودشت ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مرودشت ،ایران(نویسنده مسوول)
 - 2دانشجوي دكتري جامعه شناسي دانشگاه شيراز .
* -نویسنده مسئول مقالهkoooh8000@yahoo.com :
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پيشگفتار
امروزه مطالعات مربوط به بدن زنان از جنبههاي گوناگون فرهنگي و اجتماعي اهميت یافته است
بدن و جسمي ك ه همواره مورد نظارت و كنترل بوده مركزي براي بازاندیشي و به ابزاري تبدیل شده
كه زنان به وسيله آن هویت خویش را نمایان ميكنند .همواره اعضاي بدن زنان بسته به مد روز
بيش از حد كوچک یا بزرگ دانسته ميش ود ،از الفاف گذاري در لباس براي بزرگ كردن و از بستن
و زیر فشار نهادن براي كوچک كردن استفاده شده است .هيچ بعدي از بدن زنانه هرگز همان گونه
كه هست كامالً مناسب تلقي نشده است ( .)Abazry,1387
فاصلهگيري زنان از چهره طبيعي و شكل دهي چهره اجتماعي از راه بكارگيري و مصرف لوازم
آرایشي در فضاي دانشگاه روز به روز شتابي بيشتر ميگيرد .نادیده گرفتن صورت از نظر اجتماعي
امري بسيار دشوار به نظر مي رسد ،صورت نشان دهنده سن ،جنسيت ،موقعيت اقتصادي اجتماعي،
سالمتي و حتي شخصيت افراد است .صورت منبع ارتباطات شفاهي و نيز روابط غيركالمي است
( .)Akhlasy,1387بدن نه فقط موجودیتي ساده بلكه وسيلهاي عملي براي كنار آمدن با اوضاع و
احوال بيروني است و حاالت چهره و حركات بدن محتواي اساسي نشانههایي است كه ارتباطات
روزمره مشروط به آنها ست براي آن كه بتوانيم در توليد و باز توليد روابط اجتماعي و هویت
شخصي خود شریک شویم ،باید بتوانيم نظارتي مداوم و موفق بر چهره و بدن خود اعمال كنيم
( .)Azad armek, 1381پژوهشها نشان ميدهد كه جذابيت صورت تفاوتهاي قابل پيش بيني را
در ارتباطات عام و خاص ایجاد ميكنند و تأثيرات و جذابيت چهره ميتواند در تركيب با ویژگيهاي
منزلتي دیگر دچار تغيير و تعدیل گردد (  .)Akhlasy,1387این وضعيت بيانگر آن است كه همان
گونه كه زبان نوشتاري و زبان شفاهي اندیشهها ،افكار و احساسات ما را بيان ميكنند ،چهره ما نيز
همانند رسانهاي ناگفتههاي ما را منتقل ميك ند .چهره به مثابه ابژه زیبا شناختي اهميت اجتماعي
ميیابد كه ميتواند گریم ،رنگ آميزي ،تاتو و نقاشي و جراحي شود .به نظر گافمن صورت در تعامل
چهره به چهره و نيز در عملكردهاي اجتماعي از اهميت زیادي برخوردار است صورت اجتماعي یک
صورت عمومي است و نيازمند تغيير دایمي نقاب موجود بر آن است .آرایش وسيلهاي براي بدست
آوردن این نقاب است .تنها د ر شرایط احساسي شدید ،تنهایي یا در حضور دوستان است كه نقاب
(آرایش) صورت كنار ميرود و صورت خصوصي یا همان شخص واقعي ظاهر ميگردد .از این رو
مسئله مورد بررسي در این مطالعه این است كه دانشجویان دختر چه درك و فهمي از چهره خود
دارند و چگونه نسبت به مدیریت آن اقدام ميكنند .توصيف عميق و تفسيرهاي دانشجویان نسبت
به چهره خود سبب آشكارسازي معناي ذهني آنها با استفاده از رویكرد تفسيري ميگردد و تحليل
این پدیده از نگاه خود آنان ميتواند ما را در فهم و چگونگي شكلگيري چهره در بستر فرهنگي
آموزشي دانشگاه یاري كند.
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پيشينه پژوهش
در رویكرد كيفي درون مایه از راه فرایند پژوهش تشخيص داده ميشود و پيشينه پژوهش براي
كشف موضوعهاي گوناگون بكار مي رود .بررسي كننده كيفي ضمن غرق شدن در پيشينه پژوهشي
كار خود را با مفاهيم ،فرایندها یا متغيرهایي شروع ميكند كه در پژوهشهاي پيشين شناسایي
شده است پيشينه پژوهش او را یاري ميدهد كه تعيين كند چه شرایطي را باید مشاهده و با چه
كساني مصاحبه كند و چه چيزهایي را بپرسد (  .)Homn,1358اشتروس و كوربين به روشهاي
گوناگون استفاده از ادبيات پژوهشي اشاره كرده اند از جمله این كه مفاهيم موجود در ادبيات امكان
مقایسه دادههایي را فراهم مي آورد كه پژوهشگر گردآوري كرده و ميتواند حساسيت او را به تفاوت
هاي ظریف در دادهها افزایش دهد ( .)flek,1388
پژوهش هاي اخير انجام شده در ایران در مورد مدیریت چهره و سایر ابعاد مدیریت بدن رو به
فزوني گذاشته است .حيدري چروده و كرماني در پژوهشي به رابطه باورهاي زیباشناختي با تصویر
ذهني از بدن و نحوه مدیریت ظاهر در جوانان  18-30ساله شهر مشهد پرداخته اند .این مطالعه با
روش كمي انجام گرفته و نتایج بيانگر آن است كه با تحول در باورهاي زیباشناختي جوانان از
صورت سنتي به وضع جدید نارضایتي از تصویر موجود بدن افزایش ميیابد و تمایلي بيشتر به
دستكاري در بدن بمنظور تحقق تصویر آرماني از آن نشان ميدهند ( .)Hydry Charvadeh,1389
آزاد ارمكي و چاوشيان در مقاله « بدن به مثابه رسانه هویت» به بررسي تجربي فرضيه گسسته
شدن هویت از موقعيتهاي ساختاري و پيوند آن با خصوصيات فرهنگي در تهران پرداختهاند.
یافتهها حاكي از آن است كه سطوح گوناگون مدیریت بدن رابطه معني داري با متغيرهایي دارد كه
آشكارا داللت فرهنگي دارند .این متغيرها عبارتند از جنس ،سن ،تحصيالت ،سرمایه فرهنگي،
دیانت و نگرش سنتي خانواده ،اما دراین پژوهش بين مدیریت بدن و متغيرهاي ساختاري مثل
پایگاه اقتصادي اجتماعي ،سرمایه اقتصادي و شغلي رابطهاي معني دار دیده نشده است ( Azad
)armek,1381
در پژوهشي عنایت و دیگران به خلق نظریه مبنایي جامعه پذیري دوران كودكي و تصویر بدني
زنان پرداختهاند این پژوهش به صورت كيفي و بر پایه راهبرد نظریه مبنایي با استفاده از مصاحبه
عميق بين  20نفر از زناني كه عمل جراحي زیبایي بيني در شيراز انجام داده اند ،انجام گرفته است
پژوهشگران سه الگوي رفتاري تحقير آميز -تفاوت جنسي و تبعيض جنسي در خانواده را به عنوان
شرایط علي معرفي ميكنند ( .)Enayat , Mvhd,1388
در پژوهشي(  )Mvhd,1391به مطالعه عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با مدیریت چهره در
ميان دختران جوان به روش كمي پرداخته اند یافتههاي آنها نشان ميدهد كه درصد زیادي از
پاسخگویان ميزان مدیریت باالیي در مورد چهره خود اعمال ميكردند همچنين ،بين متغيرهایي
