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The purpose of this study was to analyze, within the frame of the impression management 

theory, the relation between young women’s concern for tan, personal dimensions and 

implications for physical health. Specifically, we have been looking for: analyzing the 

differences between self-monitoring and fear of negative evaluation between both groups 

of participants; the relation between self-monitoring and social desirability, as well as the 

relation between fear of negative evaluation and self esteem at young women in an non-

experimental design. The groups of participants had been represented by one of 30 young 

women that have never used tanning booths and another of 30 that had been using it 

frequently. The results have shown a higher fear of negative evaluation at young women 

that use the tanning booths. Regarding the young women in general, it has been observed 

a negative relation between self-monitoring and social desirability, as well as between 

self esteem and fear of negative evaluation. The conclusions of the study underlines the 

fact that young women who use tanning booths do not try to control others’ impressions 

more than young women who do not use tanning booths do, but they tend to be more 

vulnerable at others’ evaluations. As for young women in general, it has been discovered 

that when they do not establish a personal and specific objective out of controlling others’ 

impression, they will show much more desirable behaviors, and those that are socially 

anxious and fear what others will think of them, are actually less confident in their own 

resources and capacities. 
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Goffman (1959) consideră individul drept un actor 
social, însă, rolurile pe care am ajuns să le jucăm pe scena 
zilelor de azi sunt de cele mai multe ori paradoxale. 
Renunţăm la unele lucruri pentru a fi acceptaţi de ceilalţi, 
ne riscăm sănătatea pentru a arăta bine şi conştientizăm 

acest lucru când este deja mult prea târziu. Din această 
perspectivă îngrijorătoare, ajungem să privim cu o oarecare 
intrigare tinerele care, deşi cunosc faptul că bronzarea 
poate influenţa apariţia cancerului de piele sau alte 
afecţiuni ale pielii, stau în continuare excesiv la plajă şi 
frecventează saloanele de bronzat. Institutul Naţional de 
Cancer din Statele Unite (2004) avertizează că femeile care 
folosesc cabinele de bronzat mai frecvent decât o dată pe 
lună sunt cu 55% mai predispuse să dezvolte melanomul 

malign, formă mortală a cancerului de piele, pe lângă alte 
consecinţe, spre exemplu, arsuri, îmbătrânire prematură a 
pielii, pigmentări şi riduri etc. Conceptul de “tanorexie” 
care reprezintă dependenţa tinerelor de solar sau de a sta la 
plajă (Heckman, Eglestone, Wilson şi Ingersoll, 2008), a 
devenit un aspect important de analiză. Medicii specialişti 
insistă asupra efectului cumulativ al expunerii la razele UV 
-  dr. Alina Alexandru (2009), medic specialist dermatolog 

susţine că “riscul de a face cancer de piele creşte cu fiecare 
şedinţă de expunere la solar”. 

Tinerele însă merg în continuare la solar pentru a-şi 
închide culoarea pielii chiar dacă sunt conştiente, cel puţin 
într-o anumită măsură, de riscurile asociate. Un studiu 
efectuat în Statele Unite ale Americii realizat de Academia 
Americană de Dermatologie, arată că 26% dintre tinerii sub 

25 de ani au folosit solarul anul precedent, iar din acest 
procent, mai mult de jumătate sunt femei tinere. Implicarea 
în astfel de comportamente cu risc pentru sănătatea fizică 
reprezintă o preocupare importantă a cercetătorilor în 
vederea relevării factorilor psihologici asociaţi şi găsirea 
unor metode de prevenţie şi intervenţie în direcţia 
modificării atititudinilor şi comportamentelor de risc 
asociate. 

