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Rezumat
Scopul lucrării de față este de a analiza în ce măsură practicarea dansului este asociată cu nivele
mai ridicate ale bunăstării personale. Deși dansul este practicat din cele mai vechi timpuri, efectele
practicării acestei activități au fost relativ puțin studiate, sunt mai degrabă calitative sau efectuate pe
eșantioane mici. Studiile realizate și meta-analizele confirmă efectele pozitive ale practicării dansului,
în special asupra sănătății sau a evoluției unor boli. Lucrarea de față se concentrează pe analiza
legăturii între practicarea dansului și percepția subiectivă a bunăstării, am presupus că cei care
dansează sunt mai mulțumiți de viața lor decât cei care nu dansează. Am ales ca metodă de cercetare
algoritmul arborilor de decizie, cu variabilele dependente (explicate) fiind întrebările ”cât de mulțumit
sunteți în legatură cu viața dumneavoastră” sau ”cât de optimist sunteți în legatură cu viitorul
dumneavoastră” prin intermediul practicării dansului. Rezultatele confirmă ipotezele, practicarea
dansului este asociată cu nivele ridicate ale percepției subiective a bunăstării.
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Introducere
Dansul a fost practicat din cele mai vechi timpuri (cele mai vechi dovezi arheologice găsite
privin dintr-o peșteră din India și au o vechime de aproximativ 9000 de ani, conform
www.dancefacts.net), poate fi practicat în mai multe forme, mai organizat sau mai liber, individual sau
în grup, la petreceri formale sau informale, în cluburi sau în institutii artistice, ca activitate de timp liber,
loc de munca sau ca terapie. Cei care practica dansul se bucura de cele mai multe ori, unele personae
cheltuiesc sume considerabile pentru a-l practica ca hobby, tocmai pentru ca este foarte plăcut, însă
măsura in care au fost studiate efectele benefice ale practicării dansului este inca limitată.
În ultimele decenii au apărut din ce în ce mai multe studii care demonstrează efectele benefice
ale dansului, indiferent în ce formă este practicat, organizat sau liber, terapeutic, la sala de sport sau în
locații informale, acasă sau la petreceri (Leseho, Maxwell, 2010).
Dansul poate fi o activitate complexă sau una simplă, în funcție de opțiunile celui care alege să
îl practice. Indiferent de forma în care este practicat, are multe efecte benefice și poate fi adoptat atât ca
meserie cât și ca activitate de timp liber, sau ca activitate terapeutică. Cel mai puternic exemplu în acest
sens este asocierea între tango argentinian și boala Parkinson (Aguiar, da Rocha și Morris, 2016).
Literatura de specialitate descrie o gamă largă de efecte pozitive ale dansului – presupunem că acestea
se reflectă asupra – bunăstării psihice, a echilibrului psihic ceea ce poate spori eficienței deciziilor
economice. În lucrarea de față analizăm legătura dintre practicarea dansului în rândul populației
generale și efectele asupra percepției subiective a bunăstării.
Conceptul de bunăstare este puternic corelat cu cel de calitate a vieții, ambele concepte fiind
subiective, însă influențează o serie de decizii obiective, cum ar fi cele financiare. Pentru a evalua cum
își percep respondenții bunăstarea am preluat întrebări din European Quality of Life Survey. Acesta
este motivul pentru care mi se pare important să studiem efectele dansului asupra bunăstării, faptul că
practicarea dansului, prin intermediul bunăstării subiective, poate spori eficiența deciziilor economice.
Ca metodologie am apelat la algoritmii arborilor de decizie, această metodă ne-a permis să
analizăm în ce măsură practicarea dansului este asociată cu nivele mai ridicate ale bunăstării subiective.
Cei care danseză se declară mai mulțumiți de viața lor decât cei care nu dansează, de asemenea cei care
sunt dansează sunt mai optimiști în comparație cu cei care nu dansează.
Care sunt efectele dansului asupra bunăstării? Aceasta este întrebarea care stă la baza acestei
lucrări, este o întrebare relativ general, care urmărește să contribuie la clarificarea legăturii între aceste
două mari teme, practicarea dansului și percepția subiectivă a bunăstării.
Lucrarea este organizată după cum urmează: capitolul I conține o selecție a unor studii care s-au
concentrate pe diferite aspecte ale legăturii între dans și bunăstare. Printre acestea găsim o analiză
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sistematică care s-a axat pe evaluarea efectele dansurilor și mișcărilor terapeutice ca intervenții
terapeutice destinate adulților cu boli psihice sau fizice în comparație cu alte tipuri de intervenții sau
îngrijirea obișnuită, un stiu despre potentialul dansului de a reduce consumul de modă (și având astfel
efecte de protecție a mediului) sau despre calitatea vieții femeilor.
Capitolul II conține statistici descriptive obținute ca urmare a pelucrării bazei de date. Analizele
statistice inițiale confirm presupunerile noastre, cei care dansează declară nivele mai ridicate ale
bunăstării în comparație cu cei care nu dansează.
Capitolul III este dedicat analizei statstice prin intermediul arborilor de decizie. Variabilele
dependente, cele care ne spun ceva despre bunăstarea subiectivă a respondenților, au fost cât de
mulțumit sunt de viața mea în ultimele trei luni și cât de optimist sunteți în legătură cu viitorul
dumneavoastră. Principala variabilă explicativă a fost dacă practică dansul sau nu, dar în modele am
inclus și alte variabile identificate de algoritmii arborilor de decizie ca fiind semnificative, cum ar
fi ”cât de des fac lucruri care îmi plac cu adevărat, ”atunci când am probleme, financiare sau de altă
natură”, am la cine să apelez sau sexul respondentului.
Ultima parte este rezervată concluziilor, pe scurt, efectele practicării dansului asupra percepției
subiective a bunăstării sunt măsurabile și semnificative statistic.
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Capitolu I. Efectele dansului asupra bunăstării – o privire de ansamblu
În literatura de specialitate există o largă varietate de studii, începând cu unele axate strict pe
efectele dansului asupra sănătatii, bunăstarii, echilibrului psihic, etc, până la cele ecologice care privesc
dansul ca posibil înlocuitor al comportamentelor de consum impulsiv. Subiecții studiilor pot proveni
din orice fel de categorii demografice, femei, bărbații, copii, tineri, adulți, vârstnici, însă din ce am
observant, studiile sunt orientate cu predilecție spre categoriile vulnerabile cum ar fi femeile sau
vârstnicii. De asemenea, am găsit in literatura de specialiate studii care analizează efectele dansului la
diferite grupuri, metaanalize și o propunere de protocol de analiză a studiilor despre dans, scopul
acestuia fiind realizarea unei abordări unitare în analize.
Kiepe, Stöckigt, și Keil (2012) au realizat o analiză sistematică cu scopul de a evalua efectele
dansurilor (mișcărilor) terapeutice și a dansurilor de societate ca intervenții terapeutice destinate
adulților cu boli psihice sau fizice în comparație cu alte tipuri de intervenții sau îngrijirea obișnuită. S-a
realizat o câutare a studiilor aleatoare controlate care au analizat efectele terapiei prin dans și a
dansurilor de societate, publicate între 1995 si 2011, în bazele de date MEDLINE și PsycINFO. Au
fost găsite 13 articole care analizau rezultatele a 11 studii aleatoare (predominant din SUA și statele
nordice) realizate în cele mai multe cazuri pe eșantioane mici. Probleme erau cancer la sân (2 studii),
demență senilă (un studiu), boala lui Parkinson (2 studii), insuficiență cardiacă (2 studii), diabel tipul 2
(un studiu), depresie (3 studii) și fibromialgie (un studiu). Terapia prin dans și mișcare a avut efecte
pozitive asupra pacientelor cu cancer la sân, îmbunătățind calitatea vieții, capacitatea de mișcare a
umerilor și imaginea propriului corp. La pacienții cu depresie terapia prin dans a redus disconfortul
psihologic. Dansurile de societate au îmbunătățit echilibrul și coordonarea la pacienții cu Parkinson și
calitatea vieții la pacienții cu insuficiență cardiacă. Terapia prin dans și mișcare și dansurile de societate
par să fie benefice pentru pacienții cu cancer la sân, boala lui Parkinson, diabet și insuficiență cardiacă.
Totuși, este nevoie de studii viitoare de calitate pentru a analiza cu mai multa profunzime eficacitatea
acestor opțiuni de tratatment.
Potențialul dansului pentru reducerea consumului de modă prin intermediul terapiei prin dans și
mișcare a fost analizat de Thornquist (2018). Moda este un element care contribuie la construirea unor
laturi ale personalității umane cum ar fi identitatea de sine, interacțiunile sociale și comunicarea între