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مانند تبليغات ،پذیرش اجتماعي ،مصرف رسانهاي با ميزان مدیریت چهره رابطهاي معني دار وجود
داشته و بين احساس طبقاتي پاسخگویان و مقدار مدیریت چهره تفاوت معني داري مشاهده نشده
است .گفتني است در پژوهشهاي انجام شده به موضوع بدن توجه شده ،اما كمتر به موضوع
مدیریت چهره از زاویه دید كنش گران پرداخته شده است.
چهارچوب مفهومي
در پژوهش هاي كيفي به جاي استفاده از چهارچوب نظري جهت تدوین و آزمون فرضيهها از
چهارچوب مفهومي بمنظور استخراج سؤاالت پژوهش استفاده ميشود .با اهميت به تفاوتهاي
پارادایمهاي علمي ( اثباتي -تفسيري -انتقادي) و بر خالف پارادایم اثبات گرایي ،در دیدگاه
تفسيري واقعيت خارج از آگاهي انسان وجود ندارد .واقعيت به لحاظ ذهني و دروني تجربه ميشود
و به لحاظ اجتماعي از راه تعاملهاي انساني ساخته ميشود و كنش گران آن را تفسير ميكنند .بر
این اساس واقعيت آن گونه تعریف ميش ود كه كنش گران اجتماعي تعریف نموده و امري ذهني و
صرفاً از راه نگاه مردم قابل تشخيص است ( .)Eyman,1390
در این پژوهش از پارادایم جامعه شناسي تفسيري براي تدوین چهارچوب مفهومي استفاده شده
است در این پارادایم واقعيت منتظر كشف نميماند بلكه در هر لحظه ساخته ميشود ،خصيصهاي
فرایندي دارد و به جاي اصالت نتيجه اصالت فرایند مطرح است در این فرایند واقعيت ساخته،
مدیریت ،تبيين و ارایه ميشود و هدف پژوهش اجتماعي شناسایي فرایند ساخت واقعيت و الگوهاي
معاني و كنش هایي است كه ارایه ميشود (  .)Eyman,1391واقعيت اجتماعي از لحاظ خود كنش
گران درك ميشود ،مردم به دنياي اجتماعي خود معنا ميبخشند و ادراكات خود را از راه زبان،
صورت ،تصویر سازي ذهني و سبک شخصي ابراز ميدارند ( .)Homn,1385
اغلب در پژوهشهاي كيفي پرسشهاي پژوهش در جریان مطالعه بوجود ميآیند و تغيير
ميكنند .بهاین ترتيب یک پرسش كلي و چند پرسش فرعي براي مشخص و روشن شدن این پدیده
مطرح ميشود.
پرسش كلي :بسترها و بنيآنهاي شكل گيري مدیریت چهره در بين دختران دانشجو چيست؟
پرسشهاي فرعي :پيامدهاي مدیریت چهره براي دانشجویان چيست؟
كدام عوامل و شرایط فرهنگي اجتماعي با مدیریت چهره دانشجویان مرتبط است؟
راهبردهاي كنش -كنش متقابل اجتماعي مبتني بر مدیریت چهره چيست؟
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نمونه گيري
بر خالف رهيافت كمي نمونه برداري كيفي نميتواند پيش از پژوهش برنامه ریزي شود بلكه در
خالل فرایند پژوهش تصميمهاي خاص نمونه برداري شكل ميگيرد نمونه گيري مورد استفاده در
این پژوهش هدفمند (جهت گزینش افراد نمونه) و نظري ميباشد ( .)Homn,1385مالك نمونه
گيري نظري مقدار سازه یا انتزاعي است كه منبع دادهاي ميتواند در اختيار پژوهشگر قرار دهد
( .)Eyman,1391اشباع نظري مقوله مبناي داوري درباره زمان توقف نمونه گيري از گروههاي
گوناگون مربوط به آن مقوله است نمونه گيري و افزودن بر دادهها هنگامي پایان ميیابد كه اشباع
نظري یک مقوله یا گروهي از موردها حاصل شود ( .)flek,1388در این پژوهش از مصاحبه سي و
سوم نظرات دانشجویان و صحبتهاي مصاحبه شوندهها تقریباً تكراري بود ،اما فرایند مصاحبه با
دانشجوي سي و هفتم براي اطمينان پایان یافت.
روش پژوهش
روش این پژوهش كيفي است و از روش مصاحبه عميق براي گردآوري دادهها و در تجزیه و
تحليلي از روش نظریه مبنایي استفاده شده است .این روش به وسيله اشتروس و كوربين در سال
 )strauss,1967(1967ارایه شد و ریشه در مكتب تفسيري ،كنش متقابل نمادین و پراگماتيسم
دارد (  ) Oktay,2012مصاحبه با سؤاالت باز این امكان را براي شركت كنندگان (دانشجویان)
بوجود مي آورد كه تجربيات خود را در مورد چهره خود كامالً توضيح دهند (.)Haj Bagheri,1385
مصاحبه عميق معموالً غنيترین و جزئيترین دادهها و پيشنهادي نوین را فراهم ميآورد.
مصاحبهها ي اوليه طوالني بود ولي در موارد بعدي این زمان تقليل یافت .مصاحبهها ابتدا با آگاهي
بخشي به دانشجویان با رضایت و اطمينان هاي اخالقي (حفظ بي نامي و محرمانه بودن دادهها)
ضبط شده ،سپس دست نویس و تایپ شده و جمله به جمله بوسيله نرم افزار  Nvivoبر اساس مدل
پيشنهادي اشتروس و كوربين مفاهيم و مقولهها الصاق و استخراج شدند.
فرايند تجزيه و تحلیل معاني
در نظریه زمينهاي از سه مرحله كدگذاري باز ،انتخابي و محوري براي تحليل دادهها استفاده
ميشود (  .)Urquhart,2012( )Strauss,1385ابتدا مصاحبههاي به متن تبدیل شده در مرحله
نخست كدگذاري با توصيفهاي دانشجویان و بازخواني مكرر دادههاي متن جمله به جمله خوانده
شده و مفاهيم به آنها پيوست شد تا دركي عميقتر از مصاحبهها بدست آید .منظور از كدگذاري
عبارت است از عملياتي كه طي آن دادهها تجزیه ،مفهوم سازي و به شكلي تازه در كنار یكدیگر قرار
داده ميشوند .در این پژوهش تحليل و گردآوري دادهها به گونه همزمان انجام شده و هدایت
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سؤاالت و انتخاب دانشجویان بر مبناي مقایسه مستمر دادهها بر اساس روش اشتروس و كوربين
انجام شده است .بر اساس چنين نگرشي كدگذاري شامل مقایسه مداوم پدیدهها ،موردها ،مفاهيم
و فرمول بندي پرسشهایي ميشود كه در برابر متن قرار گرفته اند .تحليل مقایسهاي زماني كه
شمول معنایي زیاد است به محقق كمک ميكند به هدفهاي متعدد بدون سرگرداني دست یابد
(  .)Glaser,2009در این مرحله بيش از  103مفهوم بدست آمد سپس در مرحله كدگذاري انتخابي
مفاهيم بر اساس هم پوشي معنایي و تشابهات به 10مقوله عمده تبدیل شدند این یک روند انتزاعي
است و مقوله انتزاعي تر از مفهوم ميباشد.
در گام آخر كدگذاري محوري پژوهشگر باید در دادهها غرق شود و به تعمق بپردازد تا بتواند
ارتباط بين مقولهها را بيابد و مقولههاي عمده را حول مقولهاي كه شمول معنایي زیادتري دارد به
نام مقوله هستهاي در سطحي انتزاعيتر از دو مرحله قبل توسعه دهد ( )Birks,2011و در نهایت در
قالب مدل پارادایمي نظریه توسعه یافته را ارایه دهد.