Frecvenţa cancerului de piele creşte pe zi ce trece, atât 

în forma celulei bazale carcinomă, care este cea mai 
comună şi mai puţin periculoasă cât şi sub forma 
melanomului, care este de obicei fatal (Fears şi Scotto, 
1982 apud Leary, 1994). Acest lucru se asociază cu două 
fenomene: expunerea prelungită la soare şi frecventarea 
saloanelor de bronzat (Reilly şi Rudd, 2008). În general, 
persoanele se expun de bună voie la soare pentru a obţine 
un bronz cât mai atrăgător şi a crea astfel impresii 

favorabile în rândul celorlalţi. Deoarece bronzul este 
asociat pe de-o parte cu vacanţe îndelungate în locuri 
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exotice, aşadar cu o bunăstare materială şi sănătate 
(Friedman şi Keesling, 1987 apud Leary, Kraxberger, 
Tchividjian, 1994) contribuie la formarea unor opinii 
favorabile faţă de aceste persoane. Pe de altă parte, este şi 
un model de atracţie şi sex-appeal promovat de mass media 

(Eglestone, Heckman, Ingersoll şi Wilson, 2008). De 
obicei, persoanele care se expun sunt conştiente de riscul 
pe care şi-l asumă, însă nu acordă o importanţă suficientă 
acestui lucru, preţuind mai mult aspectul fizic pentru chiar 
dacă acest lucru presupune afectarea stării de sănătate 
fizică (Hillhouse, Kastner şi Turrisi, 2000).  

 
Teoria managementul impresiei 

 
Un cadru general de analiză a unor astfel de 

comportamente este reprezentat de  teoria managementului 
impresiei. Indivizii se străduiesc în general să obţină din 
partea celorlalţi impresiile dorite de ei. Această abordare a 
fost lansată iniţial de Goffman în lucrarea sa The 
Presentation of Self in Everyday Life (1959). Accentul este 
pus pe procesele prin care oamenii caută să producă 

impresii bune celorlalţi şi în cazul în care aceasta înseamnă 
conformarea la normele particulare pretinse de anumite 
situaţii: la o petrecere, se spun glume şi se povestesc 
întâmplări, lumea este veselă şi extrovertită pe când la o 
înmormântare se afişează tristeţe şi compasiune pentru 
familia în cauză (Goffman, 1959 apud Iluţ, 2001). 

Într-un registru mai specific al acestei teorii este 
analizată monitorizarea de sine care se referă la măsura în 

care indivizii controlează impresiile pe care le fac celor din 
jurul lor asfel încât să obţină rezultate cât mai favorabile şi 
beneficii în funcţie de circumstanţele în care se află 
(Snyder, 1986). În anumite situaţii, acest proces se 
realizează cu costuri asociate pentru sănătatea fizică. Studii 
anterioare au arătat că cei mai buni predictori ai angajării în 
comportamente care cresc riscul pentru cancer de piele 
implică preocuparea pentru impresiile celorlalţi şi, mai 
specific, pentru înfăţişarea fizică proprie (Leary and Jones, 

1993). De asemenea bronzul se încadrează în cinci dintre 
cele mai folosite metode pentru îmbunătăţirea aspectului 
fizic, alături de haine, exerciţiu, dietă şi personalitate 
(Hillhouse, Turrisi şi Kastner, 2000 apud Reilly şi Rudd, 
2008).  

Prin urmare, presupunem că tinerele care nu 
frecventează saloanele de bronzat au un nivel al 
monitorizării de sine mai scăzut decât cel al tinerelor care 

frecventează acest tip de saloane. (Ipoteza 1). 
Teama de evaluare negativă reprezintă frica de 

judecăţile celorlalţi asupra propriei persoane, astfel putem 
studia managementul impresiei şi sub forma acestui 
concept. Pe de altă parte, teama de evaluare reprezintă şi un 
efect al imaginii corporale deoarece o imagine 
nesatisfăcătoare poate periclita apariţia individului în 
contexte sociale şi poate atrage judecăţi şi etichete 