culturi. În ciuda semnificației acestei realități, legătura între consumul de modă și lipsa sa de
sustenabilitate în raport cu resursele naturale este o precupare curentă. Pentru a analiza cu pot fi
încurajate schimbările pe scară largă Thornquist (2018) explorează potențialul teoretic al dansului de
înlocuire a relației emoționale persoană – produs care este urmată de o rată rapidă de consum al
produselor de modă, un schimb care nu ar exclude funcțiile esențiale cum ar fi exprimarea propriei
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identități, interacțiunile sociale și comunicarea între culturi. Prin reorientarea mijloacelor de auto exprimare de la produse materiale la gesturi și mișcare, dansul respectiv terapia prin dans și mișcare
poate ajuta indivizii să reziste impulsurilor și consumului complusiv promovat de industria de modă.
Thornquist (2018) identifică potențialul dansului și a terapiei prin dans și mișcare de a reduce
depedența oamenilor de produsele de modă în cadrul procesului de exprimare a propriei personalități.
Acest studiu teoretic deschide calea pentru alte studii care pot explora posibilitatea implementării
practice cu loc, scală și durată. De asemenea, este nevoie mai departe de studii care să analizeze
eficiența diferitelor metode de dans.
Eseul publicat de Walter (2013) are două scopuri importante. Unul dintre acestea este să descrie
mișcarea anti consum ca preocupare pentru marketingul social la nivele micro și macro. Al doilea scop
este să fixeze dansul ca element de persuasiune în campaniile de marketing social anticonsum, unde a
fost prea puțin utilizat și teoretizat. Abordarea metodologică provine din studiile existente relevante
pentru marketingul social și cosntruiește și extinde teoria dansului în reclamele de televiziune pentru a
conceptualiza dansul ca o activitate culturala și estetică viabilă a consumatorilor în campaniile sociale
de marketing anti – consum. Rezultatele arată că utilizarea unor imaginicu scene de dans poate
contribui la redefinirea imaginii de sine și a identității consumatorilor. Mai mult, prin crearea unei
legături între comportamente pozitive și sărbătorire prin dans și ritualuri, în cadrul unei campanii de
marketing social, dansul poate facilita reducerea comportamentelor negative de consum. Succesul
strategic al campaniilor de marketing social în schimbările de comportament care presupun eforturi
mari depind parțial de răspunsul favorabil al publicului țintă la mesajele transmise. Domeniul
marketingului social se concentrează pe o varietate de asemenea comportamente care dacă sunt
schimbate, au efecte pozitive atât pentru societate cât și pentru viețile indivizilor implicați. În acest
studiu există trei aspecte de valoare care contribuie prin originalitate. Acestea țin de faptul că se
realizează o legătură între anti consum ca preocupare a marketingului social și cultura cosnumatorului;
teoretizarea dannsului ca aboradare somato – viscerală și kinestetică în marketingul social anticonsum
care urmărește schimbarea comportamentului; și demonstrarea dansului ca element pozitiv persuasiv
care poate respecta limitele eticii marketingului social.
Scopul cercetării publicate de In – Sil et al (2015) a fost să găsească relația între tendința spre
bunăstare, preocuparea pentru sănătate și satisfacția asociată propriei vieți printre participanții înscriși
într-un program de dans al comunității locale. Pentru a atinge scopul acestui studiu, un total de 511
răspunsuri la chestionare au fost analizate pentru a obține tabele de frecvență, analiza de fidelitate,
ANOVA one way, analiza de corelație, SEM – modelarea unor ecuații structurale și metoda
bootstraping. Rezultatele au arătat că tendința spre bunăstare printre participanții înscriși în programul
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de dans al comunității locale are un efect pozitiv asupra preocupării pentru sănătate și a satisfacției
asociată propriei vieți. Aceste rezultate demonstrează utilitatea programului de dans, ceea ce ar putea
avea ca urmare dezvoltarea unor programe și utilizarea practică pentru bunăstarea femeilor de vârstă
mijlocie și mai departe.
Autorii studiului subsumează practicarea dansului (și a altor programe de artă) într-un set de
acțiuni orientate spre bunăstare. Dansul în comunități este o activitate destinată adulților care nu au
pregătire de specialitate în acest domeniu dar care găsesc bucurie și își pot descoperi identitatea
practicându-l. Ipoteza 1: Vor exista diferențe între participanți în tendința către bunăstare,
conștientizarea propriei sănătăți și satisfacția asociată propriei vieți în funcție de gradul de implicare în
programele comunitare de dans. Ipoteza 2: Tendința către bunăstare a participanților implicați în
programele de dans comunitar va avea o influență pozitivă asupra conștientizării propriei sănătăți.
Ipoteza 3: Tendința către bunăstare a participanților implicați în programele de dans comunitar va avea
o influență pozitivă asupra satisfacției asociată cu propria viață. Ipoteza 4: Conștientizarea importanței
propriei sănătăți de către participanții implicați în programele comunitare de dans va avea o influență
pozitivă asupra satisfacției asociată propriei vieți. Ipoteza 5 Conștientizarea importanței propriei
sănătăți de către participanții implicați în programele comunitare de dans va avea un efect de mediere
între tendința spre bunăstare și satisfacția asociată propriei vieți. În primul rând, analiza activității
participanților a arătat că numărul de ani de practicare a dansului are un efect semnficativ asupra
tendinței spre bunăstare, conștientizării importanței propriei sănătăți și satisfacția asociată propriei vieți.
Frecvența participării are semnificație semnificativă statistic asupra conștientizării propriei sănătăți, și
numărul de ore de participare are semnificație statistică asupra tendinței spre bunăstare. În al doilea
rând, tendința spre bunăstare are o influență pozitivă asupra conștintizării propriei sănătăți. În al
patrulea rând, conștientizarea importanței propriei sănătăți are influență pozitivă asupra satisfacției
asociată propriei vieți. În al cincilea rând conștientizarea importanței propriei sănătăți are efect de
mediere între tendința spre bunăstare și satisfacția asociată propriei vieți. Rezultatele au arătat că
înclinația spre bunăstare în rândul participanților la programele comunitare de dans are o influență
pozitivă asupra conștientizării importanței propriei sănătăți și a satisfacției față de propria viață. Aceste
rezultate dovedesc utilitatea programului de dans, ceea ce susține dezvoltarea unor programe și
utilizarea practică a dansului în vederea susținerii bunăstării femeilor de vârstă adultă pănă la vârste
mai înaintate.
Calitatea vieții femeilor care practică dansul a fost în atenția Hernandes et al (2018). Autoarele
propun un protocol de analiză sistematică a studiilor. Argumentul începe cu ideea că pe măsură ce a
crescut speranța de viață în populația generală, nevoia de a analiza calitatea vieții a crescut, în mod
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special pentru că este important ca oamenii să aibă o viață lungă și de o bună calitate. Studiile sunt
realizate pe anumite eșantioane (populații), în cazul prezentat de – Hernandes et al (2018) studiile țintă
sunt cele în care este vorba despre femei. Populația feminină este în creștere din punct de vedere
demografic și profesional. Femeile sunt expuse unui număr mare factori îmbunătăți caliatea vieții și
una dintre acele practici este dansul. Dansul este o activitate care combină aspectele fizice cu cele
psihosociale. Mai mult, promovează exprimarea propriei persoane, crește stima de sine și încrederea în
propria persoană. Eliberează femeile de stres. De asemenea, contribuie la o serie de aspecte cum ar fi
interacțiunile de grup, motivația, emoțiile pozitive. – Hernandes et al (2018) prezintă o analiză
sistematică a unei serii de studii pentru a estima efectele dansului asupra calității vieții femeilor adulte.
Din punct de vedere metodologic vor fi incluse doar studii cantitative, indiferent de cât timp au dansat
femeile din studii. Studiile analizate provin dintr-o serie de baze de date electronice, cu ultima dată
publicare pe 30 iunie 2018. Nu au fost nici un fel de restricții pentru locația geografică. Au fost
analizate studii publicate în limba engleză, portugheză și spaniolă și fost o condiție pentru includerea în
analiză să fi fost publicate. Discuție: există o varietate de analize sistematice a studiilor dar acesta este
primul axat exclusiv pe o populație de femei adulte. Este de așteptat ca această analiză sistematică va fi