حساسيت
نظري
روش مقايسه

حساسيت
نظري

مداوم

توسعه
نظريه
اشباع

نمونه گيري

نظري

نظري

مدل  )Oktay,2012( - 1چگونگي ارتباط مفاهیم کلیدی نظريه مبنايي.

در طي كدگذاري باز و محوري دایم این سؤالها در برابر متن مطرح ميشدند :موضوع چيست؟
به چه پدیدهاي اشاره شده است؟ چه عواملي دخالت دارند؟ چه مدت؟ كجا؟ چه دالیلي ارایه شده
است؟ با چه هدفي؟ با طرح این پرسشها متن مصاحبه با دانشجویان آشكار تر شده و استخراج
مفاهيم تسهيل ميشد (.)Charmaz,2006( )Barney,1978
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جدول  -1نتايج استخراج مصاحبهها و روند کد گذاری.

خودبدبيني و خود كم بيني  ،مضطرب ،افسردگي و ناكامي ،احساس
نااميدي و نگراني  ،خودشيفتگي ،تصورات قالبي ،تنفر از خود،
وسواسي،اعتماد به نفس كم ،شخصيت كمال گرا و آرمان خواه،
خودپنداره،عزت نفس پایين  ،بد شكل پنداري

برداشت و
ارزیابي از
خود

نقص صورت ،شكل و اندازه بيني و صورت ،رنگ چشم ،عدم رضایت از
ظاهر خود ،زشتي چهره ،صورت پر جوش یا داراي كک و مک و
چروك ،لب كلفت ،تصویر آرماني و ایده آل چهره ،اولویت به ظاهر و
صورت ،فيزیک و وضعيت كلي ظاهر ( چاقي ،الغري ،كوتاهي،
بدقوارگي) ،چهره سبز گونه ،پيري و از بين رفتن طراوت

تصویر
ذهني از
چهره،وبدن

اهميت به خوانندگان ،هنرپيشه گان ،ستارههاي فيلم و موسيقي،
ترغيب و تشویق سایر دانشجویان ،هم نوایي و همرنگي با سایر
دانشجویان ،الگوپذیري از دیگران ،فضاي حاكم بر دانشگاه ،تقليد كور،
شيوع آرایش در دانشگاه،كم نياوردن در مقایسه با بقيه ،اثرات
رسانهاي ،مد ،جواني و بلوغ  ،ضوابط انضباطي دانشگاه ،تلقين پذیري
رسانه ،ترس از عدم پذیرش گروهي.

فشار و
الگوي
هنجاري

پذیرش از جانب جنس مخالف و سایر دانشجویان ،نياز به احترام و
تأیيد دیگران ،حضور در شبكه دوستان ،بي كالسي و امل محسوب
نشدن ،مورد توجه قرار گرفتن ،یافتن جایگاه ،دلبري كردن.