nefavorabile. Spre exemplu, femeile care simt că se află 
departe de imaginea fizică pe care o consideră ideală 
declară mai des nivele ridicate ale anxietăţii sociale (Cash 
şi Fleming, 2002; Cash şi Labarge, 1996; Cash şi 
Szymanski, 1995). De asemenea, prin corpurile noastre 
exprimăm şi ne (re)prezentăm pe noi înşine, iar ceilalţi ne 
judecă aparenţele şi performanţele. Deoarece corpul este 
atât obiect cât şi subiect al acţiunii pe care o întreprindem, 

prin acţiunea orientată spre sine şi reflectorie comunicăm 
cu ceilalţi (Strauss 1993;  Pierce 1960; Mead, 1934 apud 
McCright şi Vannini, 2004). Aceste aspecte evidenţiază 
modul în care corpul este important în reprezentarea 

proprie iar modificări asociate (cum ar fi bronzul) pot avea 
un rol în influenţarea favorabilă a judecăţilor celorlalţi. 

Astfel, presupunem că tinerele care frecventează 
solarul au un nivel de teamă de evaluare negativă mai 
mare decât al celor care nu frecventează (Ipoteza 2) 

În rândul adolescenţilor, pentru care imaginea publică 
şi acceptarea socială sunt primordiale, dorinţa de a lăsa 
impresia “care trebuie” şi a obţine aprobarea celor din jur 
poate să depăşească, adesea, preocuparea pentru sănătate şi 
siguranţă (Jessor, 1982, 1992 apud Leary şi Martin, 2000). 
“Impresia care trebuie” semnifică un reper de dezirabilitate 
socială într-un anume context, considerat de o generaţie 
drept comportament ideal pentru care se sacrifică starea 

generală de bine a organismului doar pentru a fi acceptaţi 
într-un grup specific de persoane. Dorinţa de a-i 
impresiona în mod favorabil pe ceilalţi poate fi un 
determinant deosebit de puternic pentru comportamente 
riscante pentru sănătate adoptate de adolescenţi (Hingson şi 
Howland, 1993 apud Leary şi Martin, 2000). Un studiu pe 
un grup de tineri, atât de gen masculin cât şi feminin, 
studenţi în primul an de facultate,  demonstrează că dorinţa 

de a fi perceput la modă declanşează consumul de droguri, 
de alcool şi condusul imprudent al automobilului (Leary şi 
Martin, 2000). Automonitorizarea este însă la rândul său 
un factor pentru dezirabilitatea socială (Fernandes şi 
Randall, 1991) – în contextul căruia există un răspuns fals 
dar conştient care să creeze o impresie pozitivă, care 
reacţionează mai bine la influenţa socială (Fisher şi Katz, 
2000; Fernandes şi Randall, 1991; Paulhaus şi Zerbe, 

1987) – constituind un şablon de interpretare a 
comportamentului celorlalţi în funcţie de modul în care 
aceştia îşi doresc să apară în faţa societăţii şi a aparenţelor 
pe care doresc să le afişeze pentru a influenţa opiniile celor 
din jur. Indivizii care au scoruri mari la conştiinţa de sine 
corporală şi publică, variabile asociate cu preocuparea 
pentru impresiile celorlalţi, sunt predispuşi la 
comportamente care cresc riscul de cancer (Mermelstein şi 
Riesenberg, 1992 apud Leary, Kraxberger şi Tchividijan, 

1994).  
Având în vedere aceste argumente, putem preconiza 

că există o corelaţie pozitivă între nivelul monitorizării de 
sine şi nivelul dezirabilităţii sociale la femeile tinere 
(Ipoteza 3). 