utilă în promovarea discuției despre calitatea vieții femeilor adulte și interesul acestei populații pentru
practicarea dansului. Pentru a rezuma și explica caracteristicile și rezultatele studiilor respective,
tabelele și alte informații vor fi transformate într-o formă narativă. Schimbările din viața profesională a
femeilor au fost însoțite de modificări în construcția identității, rolurilor sociale și a sănătății. Unele
femei sunt responsabile și de veniturile familiei ceea ce se asociază cu nivele de stres ridicate și le
afectează calitatea vieții. Pentru că speranța de viață a crescut este nevoie de studii care să analizeze
calitatea vieții în noile condiții. Pentru Organizația Mondială a Sănătății (citată de Hernandes et al
(2018)) calitatea vieții poate fi privită ca felul în care persoanele își respectă rolul în viață și cultură.
Astfel el/ea devine conștient de statisfacția proprie, așteptări, locuire, standarde și perocupări. Pentru a
optimiza calitatea vieții indivizilor este nevoie ca aceștia să găsească metode eficiente, plăcute și
sustenabile de a face mișcare. Dansul este un tip de mișcare foarte popular, în special în rândul femeilor,
combină aspecte fizice și psihosociale, promovează autoexprimarea, încrederea în proprian persoană,
stima de sine, eliberarea de stres, interacțiunile de grup, motivarea și emoțiile pozitive. Dansul poate
oferi plăcere și poate îndruma individul să găsească armonie și un sentiment de apartenență. Studiile
citate de Hernandes et al (2018) au arătat că dansul are efecte pozitive asupra sănătății, bunăstării și
calității vieții persoanelor cu differite caracteristici sociodemografice. Propunerea studiului este de a
analiza efectele dansului asupra calității vieții femeilor adulte. Obiectivele studiului au fost trei la
număr: primul este verificarea influenței practicării dansului asupra calității vieții femeilor de vărstă
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adultă, al doilea este compararea calității vieții între femeile care practică dansul și cele care nu practică
acest tip de mișcare și combinarea rezultatelor statistice a studiilor primare într-o meta – analiză.
Despre efectele dansului la persoanele cu boala Parkinson există mai multe studii, iar o
metaanliză a unora dintre aceste studii este realizată de Lorenna Pryscia Carvalho Aguiar, Priscila
Alves da Rocha și Meg Morris (2016). Dansul terapeutic a fost promovat ca o metodă de sprijin
importantă adițională terapiilor fizice contemporane destinate persoanele care suferă de boala
Parkinson. Aguiar, da Rocha și Morris (2016) au realizat o evaluare sistematică a studiilor axate pe
rezultatele diferitelor tipuri de dans asupra mobilității și calității vieții persoanelor care suferă de boala
Parkinson. Studiile provin din următoarele baze de date: CINHAL (1982 - 2015), Medline (1922 2015), Scopus (1996 - 2015), Web of Science (2002 - 2015), Embase (2007 - 2015), PEDro (1999 2015) and the Cochrane Library (1996 – 2015). Studiile au fost analizate de câte de cercetători
independenți. Au fost incluse în analiză doar studiile pe eșantioane aleatoare controlate, studiile pe
eșantioane cvasialeatoare controlate și serii de studii de caz. Din analiză a reieșit că dansul terapeutic
poate oferi siguranță și eficiență persoanelor cu simptome ușoare până la moderate ale bolii Parkinson,
cu efecte benefice asupra mersului, încetinirea progresului efectelor bolii asupra mersului, și asupra
sănătății asociată calității vieții. În analiză au fost incluse 19 studii, Majoritatea studiilor au arătat că
participanții s-au bucurat de terapia prin dans. Șapte studii au arătat că participații s-au implicat și
doreau să continue terapia. În general, s-a observat un grad înalt de implicare între 78% și 91%.
Dovezile arată că dansul terapeutic îmbunătățește performanțele motorii, mibilitatea și echilibrul la
persoanele cu boala Parkinson. Dansul poate avea de asemenea efecte pozitive asupra calității vieții și
implicării în activități care presupun mișcare pe termen lung. Dansul a fost asociat cu oprirea încetinirii
mișcărilor pe termen scurt, îmbunătățiri ale mersului și bunăstare la unii indivizi. Desi unele studii au
oferit date despre implicarea participanților, oboseală și efecte secundare este nevoie de mai multe date
pentru a vorbi despre aceste aspecte. Există puține dovezi despre efectele dansului cu parteneri în
comparație cu cel fără parteneri dar există un studiu care a arătat că dansul cu parteneri este asociat cu
nivele mai ridicate de implicare și cu rezultate mai bune, în general. De asemenea, există puține
informații despre practicarea mai multor tipuri de dans în grupe mixte, progrmarea eficientă a terapiei,
frecvența optimă a cursurilor de dans, efectul a diferite tipuri de muzică, satisfacția participanților
asociată terapiei, socializarea, și măsura în care îmbunătățirile (efectele) s-au păstrat în funcție de
diferite tipuri de dans. De exemplu, Beevers și alții (citat de Aguiar, da Rocha și Morris (2016)) au
arătat că muzica este un determinant puternic al performanțelor motorii la persoanele care suferă de
boala Parkinson, în special atunci când tempouri ritmice zgomotoase sunt utilizate să ofere informații
din exterior destinate ganglionilor bazali defectuoși. Lipsesc informații despre avantajele partcipării
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însoțitorilor, care pot fi asociate cu o implicare mai ridicată pacienților. În legătură cu limitele, s-a
observat că studiile existente au fost realizate pe eșantioane mici, ceea ce împiedică generalizarea
rezultatelor la persoanele care se află la debutul bolii Parkinson. Nici unul dintre studiile selectate
pentru metaaanaliză nu a fost realizat pe eșantioane mari. Au fost evaluate efectele unui număr limitat
de dansuri. Analiza nu a descoperit mecanismele de control ale mișcărilor corpului asociate cu efectele
dansului. Totuși, Aguiar, da Rocha și Morris (2016) au citat un articol recent bazat pe ipoteza că
muzica ritmică utilizată în cursurile de dans ar putea activa neuronii care susțin controlul motor și
îmbunătățesc circulația sanguină în regiuni cum ar fi hipocampusul și cortexul frontal, temporal și
partietal. Acest fapt ar favoriza neuroplasticitatea și ar fi urmat de îmbunătățirea mișcărilor, echilibrului
și gândirii. Autoarele concluzionează că dansul terapeutic este accesibil, oferă siguranță și plăcere. În
comparație cu exercițiile fizice de rutină, poate foarte bine să fie mai atractiv, mai plăcut și în același
timp să ofere siguranță, în special pentru primele faze ale debutului bolii. Studiile viitoare ar trebui să
analizeze contribuția relativă a muzicii la efectele dansului, și, de asemenea să compare efectele
diferitelor tipuri de muzică. De asemenea, în realizarea studiilor pare să fie optimă o abordare
multidisciplinară.
Leseho și Maxwell (2010) au realizat un studiu cu 29 de femei provenite din mai multe țări,
care aveau istorii spirituale variate, cu vârste cuprinse între 16 și 67 de ani, încercând să clarifice cum
dansul și mișcarea creativă poate sprijini femeile pe parcursul evenimentelor dificile din viață cum ar fi
traumele datorate abuzurilor, separări de partener, violența din comunitate, pierderea identității de sine
și cum acestea pot servi ca legătură cu sacrul, divinitatea. Rezultatele s-au conturat în trei teme generale:
împuternicire, vindecare și conectare la divinitate. Rezultatele mai aduc în discuție un aspect, cel al
vindecării femeilor prin dans. Se pare că dansul oferă acestor femei putere de a supraviețui în
împrejurări foarte dificile, și, mai mult, le susține să ajungă într-o situație de vindecare.
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Capitolul II. Studiu de caz
Pentru realizarea analizei privind raportul dintre viaţa personală şi carieră am realizat urmatorul
eşantion:
- Unitățile propuse pentru observare: persoane cu vârste intre 18 si 69 de ani;
- Volumul eșantionului: 211 de respondenți;
- Procedeul de formare al eșantionului: prin intermediul completării unui chestionar publicat in mediul
online pe reţelele de socializare şi distribuit pe grupuri şi la respondenţi;
- Perioada de completare a chestionarului: Aprilie 2020.
Chestionarul a fost alcătuit din trei părți, una despre dans, destinată exclusiv celor care practică
dansul, una despre bunăstare, adresată tuturor respondenților, și o a treia parte, care a inclus întrebările
demografice.
Prima întrebare: dacă practică sau nu dansul, în eșantion sunt 151 de persoane (71.6%) care
practică dansul în diferite variante și 60 de persoane (28.4%) care nu dansează.