پذیرش
اجتماعي

دستكاري صورت (تزریق بوتاكس ،كاشت ابرو ،جراحي چين و چروك،
تاتوي ابرو و لب،
كاشت نگين دندان ،جراحي بيني ،گونه گذاري ،لنز گذاري،برنزه
كردن)
خرید انواع محصوالت آرایشي و گریم ( رژلب ،خط چشم ،ریمل ،مداد،
كرم پودر ،مژه مصنوعي ،ریمل ،رژگونه ،پن كيک ،كرم ،سایه ،اپليدي،
موبر ،مارك لوازم ( چيني ،اروپایي) – بندانداز برقي ،كيف آرایش،
ناخن مصنوعي ،الك) الگوي بكارگيري و مصرف محصوالت آرایشي(
مصرف در طول روز ،همراه داشتن لوازم آرایشي  ،بازیابي در ساعات

مدیریت
چهره

تمایل و عمل به ظاهرگرایي منفعتي در متن اجتماعي فرهنگي دانشگاه

مفاهيم اوليه (كد گذاري باز)

مقوالت
عمده

مقوله
هستهاي
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استراحت بين كالسها ،ترميم و آرایش در دستشویي ،آرایش براي
خرید یا ميهماني ،چگونگي و مدت زمان آرایش ( مالیم ،غليظ)

نگرش و نياز مردان به زنان ،فرهنگ مردساالري،ارزشهاي حاكم بر
دانشجو و دانشگاه ،وضعيت معنویت جامعه ،باورهاي زیباشناختي،
شيوه نامه انضباطي،وضعيت طبقه اجتماعي و رفاه ،نوع تربيت
خانوادگي ،ذائقه و سليقه زنانه،سرمایه فرهنگي شبكه دوستان ،هجوم
فرهنگي،باورهاي دوران دانشجویي ،تبليغات ،نگرشهاي جنسيتي.

بسترهاي
فرهنگي و
اجتماعي

خرید لوازم آرایشي و وسایل گران قيمت ،تجمل گرایي،تمسک به
عالمت و نشانههاي ثروتمندي و منزلت باال ،نمایش بدن و لباس،
مصرف لوازم تزئيني ،كسب شهرت،مصرف كاال و خدمات تجاري،
مصرف نمایشي.

فرهنگ
مصرفي

تمایز و برتري جویي ،رقابت با دیگران ،عشوه آمدن ،جایگزیني باورهاي
نو به جاي سنتي ،اهميت دادن به ظاهر و آشكار كردن زیبایي ،پاتوق
گرفتن در راهرو  ،قهقه زدن ،به چشم آمدن.

خودنمایي

محبوبيت و جذابيت ،لذت و دل خوشي ،كسب اعتماد به نفس ،كاهش
احساس منفي به خود،مؤثر در همسریابي ،پذیرش و تعامل در شبكه
اجتماعي دوستان،پنهان كردن نقص چهره ،جلب توجه پسران ،كسب
فرصتهاي اجتماعي  ،یافتن جایگاه.

پاداشهاي
فردي و
اجتماعي

اعتياد به آرایش ،آكنه و لكههاي پوستي ،آلرژي و حساسيت،هزینههاي
گران پزشكي و مواد آرایشي ،تخریب پوست صورت،عوارض جسماني،
سرزنش توسط خانواده – اخطار از سوي كميته انضباطي،كاال پنداري
بدن زنانه ،سوء استفاده و مزاحمت از جانب دانشجویان پسر ،صرف
وقت ،افت تحصيلي.