La fel de important ca şi conceptele mai sus descrise 
este şi stima de sine, care poate dinamiza un anume 
comportament sau dimpotrivă, să îl inhibe. Stima de sine 

reprezintă simţul stabil al valorii personale (Rosenberg, 
1965). Acest construct protejează sănătatea mentală a 
individului şi stabileşte echilibrul psihologic al acestuia 
(Gavreliuc, 2002). Maslow, pe de altă parte, include stima 
de sine în ierarhia de nevoi ale individului, prezentându-se 
în două forme: nevoia de respect din partea altora şi nevoia 
de auto-respect. Printre factorii socioculturali care 
determină această trăsătură de personalitate, se numără şi 

presiunea grupului care are ultimul cuvânt în ceea ce 
priveşte modul în care individul îşi formează stima de sine, 
deoarece acesta se află mai mult timp la şcoală sau la 
serviciu decât acasă, aşadar tinde să se alinieze la ceea ce 
crede că preferă ceilalţi. De asemenea, o imagine negativă 
despre propriul corp poate să aibă efecte puternice asupra 
stimei de sine. Studiile arată că femeile care se arată 
nemulţumite faţă de modul în care arată prezintă de obicei 

nivele scăzute ale stimei de sine (Hedricks şi Powell, 1999; 
Cash şi Labarge, 1996; Chaiken, Flett şi Pliner, 1990; 
Fabian şi Thompson, 1989; Rosen şi Ross, 1968). 
Aprobarea prietenilor poate avea efect amplificator asupra 
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stimei de sine, deoarece sentimentul sinelui şi imaginea 
corporală se compune şi din interacţiunea cu ceilalţi 
(Cooley, 1964, Mead, 1934 apud McCright şi Vannini, 
2004).  

Astfel, se poate presupune că există o corelaţie 

negativă între nivelul stimei de sine şi teama de evaluare 
negativă la femeile tinere. (Ipoteza 4). 
 

Obiectivele studiului 
 

Cercetarea  are ca scop analiza diferenţelor din punct 
de vedere al factorilor personali între tinerele care 
frecventează saloanele de bronzat şi cele care nu 

frecventează, precum și analiza gradului de asociere între 
montorizarea de sine şi dezirabilitatea socială, respectiv 
între stima de sine şi teama de evaluare negativă la femeile 
tinere.  

 

Metodologia cercetării 
 
Design-ul cercetării 
 

Având în vedere că lucrarea de faţă conţine 

investigaţii aplicative, aceasta are ca punct de pornire a 
cercetării datele realului şi urmăreşte obţinerea de concluzii 
practice. Pentru a studia obiectivele propuse, am formulat 
un design non-experimental atât de tip comparativ cât şi 
corelaţional.  

 
Participanţi şi procedura 
 

Pentru realizarea acestei cercetări am folosit două 
grupuri independente de participanţi, selectate două loturi 
pe bază de conveniență astfel: 
 un grup format din 30 de tinere cu vârsta cuprinsă între 

20 şi 25 de ani care nu frecventează saloanele de bronzat 
în prezent şi nu le-au frecventat niciodată; 

 un grup format din 30 de tinere cu vârsta cuprinsă între 
20 şi 25 de ani care frecventează regulat saloanele de 

bronzat în prezent sau le-au folosit recent. 
Înainte de completarea chestionarelor, s-a realizat un 

instructaj clar pentru participanţi pentru a se înlătura 
eventuale nelămuriri şi confuzii. Aceştia au fost informaţi 
despre scopul în care vor fi folosite datele obţinute precum 
şi faptul că răspunsurile individuale sunt confidenţiale. 
 
Instrumente 
 

Scala dezirabilităţii sociale, elaborată de Crowne şi 
Marlowe în 1960 pentru a măsura dorinţa indivizilor de a fi 
acceptaţi social. Această scală conţine 33 de itemi, 
reprezentaţi ca afirmaţii (ex. „Îmi place să bârfesc uneori”). 
Respondentul trebuie să noteze aceste propoziţii ca fiind 
adevărate în cazul său sau dimpotrivă false. Coeficientul 
alpha al acestei scale este .80. 

Scala prescurtată de teamă de evaluare negativă 

(engl. Brief Fear of Negative Evaluation Scale) este 
versiunea prescurtată a scalei originale de frică de evaluare 
negativă care a fost construită de Watson şi Friend în 1969 
şi conţine 12 itemi, printre care şi itemi inversaţi, care sunt 
evaluaţi pe o scală Likert de 5 puncte ( ex. „Mi-e teamă că 
ceilalţi mă vor critica”). Coeficientul alpha pentru această 
scală este .84.  