Figure 1 Practicați sau nu dans (sursa – prelucrări proprii în SPSS).
Prima întrebare are rolul unui filtru care împarte eșantionul în două părți, cei care dansează si
cei care nu practica dansul, avem nevoie de a doua categorie in esantion pentru a putea realiza o
comparatie intre nivelele de bunastare ale celor care danseaza fata de cei care nu practica dansul.
Asadar, pentru setul de intrebari referitor la dans avem in esantion un numar de 151 respondenti.
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2.1 Întrebări despre dans
- De cât timp dansați (sau cât timp ați dansat)? Răspunsurile variază astfel: mai puțin de un an 33 de
personae (21.9%), între un an și doi ani 24 de personae (15.9%), între 3 și 4 ani 20 de persoane
(13.2%), mai mult de 4 ani 74 de persoane (49%). Observăm că aproape jumătate din eșantion practică
dansul de mai mult de 4 ani.

Figure 2: De cat timp dansati / cât timp ați dansat? (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
- Cât de des participati la evenimente (cursuri, festivaluri) care includ dans? 77 de persoane (51%) au
răspuns că participă rar (de câteva ori pe an) la asemenea evenimente, numărul respondenților scade
semnfifcativ când e vorba de cei care au bifat variant uneori (cel puțin odată pe săptămână) – 18
(11.9%), și crește ușor cu următoarele două variante: des (cel puțin o dată pe săptămână) – 24 de
persoane (15.9%) și foarte des (cel puțin de două ori pe săptămână) – 32 de persoane (21.2%).
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Figure 3 Cât de des participati la evenimente (cursuri, festivaluri) care includ dans? (sursa –
prelucrări proprii în SPSS)
- Aproximativ câte ore dansați într-o săptămână? Cam o treime dintre cei care dansează , dedică mai
puțin decât o oră pe săptămână acestei activități – 54 (35.8.5), 42 de subiecți (27.8%) au aproximat că
dansează între o oră și două ore pe săptămână , 18 subiecți (11.9%) dansează ceva între 2 și 3 ore,
numărul celor care dansează mai mult de 3 ore fiind 37 (24.5%).