هزینههاي
فردي و
اجتماعي

قابلیت اعتماد
معيار قابليت اعتماد در تحقيقات كيفي معادل روایي در تحقيقات كمي است بدین منظور براي
رسيدن به ای ن معيار از روش كنترل اعضا استفاده شد و از مشاركت كنندگان تقاضا شد تا یافتههاي
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كلي مورد فهم پژوهشگر را ارزیابي كرده و در مورد صحت آن نظر دهند .افزون بر آن چندین
متخصص در زمينه نظریه مبنایي در مراحل مختلف كدگذاري بر استخراج مقوالت نظارت داشتند.
يافتههاي پژوهش
برداشت و ارزيابي از خود
در نظر روزنبرگ مفهوم برداشت از خود یک رشته انگيزشها و هدفهاي مطلوبي را براي
كنشگر در بر ميگيرد .دو انگيزه از همه انگيزهها ي دیگر برترند نخست انگيزه احترام به خود یا ميل
خوب فكر كردن درباره خود و دوم انگيزه تداوم یا ميل محافظت از مفهوم برداشت از خود در برابر
دگرگوني و یا حفظ تصویري كه از خود داریم.
وي برداشت از خود را جامعيت اندیشهها و احساساتي كه فرد در ارجاع به خودش به عنوان یک
شناخته عيني دارد تعریف ميكند (  )Ritzer,1374برداشت از خود بخشي از شخصيت فرد است،
دادهها و دیدگاههاي منحصر به فرد مشخص درباره خودش را بزتاب ميكند نظام پویایي است كه با
باورها ،ارزشها ،رغبتها ،استعدادها و توانایيهاي فرد ارتباط دارد و ارزیابي كلي فرد از خودش
است این ارزیابي ناشي از ارزیابي هاي ذهني فرد از ویژگي هاي خود است كه ممكن است مثبت یا
منفي باشد .در این باره تعدادي از دانشجویان اظهار داشتند:
افسانه :من برا دل خودم آرایش ميكنم به نظر من آرایش یک نوع قوت قلبه و شخصيت بهم
ميده و آدم رو بزرگ ميكنه به نظر من آرایش زینت یه خانوم حساب ميشه .ادم موقعي كه زیباتر
ميشه مغرورتره و یه حس خوبي داره .
رویا :آرایش بهم اعتماد به نفس ميده بدون آرایش احساس ميكنم از درون تهي ام با آرایش به
آرامش مي رسم.
آرزو :ویژگيهاي من قابل تحسين است این چيزي است كه خدا به من داده .من به اندازه كافي
خودم زیبایي دارم.
دانشجویاني كه عزت نفس باال برخوردارند خود را به گونهاي مثبت ارزیابي كرده و برخوردي
مناسب نيز نسبت به نظرات دیگران دارند ،اما آنهایي كه عزت نفس پایيني داشته نوعي نگرش
مصنوعي به زندگي دارند و در نااميدي تالش ميكنند تا به دیگران و خودشان نشان دهند كه
شخص الیقي هستند.
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تصوير ذهني از چهره و بدن
تصویر آرماني دانشجویان مورد مصاحبه از چهره مطلوب شمولي گستردهتر دارد و در قالب زني
جوان ،جذاب ،الغر اندام(مانكن)  ،قد بلند با صورت صاف و چهرهاي خندان متبلور است دختران به
نسبتي كه بهاین ميانگين تصویر ذهني نزدیک و یا دور باشند احساس رضایت یا نارضایتي ميكنند.
سميه :دوست داشتم چشماني سبز و مثل خارجيها بودم حيف كه نشد .پوزخند! آخه دست
خودم نبود .یه موقعهایي ميرم جلو آینه ميگم اگه صورتم چاق بشه بهتره یا بيني ام كوچک باشه
چي ميشه .
ليال :با آرایش غليظ ميگفت .:مگه مشكل لبم رو نميبيني گفتم مگه چي شده ! گفت خدا به
مردم لب داده به من هم لب داده اگه یه روز خط لب نكشم معلوم ميشه چه لبي دارم سپس ریمل
زیادش جلب توجه ميكرد كه اظهار داشت ،مگه ميشه یه جا رو بتونه كرد و جاي دیگه رو نه!
مجبور ميشم كه چشم و ابرو رو هم آرایش كنم.
بخشي از رضایت و نارضایتي هم تحت تأثير آفتاب سوختگي بود صورتي داراي كک و مک ،لكه،
چروك و پرجوش موجب عدم رضایت دانشجویان بود.
سارا  :هر جلسهاي  30هزار تومن ميدم برا دكتر پوست هنوز هم لكههام كامل نرفتن چه فایده
دوباره بري در آفتاب بر ميگرده.
فشار و الگوی هنجاری
ساختارهاي اجتماعي ،رفتار و اعمال انسانها را شكل داده و آروزهاي افرد را هدایت ميكند مد،
الگوهاي تجاري و رسانهها در دوران جدید بيشترین مروج نمادهاي ظاهري و كردارهاي بدني
هستند .اصوال دانشجویان به مقایسه زندگي خود با این نمادها و دیگران ميپردازند ،بر مبناي چشم
و هم چشمي ،الگوگيري از دیگران و رقابت با آنان در یک مسابقه پایان ناپذیر از آرایش ،مد و لباس
قرار ميگيرند مولفههاي اساسي چشم و هم چشمي در تظاهر ،رقابت ناسالم ،احساس خودكم بيني
و كمبود در امور مادي و ارضاي آن به اشكال گوناگون یافت ميشود از این رو ،افراد خود را در
تالش براي جبران این فاصله ميبينند.
سارا ميگوید :زماني كه بچههاي هم سن و سال من تو دانشگاه حاضر ميشن به قولي برا اینكه
از اونا كم نيارم مجبورم مانند اونا رفتار كنم االنم جامعه یه طوري شده اگه یكي ساده باشه مسخره
اش ميكنن و بهش بي توجه اند.
افسانه  :ميخ واهم در محيط بيرون همرنگ دیگران باشم موقع بيرون رفتن باید بيرون با خونه
آدم فرق كنه ،تو محيط دانشگاه هم كه پسر هست ميخوام مثل دوستام زیبا باشم .در ادامه . . .
خواهي نشوي رسوا همرنگ جماعت شو.
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این فرآیند مبتني بر همانندسازي است شخص دیگران را سرمشق قرار ميدهد .این الگوپذیري
در دوران دانشجویي از طریق دوستان و مد تشدید ميشود .این فرایند در نهایت به ساخته شدن
شخصيت فرد مي انجامد برخي از دانشجویان الگوي واقعي و منطبق با فطرت را بر ميگزینند و
كساني دیگر شخصيتهاي رسانهاي و هنرپيشگان را به عنوان الگو انتخاب ميكنند .الگوگيري از
آگهيهاي تجاري در كالم یكي از مشاركت كنندگان مشهود است.
اعظم :كرم حلزون برا لکهاي صورت معلوم نيست راسته یا دروغه تبلغ ماهواره است همه
ميگن ما كرم حلزون ميزنيم ،شلوارهاي تنگ و نازك ،تونيک نخي ،دانشجوها سعي ميكنند
نخستين كسي باشند كه مد جدید رو ميپوشن .هركسي با دیدن زنان زیبا در ماهواره وسوسه
ميشه .واقعا ادم هنرپيشهها را كه ميبينه از خودش نااميد ميشه.
پذيرش اجتماعي
از نظر گافمن عامالن بدني یا جسمي راي جمع كن هایي هستند كه با توسل به همه روشهاي
عالمت دهي اجتماعي سعي دارند نظر دیگران را به خود جلب كنند .این عامالن بدني معرفهاي
تجسد یافته منش و منزلتاند كه ميتوانند توسط دیگر كنش گران تفسير شوند ( .)Loviz,1383