Scala de automonitorizare a fost elaborată de Snyder 
(1974) şi conţine măsoară nivelul de automonitorizare al 
indivizilor. Conţine 18 itemi care sunt formulaţi sub formă 
de afirmaţii (ex. „Nu sunt întotdeauna ce par a fi”), pe care 
subiectul trebuie să le noteze cu adevărat dacă se identifică 

cu ele şi fals în caz contrar. Coeficientul alpha al scalei este 
.87. 

Scala stimei de sine Rosenberg a fost elaborată de 
Rosenberg în 1965, este de tip Likert şi conţine 10 itemi 
(ex. „Simt că am o serie de calităţi”). Coeficientul alpha 
pentru această scală este .89. 

 

Rezultate 

 
În prelucrarea datelor s-a utilizat programul de 

prelucrare statistică S.P.S.S. 17.0. Pentru testarea primelor 

două ipoteze s-a utilizat testul t pentru eşantioane 
independente pentru a măsura dacă nivelele celor două 
variabile variază considerabil la tinerele care frecventează 
saloanele de bronzat față de cele care nu frecventează 
asemenea saloane. 
 
Tabelul 1. Mediile şi abaterile standard ale frecvenţei gândului pe 

grupuri şi intervale experimentale 

 Frecventează 

saloane de 

bronzat 

Nu frecventează 

saloane de 

bronzat 

Variabile analizate M SD M SD 

Auto-monitorizare 8,76 3,77 8,03 2,94 

Frica de evaluare negativă 35,5  8,11 32,03 7,38 

Dezirabilitate socială 16,1 5,36 15,76 5,55 

Stima de sine 19,7 4,73 22.26 4,81 

 

Pe baza prelucrării datelor prezentate în tabelul 1, 
pentru prima ipoteză s-a obținut un t (58) = 0.83, p > .05, 

ceea ce reprezintă un rezultat nesemnificativ statistic, 
stipulând că cele două grupuri de tinere nu diferă 
semnificativ în ceea ce priveşte monitorizarea de sine.  

Pe de altă parte, pentru a doua ipoteză s-a obținut o 
valoare t (58) = 1.73, p <.05, ceea ce duce la respingerea 
ipotezei nule şi sprijinirea ipotezei de cercetare. Astfel, 
diferenţele sunt semnificative statistic, iar mărimea 
efectului este r2 = 0.22, o valoare care indică o diferenţă 

puternică între nivelul de teamă negativă la tinerele care 
frecventează saloanele de bronzat şi cele care nu le 
frecventează 

Pentru testarea celorlalte două ipoteze am folosit 
coeficientul de corelaţie Pearson, pentru a surprinde gradul 
de asociere dintre variabile, pentru fiecare ipoteză în parte.  

În cazul corelaţiei dintre monitorizarea de sine şi 
dezirabilitatea socială, nivelul de corelaţie dintre cele două 
variabile, r(58) = -.27, p <.05, este semnificativ statistic, 

însă rezultatul obținut este în direcția opusă celei așteptate. 
Coeficientul de determinare este r2=.07 pentru care se 
obţine un efect mediu al corelaţiei dintre cele două 
variabile măsurate, aşadar o diferenţă de magnitudine 
medie între cele două loturi de tinere (7%). 

Pentru cea de-a doua ipoteză nivelul de corelaţie 
dintre cele două variabile, r(58)=-.34 p <.01, este 
semnificativ statistic, indicând tendința persoanelor cu 

stimă de sine ridicată de a avea un nivel mai scăzut al fricii 
de evaluare negativă. Mărimea efectului în acest caz este r2 
=.13 ceea ce reprezintă o corelaţie destul de intensă şi un 
efect mediu spre puternic. 