Figure 4 - Câte ore dansați într-o săptămână (aproximativ)? (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
- Cât vă costă într-o lună activitățile cu dans (plata cursurilor, evenimentelor, inclusiv echipamentele
necesare cum ar fi haine sau pantofi). 66 de persoane (43.7 %) nu alocă deloc bani în mod separat
dansului pentru că practică dansul doar la evenimente înformale cum ar fi petrecerile, aproximativ o
treime dintre subiecți – 46 (30.5%) au declarat că alocă dansului o sumă mai mica de 150 RON pe lună,
în număr de 27 (17.9%) sunt cei care cheltuie între 151 și 400 RON pe lună destinați evenimentelor și
uneori echipamentelor, iar un număr mic de subiecți, așa cum ne-am aștepta, 12 persoane din eșantion
(7.9 %) cheltuie mai mult decât 401 RON pe lună, acești bani fiind destinați plății cursurilor,
echipamentelor și călătoriilor care au ca scop participarea la evenimente.
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Figure 5 Sume cheltuite pentru a dansa (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
- Dansul este pentru dumneavoastră: O largă majoritate a celor care au răspuns, au bifat prima variantă:
dansul este o activitate desfășurată în timpul liber, de plăcere, 102 subiecți (67.5%). Pentru 8 persoane
din eșantion (5.3%) dansul este un mod de a fi, predau dans și este o sursă de venit, în vreme ce 27 de
persoane (17.9%) au declarat ca dansul este un fel de a face mișcare / sport. Pentru a afla eventualele
motive personale de a dansa am inclus varianta altele, cu răspuns deschis și aceasta a fost bifată de 14
persoane (9.3%). Explicațiile au fost după cum urmează: dansul este … metoda prin care te deconectezi
de la stresul si agitatia de zi cu zi; o pasiune, un mod de a crea o lume separata de agitatia zilnica, un
mod de a construi prietenii, un mod de a deveni performant; divertisment placut; totul; singura
activitate care ma face sa ma simt liberă, fericită, socializare, interacțiune cu alții, în mediu ușor
accesibil; o reală pasiune; hobby; un mod de a mă exprima, de a mă simți bine; o nevoie; un mod de
relaxare si vindecare sufletească. un mod de oferi zâmbete; un stil de viață; un mijloc de descărcare a
emoțiilor, a stresului; … dansez pentru sănătate.
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Figure 6 – Ce este dansul penru mine (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
- Ce dans practicați, poate fi ceva între dans liber, dans modern sau dansuri de societate? Această
întrebare a avut răspuns deschis, pentru a da libertate respondenților de a ilustra varietatea dansurilor ce
pot fi practicate. Acolo unde răspunsurile s-au repetat, le-am însumat și am adăugat numărul în
paranteză. Unii dintre respondenți au notat până la 5 stiluri de dans, de aceea numărul răspunsurilor
este mult mai mare decât numărul repondenților. Le prezint aici în ordinea în care au întrat în baza de
date: salsa (16), bachata (11), kizomba (4), tango și tango argentinian (46), dans popular (6), dans liber
(56), stiluri moderne: hip hop (3), lyrical (1), dancehall (1), afro dance(2), house (1), dans sportiv (5),
dans de societate (15), zouk (1), dans modern (9), dans clasic (1), dansuri latino(5), vals (8), cha-cha
(3),aerobic (2), zumba (5), samba (1), flamenco (1), arab (1), balet (3), contemporan (1), oriental (1),
- Unde practicați dansul (alegeți varianta care predomină): Această întrebare a avut atât variante
prestabilite, cât și posibilitatea de a răspunde liber. Primele trei variante au fost predefinite: 45 de
subiecți (29.8%) practică dansul acasă, 70 (46.4%) de persoane merg la sala de sport sau de dans pentru
a practica în vreme ce alți 30 de respondenți merg în locuri cum ar fi cluburile sau restaurantele pentru
a dansa. Cei care au bifat a patra variantă, 6 persoane (4%), au precizat că dansează la festivaluri,
evenimente sau școală.
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Figure 7 – Unde practicați dansul (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
- Ați început să practicați dansul pentru că este o variabilă nominală cu 4 stări, dintre care ultima este
deschisă. 62 de persoane (41.1%) au ales varianta ”am început să dansez când eram copil, apoi
continuarea a venit natural”; 57 de respondenți (37.7 %) au declarat că simțeau nevoia să facă ceva nou,
7 (4.6%) persoane au început să danseze din motive de sănătate și 25 de subiecți (16.6%) au bifat
varianta altele. Explicațiile de la varianta 4 sună astfel: m-am simtit foarte atrasa si tot timpul aveam
fluturi in stomac cand vedeam dansuri; dansez doar la ocazii; asta mi-am dorit; îmi doream sa dansez
regulat; dansez de plăcere; din întâmplare, m-a dus o prietenă la un workshop; contextual, la petreceri;
simțeam nevoia să iau în brațe multe femei; mă binedispune; în urma unei experiențe profesionale, care
m-a pus în contact cu instructorii de dans; aveam nevoie sa-mi împlinesc dorinta de a dansa, prea putin
satisfacuta la momentul la care a aparut tango-ul in viata mea; de plăcere; mișcare;
miscare,îmbunatatirea dispozitiei; împrejurări sociale; îmi place; plăcere; am vrut să învăț pasii de
bază; de distractie; nu am unde sa dansez, nu există locuri destinate, așa că am ales un curs de dans; am
fost provocată; ca să mă regăsesc si sa simt din nou cum ii sa fi coplesit de pasiune; dansez din plăcerea
de a combina muzica cu miscarea.
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Figure 8 Motivele pentru care am început să dansez. (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
- Cum vă simțiți atunci când dansați? (scrieti primele cuvinte care vă vin in minte, cuvinte care descriu
sentimente, dacă este posibil).
Toate cuvintele alese descriu stări pozitive, de intensități diferite: foarte multe persoane au ales
cuvântul liber(ă); entuziasta, bucuroasă, energică; relaxată, fericită (28); detasare de toate grijile si
problemele. conexiune intensă la moment; mulțumită, împlinită;plină de bucurie; puternică, implinită;
libertate, voie bună, veselie; împlinită, relaxată, cu chef de viață, energică; ca in rai; minunat,relaxată;
frumoasa, bine, fericit si multumit de viata!; ușor; eliiberare, placer; îmi simt mintea activată, puternică,
responsabilă; bucurie intensă, incredere; bine. centrată. conectată. relaxată; eu insami, împlinită, simt ca
sunt in flow, prezentă; conectata la "fara cuvinte si fara nevoia de a intelege"; tânără; expresivă;
mulțumit, stimulat intelectual, simt că particip la un joc de societate interesant; plină de viață, vesela,
nastrusnica veselie; stare de bine; dezinvoltă, împlinită; departe de griji și stres; elegant, emotiv; mă
simt bine fizic si psihic; bucuros, liniștit...; dezinvoltă, fericită, încântată, entuziasmată; veselă,
relaxată, mândră; mă simt bine fizic si psihic; creativă, sănătoasă.
Pentru a efectua o analiză mai degrabă intuitivă am introdus toate variantele de răspuns într-o
aplicație care scoate în evidență cuvintele care se repetă într-un text, cuvintele cele mai vizibile.
Rezultatele