صدیقه یكي از مشاركت كنندگان بيان ميكند :خوب معلومه كه هدف خانمهایي كه آرایش
ميكنن جلب توجه پسرهاست نه خانومهاي دیگه خدایيش اگه دخترا آرایش نداشته باشن پسرا
حوصله شون سر مي ره ،نميدونن كجا رو نگاه كنن ،تازه اگه به خوت نرسي هم بي كالس هستي.
تأیيد از جانب سایر دانشجویان ميتواند وجه اشتراك همه پاداشهایي باشد كه از یک كنش
ناشي ميش ود دانشجویان در جستجوي مطلوب واقع شدن هستند و از آن در روابط اجتماعي خود
لذت ميب رند .زماني كه یک الگوي رفتاري در بين دانشجویان رایج ميشود سایر افراد ناچار به
تبعيت از آن ميشوند تحليل مصاحبههاي مشاركت كنندگان نشان ميدهد كه دانشجویان براي
پذیرش در گروه دوستي تشویق شده و احياناً تحت فشار قرار ميگيرند .قرار گرفتن مشاركت
كنندگان در چنين بسترهایي براي آنها نوعي فشار هنجاري و ناراحتي از عدم پذیرش توسط گروه
را به همراه دارد.
الهه یكي از مشاركت كنندگان بيان ميكند :بچهها ميگن این چه ابروي تو داري تميزش كن
دستي به خودت بكش ناسالمتي جوونيها.
مديريت چهره
مدیریت چهره یكي از مفاهيم كليدي در این پژوهش است .مدیریت چهره فقط تفكر درباره
چگونگي قيافه شخص نيست بلكه هر نوع تفكر و فعاليت بمنظور خرید یا پوشيدن لباس و نيز
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جراحي را شامل ميش ود در این پژوهش سه مفهوم دستكاري صورت ،خرید لوازم و محصوالت
آرایشي ،الگوي بكارگيري و مصرف محصوالت آرایشي مرتبط با مقوله مدیریت چهره ميباشند.
زهرا در مورد خرید محصوالت آرایشي و گریم بيان ميكند :همه لوازم آرایشي ام را اورجينال
ميخرم كه نو ع خوبي باشه مثل ،یاردلي ،ماي ،بيژن ،مكس فاكتور؛ ضرري برا پوستم نداشته باشه.
یكي از دوستانم از جایي خرید ميكنه كه همه وسایلش مارك هستش منم از اونجا ميخرم.
جراحي زیبایي و دستكاري صورت را ميتوان جزئي از سرمایه نمادین دانست كه پذیرش و
شهرت در جامعه را ب راي فرد به ارمغان مي آورد .اعمالي نظير جراحي بيني ،لنزگذاري و تاتوي ابرو
و لب با پيشرفتهاي پزشكي از اعمال معمول برخي از دانشجویان ميباشد.
آرزو :من از سال ها پيش آرزو داشتم بيني ام را عمل كنم تا زیباتر بشم وقتي هم وارد یه جمع
ميشم از خوشگلي تک باشم و هيچ عيبي تو صورتم نباشه تازه برا پسرا هم بيني خيلي مهمه مثال
ميگن بينيت تو آوسایده.
دانشجویان بيش از حد نيست به قيافه و ظاهر خود حساس هستند و سعي ميكنند خودپنداره
را در راستاي چهرهایده آل سوق دهند و از آرایش به عنوان كسب چهره مطلوب و نزدیک شدن به
تصویر بدني ایده آل استفاده نمایند آنها احساس ميكنند مجبورند هميشه آرایش كرده باشند.
همراه داشتن كيف و لوازم آرایشي و بازیابي و ترميم آرایش در طول روز در دستشویي و فواصل
كالسي امري معمول نزد آنان تلقي ميشود.
ویدا كه به نظر ميرسيد وقت زیادي گذاشته در باره الگوي بكارگيري و مصرف محصوالت
آرایشي خود ميگفت :صبح یک ساعت زودتر بيدار ميشم ،آرایش را دوست دارم تا بتونم آرایش
ميكنم ،اگه یه روز نتونم آرایش كنم سعي ميكنم تا اونجا كه بتونم از خونه بيرون نرم ،هميشه
حتي توي خونه هم آرایش ميكنم چون دوست دارم تميز و مرتب باشم ،ولي االن دیگه تبدیل به
عادت شده اگه آرایشم هم بریزه سریع مي رم سراغ آینه.
بسترهای فرهنگي و اجتماعي
دانشگاه خرده نظامي از نظام اجتماعي كل ميباشد و از آن تأثير ميپذیرد افراد هنگام ورود به
دانشگاه تحت تأثير شرایط و هنجارهاي دانشجویي و دانشگاهي قرار ميگيرند برخي از این هنجارها
براي دانشجویان از قبل تعریف شده است و برخي در تعامل با سایرین آموخته ميشود.
رخساره :من خجالت ميك شم كه ترم اول با وضع ناجوري مي اومدم دانشگاه ،دانشجو باید مرتب
باشه هم پسرا و هم دخترا ،پسرا هم دختر بي آرایش رو دوست ندارن مخصوصاً تو این زمونهاینم كه
ميگن دختر بي آرایش رو دوست داریم چرت ميگن.
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احسان  22ساله :مگه ميش ه دختري خودشو با آرایش خفه كنه اون وقت نگاش نكنيم ،همه
نگاش ميكنن ،این جور دخترا هم اینو ميخوان.
متأسفانه فضا و زمينه به گونهاي است كه دانشجویان وارد یک رقابت پایان ناپذیر مدیریت بدن و
آرایش ميشوند و هدف اصلي در محيط آموزشي فراموش ميشود .افراد اگر چاق هستند خود را
تحت نظارت رژیم هاي غذایي قرار ميدهند و در صورت بيني بزرگ دست به عمل جراحي ميزنند.
دانشگاه ميداني است كه دانشجویان با انواع سرمایهها به رقابت ميپردازند و آرایش نقابي است كه
آنها در این رقابت به چهره ميزنند.
رویا  :برا یه زن نجابتش از همه چيز مهمتره ،اما ميبينيم زیبایي اش مهمتر ميشه تو جامعه ما
این طوریه خوشكل نباشي باختي.
فرهنگ مصرفي
استدالل بودریار این است كه جامعه مصرف انبوه و فرهنگ مصرفي نوعي نظام رمز ( كد)
همگاني با نظام قابليت مبادلهپذیري ميان كاالها و اقالم مادي و اقتصادي ایجاد ميكند .تمایل
مصرف كننده آن است كه از هر راه كه شده خود را وارد كل نظام مصرفي سازد و جایي براي خود
در نظام مذكور دست و پا كند ( .)Nozry,1379
بصري شدن نشانهها و نمادهاي منزلتي در زندگي باعث ميشود كه سبک زندگي با زیبایي
شناختي كردن مصرف همراه شود .اشياء باید به نمایش گذاشته شوند تا براي فرد منزلت آفریني
نمایند ،این فراتر از مصرف صرف یک شي ميباشد .تمسک به عالمت و نشانههاي ثروتمندي و
منزلت باال ،نمایش بدن و لباس ،مصرف لوازم تزئيني از مفاهيم این مقوله عمده ميباشند.
هستي :نوع آرایشت وضع درآمدت را نشون ميده ،نشون ميده كه با كالسي و چه جور فكر
ميكني ،نميشه به صورتت برسي و لباست جيغ بزنه همش باید با هم ست باشه.
در محيط دانش گاه كه افراد شناخت كامل و دقيقي از یكدیگر ندارند و همدیگر را نميشناسند
مصرف یگانه راهي است كه افراد را به همدیگر ميشناساند و دانشجویان براي این كه در رقابتها
ارزش و منزلت خود را باال ببرند همواره مشغول مصرف نمایشي و نمایش تفاخر هستند تا دیگران