Anamaria Diana Tatu și Coralia Sulea 

78 

 

Discuţii 

 
Studiul de faţă a analizat diferenţa la nivelul anumitor 

factori personali (automonitorizare şi teama de evaluare 
negativă) la tinerele care nu frecventează solarul şi la cele 
care dimpotrivă, folosesc des această metodă pentru 
schimbarea culorii tenului. S-a relevat astfel că nu există 
diferenţe în ceea ce priveşte monitorizarea de sine, ci doar 

în cazul variabilei teama de evaluare. De asemenea, s-a 
urmărit analiza gradului de asociere între monitorizarea de 
sine şi dezirabilitatea socială, precum şi între teama de 
evaluare negativă şi stima de sine, descoperindu-se o 
corelaţie negativă între primele două variabile şi nu 
pozitivă precum s-a preconizat, iar pentru teama de 
evaluare negativă s-a confirmat ipoteza de cercetare 
conform căreia aceasta corelează negativ cu stima de sine. 

Tinerele care nu frecventează saloanele de bronzat nu 
au neapărat un nivel mai scăzut al automonitorizării, ceea 
ce înseamnă că nu urmăresc semnificativ de mult să 
influenţeze opiniile celorlalţi despre sine într-o direcţie 
favorabilă. Acest rezultat se poate explica prin faptul că, în 
cazul în care imaginea fizică are o importanţă deosebită 
pentru tinere, este posibil ca acestea să investească în 
înfăţişarea lor cu ajutorul sportului, unei diete speciale sau 
altor modalităţi care nu implică bronzarea pentru că 

aspectul tenului bronzat le displace sau poate nu contează 
atât de mult încât să apeleze la aceste saloane şi să 
grăbească procesul de bronzare. Astfel, cele care nu 
frecventează solarul, pot folosi alte mijloace de 
îmbunătăţire sau păstrare a înfăţişării plăcute şi prin acest 
lucru să controleze mai bine impresiile produse în jurul lor 
sau să nu aibă nevoie de această constantă confirmare din 
partea celorlalţi pentru că au alte interese. 

Femeile tinere care frecventează solarul prezintă un 
nivel mai ridicat de teamă de evaluarea celorlalţi. 
Explicaţiile pot fi asociate factorilor socioculturali care 
stabilesc etaloane de sex-appeal şi frumuseţe, provocând 
nemulţumire în rândul tinerelor care se compară cu acestea 
şi adoptă metode de îmbunătăţire a imaginii fizice, sau de 
mascare, pentru ca în final să fie apreciate şi acceptate în 
grupul din care fac parte. Mai mult, tinerele sunt cel mai 

afectate în ceea ce priveşte teama de evaluare negativă 
deoarece ele primesc de obicei cel mai mult feedback 
pentru înfăţişarea lor, astfel îngrijorează constant pentru ce 
vor crede şi vor spune ceilalţi despre modul în care arată şi 
vor căuta constant moduri de a arăta mai bine. În acest 
sens, s-a explorat ideea că anxietatea socială are drept 
origine imaginile negative despre sine pe care le au cât şi 
preocuparea pentru impresiile pe care şi le fac ceilalţi 

despre ei. Din această perspectivă, tinerele care 
frecventează solarul nu au doar o imagine negativă despre 
propriul corp şi vor să îşi îmbunătăţească înfăţişarea dar 
totodată atribuie solarului cauza pentru care sunt evaluate 
favorabil şi tenului lor deschis motivul pentru care eşuează 
în a se prezenta pozitiv celor din jur. Aceste atribuiri 
propulsează importanţa şi beneficiile solarului în 
detrimentul satisfacţiei de sine pentru corpul propriu, ceea 
ce pune le pune în pericol sănătatea. 

Relaţia negativă dintre monitorizarea de sine şi 
dezirabilitatea socială relevă modul în care un scor mic la 
monitorizare de sine, care semnifică un control foarte redus 
în controlul comportamentului şi în manipularea 
impresiilor celor din jur, corespunde unui scor mare la 
dezirabilitate socială deoarece atunci când nu se urmăresc 
scopurile specifice şi proprii, se va căuta împlinirea celor 
sociale, în sensul conformării la normele stabilite social. 