sunt

mai

jos,

am

inclus

și

frecvențele:

bine (14) bucurie (14) bucuroasa (5) eliberare (4) energica (7) fericire (5) fericit (7) fericita (26)
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implinita (6) liber (9) libera (47) libertate (8) minunat (4) placere (4) plina (5) relaxat (5) relaxata (13)
si (16) simt (11) stare (4) sunt (5) vesela (11) viata (5). (sursa https://tagcrowd.com/ )

2.2 Întrebari despre bunăstare
2.2.1. Indicatori care vizează percepția subiectivă a bunăstării.
Am realizat tabele de asociere între indicatorii bunăstării și dacă dansează sau nu. Rezultatele
sunt statistic semnificative pentru fiecare combinație, după cum urmează:
Dacă dansează sau nu
Cât de mulțumit sunteți de viața dumneavoastră în χ2=11,376
ultimele trei luni?

p value=0,003

Cât de optimist sunteți in legatură cu viitorul χ2=7,956
dumneavoastră?

p value=0,019

În viața mea de zi cu zi fac lucruri care îmi plac cu χ2=9,414
adevarat:

p value=0,009

Sunteți mulțumit de numărul de ore lucrate χ2=11,094
săptămânal

p value=0,004

Table 1: Tabel sintetic perceptia subiectivă a bunăstării – asociere cu practicarea dansului (sursa –
prelucrări proprii în SPSS)
- Cât de mulțumit sunteți de viața dumneavoastră în ultimele trei luni?
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Figure 9: Cât de mulțumit sunteți de viața dumneavoastră în ultimele trei luni, pe categorii, dacă
dansează sau nu (sursa – prelucrări proprii în SPSS).
- Cât de optimist sunteți in legatură cu viitorul dumneavoastră?

Figure 10: Cât de optimist sunteți in legatură cu viitorul dumneavoastră? (sursa – prelucrări proprii în
SPSS)
- În viața mea de zi cu zi fac lucruri care îmi plac cu adevarat:
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Figure 11 În viața mea de zi cu zi fac lucruri care îmi plac cu adevarat… (sursa – prelucrări proprii în
SPSS)
- Sunteți mulțumit de numărul de ore lucrate săptămânal

Figure 12: Sunteți mulțumit de numărul de ore lucrate săptămânal (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
2.2.2 Al doilea subset al setului de întrebări referitoare la bunăstare este cel al indicatorilor care vizează
situația financiară.
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Variabila

Variante de răspuns

Explicații

- Vă permiteți să cumpărați tot Variabila

-

Da, in mare masura

ceea ce aveți nevoie?