را در ميدان مبارزه به زانو در آورند.
خودنمايي
نمایشي شدن بدن را به نظر آنتوني گيدنز ميتوان به نماي ظاهري نسبت داد نماي ظاهري
بدن مشتمل بر همه ویژگيهاي سطحي و پيكر ماست كه براي خود شخص و افراد دیگر قابل رویت
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است و به گونه معمولي آنها را به عنوان نشانههایي براي تفسير كنشها بكار ميگيرد
(( )Strauss,1385گيدنز )1378،
خود را در جریان عمل و در تعامل با دیگران پيوسته آفریده و باز آفریده ميشود با تنظيم چهره
ميت وان خود را از دیگران متمایز كرد در این فرآیند هویت نيز تكوین ميیابد شكل گيري هویت تا
حدودي همان فرایند متمایز كردن خویشتن است .شيوه راه رفتن ،سخن گفتن و اطوارها به طور
كلي نمایش شكل بيروني بدن بویژه چهره در تصور افراد از خود و در نهایت تصور دیگران از فرد
مؤثر است .اهميت بدن در فرهنگ مصرفي با مفهوم خود نمایشي آشكارتر ميشود.
( ( )Strauss,1385اخالصي .) 1388 ،مصرف گرایي ظاهر شخص را به عنوان مهمترین معيار ارزشي
مطرح ميكند و توسعه شخصيت را بيش از هر چيز در خودنمایي ميبيند.
مهشيد :وقتي با آرایش ميیام تو دانشكده احساس ميكنم دیده ميشم ،این باعث ميشه آرایش
كنم تا به چشم بيام هرچي یه دختر خوشكل تر باشه بيشتر جلب توجه ميكنه.
الهه :تو ایران خانم ها حجاب دارن و مجبورن زیبایي شون را با صورت نشون بدن اگه حجاب كم
تر ميشد ،توجه به صورت هم كم ميشد .پاتوق ما و دوستان راهرو است ميایستيم ممكنه با هم
باشيم تا بقيه هم بيایند.
دانشجویان مراقب ظاهر خود هستند آنها با ناخنهاي بلند ،الك زده و مصنوعي ،مژههاي
كاشته شده و موهاي طالیي خودنمایي و جلب توجه ميكنند بهاین ترتيب به همراه بدن خود
وسایل خود را نيز نمایش ميدهند تا ارزششان باال رود.
پاداشهای فردی و اجتماعي
در نزد دختران زیبایي یک ارزش تلقي ميشود و بدن یک دختر ميتواند مسئول مستقيم و غير
مستقيم بسياري از شكستها و ناكاميهاي وي باشد .فرد ميتواند این زیبایي را به عنوان سرمایه
در صحنه روابط اجتماعي در ارتباط با دیگران بكار گيرد.
مهرناز  22ساله به باال بردن احتمال ازدواج اشاره ميكند :وي كه از هواداران پر و پا قرص
آرایش است ميگوید ظاهر آدم باید به گونهاي باشد كه اگه كسي قصد ازدواج داشت ،رغبت كنه
پيشنهاد بده.
یعني مردها برا آرایش پيشنهاد ازدواج ميدهند؟ مهرناز :نه مردم عقلشون به چشماشون هست
اگه بدون آرایش باشي فكر ميكنن خوشكل نيستي.
آرزو  22ساله عالوه بر دانشجویي متولي شهربازي هم ميباشد و ميگوید :احساس ميكنم به
آرایش وابسته شدم و چاله چوله و عيب صورتم را ميگيره ،اگه آرایش نداشته باشم فكر ميكنم از
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بقيه كمترم ،تازه تو محيط كارهم باید زیبا باشم تا جلب توجه كنم تا بيشتر افراد به سوي این
بازي بيایند از ما هم ميخوان به خودمون برسيم.
هزينههای فردی و اجتماعي
فمنيست سياه پاترشيا هيل كالينز گفته است بدن زنان به هزاران روش ابژه قرار ميگيرد ،قطعه
قطعه كردن مداوم بدن زنانه به سينهها ،پاها و  . . .زنان را از شخصيت تهي كرده هدف ،ارضاء
مردان به وسيله بدن زنانه و فروش آن است در این جا زیباترین بدن آني است كه بيشتر ابژه و
زیست شده است .براي زیبا بودن زنان به انجام دستكاريهاي مداوم در خویشتن خود و چند پاره
كردن و ابژه قرار دادن آن ترغيب ميشوند ( .)Abazry,1387
به نظر ميرسد هدف عمده موج دوم فمينيسم باز پسگيري بدن زنان از دست كنشگرهاي
پزشكي ،عالمان اجتماعي و  . . .بوده باشد تا بهاین سلطه مردانه پایان دهند .این استراتژي رهایي
بخش در كالم یكي از دانشجویاني كه بدون آرایش است ،مشهود ميباشد.
رویا دانشجوي روانشناسي :من خودم سادگي رو ترجيح ميدهم ،صورتي بدون آرایش زیباتر و
جذابتره ،یكي نيست از اینا بپرسه براي كي آرایش ميكنيد؟ فقط شدن مانكن تبليغاتي كرم پودر
و رژ ،تبليغ ميكنن بدون اینكه خودشون بدونن ،بعضي هاشون شبيه دلقک سيرك شدن ،پسرا اونا
را به بازي ميگيرن بعدش هم ولشون ميكنن انگار تو دانشگاه مسابقه آرایش هستش .دخترا باید
به ارزشهاي خودشون واقف باشن .
نتيجه گيري
در این پژوهش مقوله هسته اي تمایل و عمل به ظاهرگرایي منفعتي در متن اجتماعي فرهنگي
دانشگاه حاصل تركيب 10مقوله عمده ميباشد بر اساس این مقولهها دانشجویان در مورد مدیریت
چهره با انگيزههایي متفاوت عمل كردهاند .این مطالعه با بكارگيري تفسير گرایي اجتماعي سعي
نمود از نگاه دانشجویان آرایش كرده به شرایط راهبردها و پيامدهاي این پدیده بپردازد .از این رو با
استفاده از روش شناسي كيفي و ابزار نظریه مبنایي به صورت استقرایي درك دانشجویان از چهره را
بازتاب داده و فهم آنها را بيان نموده است .با توجه به آنچه گفته شد نظریه مبنایي این پژوهش با
پي بردن به ظاهر گرایي منفعتي در بين دانشجویان به ارایه چند قضيه و فرضيه ميپردازد و در
نهایت بر اساس یک مدل پارادایمي شامل شرایط علي ،زمينهاي ،مداخله گر ،راهبردها و پيامدها
بهاین ترتيب سامان ميیابد.
قضيه -1برداشت از خود شرایط علي براي ظاهرگرایي منفعتي بشمار ميرود.
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قضيه  - 2تصویر ذهني از چهره و بدن شرایط علي براي ظاهرگرایي منفعتي ميباشد.
قضيه  - 3فشار و الگوي هنجاري شرایط مداخله گر براي مدیریت چهره را فراهم ميكند.
قضيه -4تمایل و عمل به ظاهرگرایي مدیریت چهره را در پي خواهد داشت.
قضيه -5بسترهاي فرهنگي و اجتماعي در مدیریت چهره اثر دارد.
فرضيه -1بين برداشت از خود در بين دانشجویان دختر و عمل به ظاهر گرایي منفعتي در دانشگاه
رابطه وجود دارد.
فرضيه  -2بين تصویر ذهني دانشجویان دختر از چهره وعمل به ظاهر گرایي منفعتي در دانشگاه
رابطه وجود دارد.
فرضيه  -3بين فشار و الگوي هنجاري در دانشگاه و مدیریت چهره دانشجویان دختر رابطه وجود
دارد.
زمینه :بسترهاي فرهنگی اجتماعی -نگرشهاي
دنياي مردانه -فرهنگ مردساالري -ارزشهاي
حاکم بر دانشجويی...