Răspunsurile la scale auto-evaluative, de genul 
dezirabilităţii sociale, sunt ghidate de imagini de sine 
inconştiente care care sunt construite a fi defensive 
împotriva gândurilor care ameninţă imaginea de sine a 
persoanei şi care promovează gânduri favorabile 

prezentării de sine (Hogan, 1983 apud Schütz, 1998). 
Tocmai faptul că acest tip de imagini de sine pozitive sunt 
inconştiente, poate semnifica, că individul obţine un scor 
mare la scala dezirabilităţii sociale pentru că el însuşi are o 
părere bună despre el. Iar în acest caz, acesta nu va avea 
nevoie de mecanisme asemenea monitorizării de sine 
pentru a gestiona părerile celor din jur despre el pentru că 
se bazează pe propriile capacităţi şi resurse în a obţine ce-şi 

doreşte fără a avea nevoie de apreciere.  
Asocierea negativă între nivelul stimei de sine şi 

teama de evaluare negativă la persoanele tinere confirmă 
linia cercetărilor anterioare (Crano şi Crano, 1984; Elliot, 
1984; Glass, Merluzzi, Biever şi Larsen, 1982; Nichols, 
1974, Smail, 1984 apud Monfries şi Kafer, 1993). Se poate 
considera că discrepanţele percepute ale Eu-lui joacă un rol 
important în această relaţie. Indivizii anxioşi sociali tind să 

aibă o imagine deloc realistă a eului ideal, în timp ce îşi 
subestimează eul real (Elliot, 1984; Gough, Fiorovanti şi 
Lazzari, 1983; Higgins, 1987; Higgins, Bond, Klein şi 
Strauman, 1986; Jones şi Briggs, 1984 apud Monfries şi 
Kafer, 1993). De asemenea, se vehiculează ideea că o 
persoană care are o stimă de sine scăzută poate anticipa că 
şi alţii o vor evalua la rândul lor nefavorabil (Leary şi 
Kowalski, 1995 apud Kocovski şi Endler, 2000). Această 

anticipare va rezulta evident în anxietate crescută în 
prezenţa altora. Având în vedere că această corelaţie 
negativă este validă la nivelul ambelor loturi de 
participante din cercetarea de faţă, este important a vedea 
ce reprezintă acest aspect pentru fiecare lot în parte. Este 
posibil ca tinerele care frecventează solarul să aleagă 
această metodă pentru a-şi crea un climat de siguranţă. Se 
poate spune că este un tip de coping pentru aceste tinere cu 
stimă de sine scăzută, deoarece acestea îşi crează astfel un 

control asupra propriei imagini, şi a opiniilor celor din jur, 
punându-şi totuşi în pericol sănătatea în cunoştiinţă de 
cauză. Această interdependenţă invers proporţională se 
poate explica pentru eşantionul celor care nu frecventează 
saloanele de bronzat prin relevanţa stimei de sine, deoarece 
acest concept denotă respect pentru propria persoană şi 
încredere în capacităţile şi resursele personale. Tinerele 
care posedă aceste trăsături nu simt nevoia confirmării din 

partea celorlalţi a propriilor abilităţi. 
Cercetarea de faţă şi-a îndeplinit obiectivul de a sesiza 

anumite diferenţe între tinerele care frecventează saloanele 
de bronzat şi tinerele care nu le frecventează, cât şi de a 
surprinde anumite legături între factori personali care sunt 
asociaţi deciziei pentru o astfel de strategie. O abordare 
inovativă a fost perspectiva asupra faptului că tinerele care 
frecventează solarul ar avea o teamă de evaluare negativă 

mai intensă şi că aceasta ar putea fi corelată cu stima de 
sine. 