-

Am dificultăti in a cumpara anumite

nominala cu 3
stari

produse
-

Am dificultati in general

- La sfârșitul lunii ați plătit toate Variabila

-

Toate facturile sunt platite

facturile sau se întâmplă să aveți nominala cu 3

-

Rareori se intampla sa aman plata

stari

datorii?

unor facturi
-

Uneori se intampla sa fiu nevoit sa
aman plata unor facturi (de exemplu
iarna)

Dacă

aș

avea

probleme, Variabila

-

Da, intotdeauna

financiare sau de altă natură, aș nominala cu 4

-

Da, de cele mai multe ori

avea la cine să apelez pentru ajutor

-

As apela doar daca problemele ar fi

-

stari

foarte grave
-

Nu am la cine sa apelez, trebuie sa
ma descurc singur(a)

Nevoile de bază (alimente, Variabila

-

Pana la 50% din venit

-

Intre 50 si 75% din venit

și încălțăminte necesare) consumă stari

-

Peste 75%

din venitul total aproximativ:

-

In jur de 100%

-

facturi, rate la bancă, îmbrăcăminte nominala

cu

4

Table 2: Evaluarea situației financiare (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
Rezultatele arată astfel:
-

Vă permiteți să cumpărați tot ceea ce aveți nevoie? Frecvențele sunt trecute pe fiecare felie.
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Figure 13: Vă permiteți să cumpărați tot ceea ce aveți nevoie? (sursa – prelucrări proprii in SPSS)
-

La sfârșitul lunii ați plătit toate facturile sau se întâmplă să aveți datorii?

Figure 14: La sfârșitul lunii ați plătit toate facturile sau se întâmplă să aveți datorii? (sursa –
prelucrări proprii în SPSS)
-

Dacă aș avea probleme, financiare sau de altă natură, aș avea la cine să apelez pentru ajutor:
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Figure 15: Dacă aș avea probleme, financiare sau de altă natură, aș avea la cine să apelez pentru
ajutor: (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
Nevoile de bază (alimente, facturi, rate la bancă, îmbrăcăminte și încălțăminte necesare)
consumă din venitul total aproximativ:
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Figure 16: Cheltuieli destinate nevoilor de bază ca procent din venitul total (sursa – prelucrări proprii
în SPSS)
- Pe o scală de la 1 la 10 (1 e minim și 10 e maxim) cum vă apreciați bunăstarea personală sau a
familiei.
Statistici: Media – 7.69; Mediana – 8; Modul – 8; Asimetrie - -0,515; Boltire – 1436

Figure 17: Cum apreciați bunăstarea personal sau a familiei (notă 1-10) (sursa – prelucrări proprii în
SPSS)

Statistici
Practicati dansul?
N
19) Pe o scala de la 1 la 10 (1 - minimum,

da

10 - minimum), cum va apreciati

nu

bunastarea personala sau a familiei

Media

Abaterea

Eroarea medie

standard

standard

151

7.59

1.156

.094

60

7.93

1.163

.150

Table 3: Statistici pentru nota acordată bunăstării personale (sursa – prelucrări proprii in SPSS)

Testul Levene pentru egalitatea varianțelor confirm ipoteza nulă (F=0,042, Sig. =0,838) așa că
prezentăm valorile care au rezultat în această ipoteză.
Test pentru esantioane independente
Testul t pentru egalitatea mediilor
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Interval de incredere

t

df

Sig. (2-

Mean

Std. Error

tailed)

Difference

Difference

95%
Lower

Upper

19) Pe o scala de la 1
la 10 (1 - minimum, 10 minimum), cum va

-1.946

209

.053

-.344

.177

-.692

.004

apreciati bunastarea
personala sau a familiei

Table 4. Testul t – cei care care dansează versus cei care nu dasează: comparație la nota acordată
bunăstării personale (sursa – prelucrări proprii în SPSS)

Observăm că cei care dansează au acordat note mai mari bunăstării personale (media este 7.93)
în comparație cu cei care nu dansează (media este 7.59), semnifcativ statistic dacă acceptăm un prag de
semnificatie de 0,1.

2.3. Date demografice Structura demografica a esantionului
Variabila

Explicatii

Ultima școală absolvită:

Variabila

Procente
nominală

cu

4 Liceu sau mai putin – 9,5%
Facultate – 37.4%

variante

Master – 42,2%
Doctorat sau mai mult – 10,9%
Venitul:

Variabilă nominală cu 4 stări

Mai mic decat 2500 – 12,8%
2501 – 4000 – 47,4%
4001 – 8000 – 30,8%
Mai mult decat 8000 – 9%

Starea civilă:

Variabilă nominală cu 6 stări, Necăsătorit fără copii – 42,2%
am inclus mai multe variante Necăsătorit cu copii – 4,3%
pentru

că

asociate

copiilor

posibilitatea

Mediul de provenienta

responsabilitățile Căsătorit fără copii – 10%
influențează Căsătorit cu copii - 33,2

participării

la Divorțat/văduv – 7,6 %

activități.