شرایط علی:
برداشت
وارزيابی از
خود -تصوير
ذهنی از چهره
وبدن

پدیده:
تمايل و عمل

راهبردها :مديريت چهره جراحی
زيبايی و دستکاري صورت -مصرف
نمايشی -خودنمايی -خريد انواع

پیامدها:
پاااداشهااا و

به ظاهرگرايی

محصوالت آرايشی و گريم-

هزينااه هاااي

منفعتی در

الگوهاي بکارگيري و مصرف

فاااااااااردي

متن اجتماعی

محصوالت و لوازم آرايشی

واجتماعی

شرایط مداخله:
فشار و الگوي هنجاري  -پذيرش اجتماعی

مدل  -2مدل پارادايمي تمايل و عمل به ظاهرگرايي منفعتي دانشجويان درمتن فرهنگي اجتماعي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت.
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در چنين جهاني دیگر چهره فرد یک امر از پيش رسيده نيست بلكه امري قابل تغيير و
بازاندیشي ميب اشد كه شاهد تغييرات زیادي در طول دوره حيات فرد خواهد بود و بنا به شرایط
فرهنگي -اجتماعي تغيير ميیابد .بنابر پاردایم تفسيري فهم دانشجویان از این مدیریت متفاوت
است ،آنها چهره خود را به گونههایي متفاوت تجربه ميكنند و تا حدي آگاهي آنها نسبت به خود
از راه چهره بدست مي آید .چهره هم ساخته شده و هم سازنده زندگي آنان ميباشد .به شكلي
چهره زنانه كمک ميكند تا دانشجویان جهان آینده را آن گونه كه ميخواهند تجربه شود ،بسازند،
اما ساختار بيرون از راه فشار هنجاري بر شكل دهي این مدیریت اثر ميگذارد .دانشجویان براي
حضور در شبكه اجتماعي و بين دوستان به هم نوایي و همرنگي با دیگران در این مدیریت ترغيب و
تشویق ميشوند .این تب و تاب چشم و هم چشمي فشار هنجاري ایجاد ميكند كه كسي را در
خارج از دایره نميگذارد وگرنه انگ ميخورد و مورد توجه قرار نميگيرد.
شيوههاي مدیریت چهره از راه دستكاري چهره زیستي به سمت چهره تكنولوژیک با انواع ابزارها
و لوازم آرایشي و آخرین پيشرفتهاي پزشكي انجام ميگيرد و در طول زمان با الگوهایي متفاوت
مورد كنترل و نظارت قرار ميگيرد .در این حالت چهره وضعيتي ابژه گونه ميیابد كه باید بر حسب
ذائقه و سليقه زنانه و مردانه تغيير و ترميم یافته و آن را ارتقاء داد تا براي فرد منزلت آفرین گردد و
سبب كسب شهرت شود و از این رهاورد احساس خوشایندي براي فرد به ارمغان آورد .این چرخش
در برابر چهره زیستي با انجام اعمال جراحي مصرف محصوالت آرایشي هزینههاي متعدد و پاداش
هاي فراواني براي دانشجویان به همراه داشته است .دختران ميتوانند نقص و عيب صورت خود را
پنهان كنند و از این راه در كسب فرصتهاي اجتماعي و یافتن پایگاههاي آینده سهيم باشند و از
سوي دیگر ،عوارض جسماني مواد آرایشي و هزینههاي سنگين پزشكي به همراه پيامدهاي فرهنگي
مانند كاال پنداري بدن زنانه از نگاه دنياي مردانه و سایر مزاحمتها اجتنابناپذیر ميباشد .البته،
این واژگوني امري طبيعي و از پيش حاضر نيست و دختران دانشجو به هر دو سوي آن مينگرند و
در تعامل خویش در عرصه اجتماعي به تنظيم آن اقدام ميكنند.
چنين كنترل و نظارتي بر چهره براي بازنمایي خویشتن در جریان دوران دانشجویي به عنوان
دوران طالیي حيات فر دي امري ضروري است و تا حدي نيز به تعریف زنانگي و نگرشهاي
جنسيتي آنها بر ميگردد ،ولي ساختارهاي آموزشي و انضباطي با این نوع مدیریت چهره در
كشاكشاند و ميك وشند بر آن قواعدي نهند و فهم بدن و صورت را محدود كنند ،اما دانشجویان در
تالش براي رهایياند تا در برابر این فشارها مقاومت كنند .آنها آن چنان آرایش ميكنند كه خود
ميپسندند و چهرههاي خود را به گونهاي خلق ميكنند كه به خودشان تعلق دارد.
شواهد حاكي از آن است كه دختران دانشجو توجه به ظاهر را در اولویتهاي اساسي زندگي
خود قرار ميدهند و با گرایش شدید به مصرف لوازم آرایشي در جهت مدیریت چهره مطلوب گام بر
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 دانشجویان نسبت به چهره مطلوب دغدغه فراواني داشته و در طول روز،ميد ارند با وصف بيان شده
 بين، در واقع.ساعتهاي زیادي از تالشهاي جسمي و فكري خود را در این مسير هزینه ميكنند
 راهبردهایي متفاوت را بمنظور، از این رو.خود واقعي و خود آرماني آنها فاصله زیادي وجود دارد
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