Ceea ce ar fi putut îmbunătăţi însă calitatea 
rezultatelor obţinute este bineînţeles un număr mai mare a 
participantelor chestionate în cadrul acestui studiu, 
deoarece eşantionul ar fi putut oferi mai multe cote brute, 
mai multe scoruri, deci o reprezentativitate mai fidelă a 
populaţiei din care a fost extras. De asemenea, s-ar fi putut 

folosi şi metode calitative nu doar cantitative. În bateria de 
scale oferite spre completare se putea include şi o secţiune 
care să necesite răspunsuri asupra frecvenţei cu care se 
merge la solar. Pe lângă aceasta, realizarea de interviuri ar 
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fi evidenţiat mai bine răspunsurile spontane ale tinerelor, 
cuprinzând motivaţii succinte din partea celor care nu 
frecventează saloanele de bronzat şi explicaţii ale celor 
care le frecventează de ce fac acest lucru. 

Rezultatele acestei lucrări pot fi folosite în psihologia 

consumatorului, în elaborarea reclamelor pentru a promova 
alte metode mai sănătoase de îmbunătăţire a imaginii, sau 
măsuri de prevenţie împotriva expunerii periculoase la 
soare; iar aplicaţii practice pot fi introduse şi în licee, la 
orele de dirigenţie sau programe de intervenţie pentru a 
creşte conştientizarea asupra riscurilor bronzării printre 
adolescent, în care mesajul să fie bazat pe înfăţişare şi nu 
pe riscul de sănătate care este la ora actuală conştientizat 

dar ignorat în egală măsură. 
Direcţii viitoare de cercetare pot urmări studiul relaţiei 

dintre alte variabile, cum ar fi imaginea corporală, cât şi 
strategiile de coping pentru imaginea corporală. În aceeaşi 
perspectivă se poate analiza şi influenţa pe care o are mass-
media asupra acestor tinere, cu chestionare special 
concepute pentru a depista asemenea factori determinanţi 
ai comportamentului. Perfecţionismul poate fi un alt punct 

de reper, în relaţie cu stima de sine, pentru a releva dacă 
aceste tinere sunt mulţumite de sine şi dacă îşi doresc 
constant să retuşeze diverse aspecte ale propriei persoane.  

 

Concluzii 
 

Monitorizarea de sine este prezentă în aceeaşi măsură 

atât la tinerele care frecventează solarul cât şi la cele care 
nu adoptă acest comportament, ceea ce semnifică că 
tinerele care merg la solar nu încearcă să controleze 
impresiile celorlalţi mai mult decât o fac celelalte tinere. 
Faptul că fac eforturi periculoase pentru a arăta mai bine 

conform standardelor comunităţii din care fac parte, nu 
semnifică neapărat că se adaptează mai mult conduitei 
celor din jur pentru a obţine diverse beneficii. Totuşi, se 
pare că cele care prezintă o automonitorizare scăzută, care 
nu realizează un management atât de puternic al 
impresiilor, caută în schimb să se poarte dezirabil social, 
iar o dezirabilitate scăzută este însoţită de o 
automonitorizare puternică. Pe de altă parte, diferenţele 

aşteptate între nivelul de teamă de evaluare negativă s-au 
confirmat. Tinerele care frecventează solarul sunt anxioase 
social, au impresia că vor fi criticate, că ceilalţi vor avea 
atitudini repropabile şi că vor fi excluse. Acest lucru se 
întâmplă datorită stimei de sine scăzute pe care o au şi 
lipsei de încredere în propria persoană.  

Aceste diferenţe şi legături între caracteristicile 
psihice reprezintă un punct de pornire propice pentru 

elaborarea şi implementarea unor strategii care să ridice 
gradul de conştientizare a tinerelor asupra consecinţelor 
bronzării  bazându-se pe tipul de vulnerabilitate pe care 
acestea îl prezintă. O astfel de abordare poate avea succes 
pe segmentul de populaţie urmărit şi tinerele ar putea privi 
bronzarea din cu totul altă perspectivă şi ar reuşi să evite 
astfel frecventarea saloanelor de acest tip. 
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