Altceva / nu răspund – 2,8%

Variabilă nominală cu 2 stări

Urban – 88.2%
Rural – 11,8%
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Sexul

Variabilă nominală cu 2 stări

Feminin – 82%
Masculin – 18%

Table 5. Caracteristici demografice (sursa – prelucrări proprii în SPSS).
Desi unele categorii sunt supradimensionate, apreciez că eșantionul este unul eterogen din
punctul de vedere al fiecărei variabile incluse în chestionar. Avem foarte multe femei în eșantion în
comparație cu bărbații, și apreciez că această proporție o reflectă, cel puțin într-o anumită măsură pe
cea din populația generală, unde femeile sunt mult mai dispuse să danseze decât sunt bărbații.
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Capitolul III. Clusterizarea raspunsurilor folosind Arborii de decizie și
interpretarea lor
3.1 Arbori de decizie – caracterizare generală
Arborii de decizie sunt utilizati in modelarea predictivă, în lucrarea de față scopul este de a afla
în ce măsură practicarea dansului prezice percepția subiectivă a bunăstării.
Algoritmul acestei metode împarte eșantionul în două părți, astfel va rezulta un set de training
(antrenare) – care este folosit pentru a genera modelul, si un set de testare – pe aceste date se verifică
modelul obținut pe primul set de date.
Procedura arborilor de decizie creează un model de clasificare asemănător arborilor. Împarte
cazurile în grupuri sau prezice valorile unei variabile dependente (target) bazându-se pe valorile
variabilelor independente (predictoare). Procedura oferă instrumente de validare pentru analize de
confirmare exploratorii sau de confirmare. Procedura poate fi utilizată pentru:
-

Segmentare – identifică persoanele care au șanse mai de a face parte dintr-un grup.

-

Stratificare – distribuie cazurile în una sau mai multe categorii, cum ar fi de exemplu
grupurile de risc mare, mediu, mic.

-

Predicție – crează reguli și le utilizează pentru a prezice evenimente viitoare cum ar
incapacitatea cuiva de a plăti un împrumut sau posibila valoare de revânzare a unei case sau
mașini.

-

Reducerea datelor și verificarea variabilelor – selectează un set util de predictori dintr-un set
mare de variabile pentru a construe un model formal parametric.

-

Identificarea interacțiunilor - identifică relațiile care se referă doar la anumite subgrupuri și
le grupează pe acestea într-un model parametric.

-

Unirea categoriilor și discretizarea variabilelor continue – recodifică categoriile predictorilor
și variabilele continue cu o pierdere minima de informație.

Exemplu: o bancă vrea să evalueze riscul ca cei care cer împumuturi să ajungă în imposibilitate
de plată. Bazându-se pe diferite variabile, inclusiv istoricul clienților care au primit deja credite, se
poate construi un model care prezice dacă este probabil ca aceia care primesc credite să nu le mai
plătească.
În lucrarea de față am estimat în ce măsură este posibil ca o persoană să se declare mai
mulțumită de propria viață, aceasta fiind deci variabila dependentă, prima dintre variabilele
independente, cele care prezic nivelul de mulțumire asociat propriei vieți, fiind dacă dansează sau nu.
Analiza bazată pe arborii de clasificare are anumite trăsături foarte atrăgătoare:
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-

Permite identificarea grupurilor omogene cu risc ridicat sau scăzut.

-

Favorizează construirea regulilor care permit realizarea unor predicții despre cazuri
individuale.

Tipuri de variabile:
Variabilele dependente și independente pot fi:
-

Nominale – o variabilă va fi tratată ca nominală când valorile sale reprezintă categorii fără
nici o relație între aceste categorii (de exemplu, departamentele unei companii). Exemple de
categorii nominale sunt religia, regiunea din care provii sau genul.

-

Ordinale – o variabilă va fi tratată ca nominală când valorile sale reprezintă categorii așezate
într-o anumită ordine (de exemplu, nivele ale mulțumirii sau optimismului care pronesc de
la foarte mulțumit / optimist și pot ajunge la foarte nemulțumit / pesimist).

-

Scalară – o variabila va fi tratată ca scalară când valorile sale reprezintă categorii ordonate
pe o scală în așa fel încât comparațiile distanței între valori sunt adecvate. Exemple de astfel
de scale include vârsta sau venitul măsurat în lei.

Arborii de clasificare sunt construiți după anumite metode, unele dintre acestea oferind precizie
mai mare decât altele. Metodele de clasificare disponibile în SPSS sunt CHAID, CRT, QUEST. În cele
ce urmează voi prezenta pes curt fiecare algoritm și vom introduce trăsăturile fiecărei metode într-un
tabel sintetic comparativ.
CHAID – Chi – squared Automatic Interaction Detection. La fiecare pas, CHAID alege
variabila independentă (predictoare) care are cea mai puternică interacțiune cu variabila dependentă.
Categoriile fiecărui predictor sunt unite dacă ei nu sunt semnificativ diferiți în raport cu variabila
dependentă.
CHAID exhaustiv – o modificare a metodei CHAID care examinează toate ramurile posibile
pentru fiecare predictor.
CRT. Arbori de regresie și clasificare - CRT împarte datele în segmente care sunt cât se poate de
omogene în relație cu variabila dependentă. Un nod terminal în care toate cazurile au aceeași valoare
pentru variabila depentă este un nod omogen, ”pur”.
QUEST – Quick, Unbiased, Efficient Statistical Tree (un arbore statistic rapid, nedeplasat,
eficient). O metodă care este rapidă și evită deplasarea altor metode către predictorii cu mai multe
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categorii. QUEST poate fi bifat doar dacă variabila dependentă este nominală. (Adaptat după Help
SPSS).
Fiecare dintre aceste metode are avantaje și dezavantaje, astfel:
Trăsături ai algoritmilor (Sursa Help SPSS)
Trăsătură

CRT

QUEST

Variabile independente (predictoare)
surogat

X

X

Selectarea (tăierea) nodurilor

X

X

X

X

Se bazează pe χ **
2

Împărțirea multiplă a nodurilor

CHAID*
X

X

Împărțire binară a nodurilor
Variabile de influență

X

Probabilități precedente
Costuri de misclasificare

X

Calculare rapida

X

X
X

X

X

X
X

Table 6: Trăsături ai algoritmilor arborilor de decizie (Sursa Help SPSS)
Metoda aplicată în lucrare este CHAID.
Arborii de decizie sunt un exemplu de model predictiv. Estimează cazurile noi prin crearea
unor reguli de predicție. Acestea selectează input-urile utile prin intermediul unui algoritm split –
search. Optimizarea arborelui se face prin construirea unui arbore maximal si eliminarea unor noduri
(pruning). (sursa: Applied Analitycs Using SAS Entreprize Miner Course Notes).
Aplicând metoda descrisă mai sus am testat următoarele ipoteze:
Ipoteza 1. Practicarea dansului are efecte pozitive asupra percepției subiective a bunăstării personale.
Ipoteza 2. Persoanele care dansează sunt mai optimiste decât cei care nu dansează.
Ipoteza 3. Persoanele care dansează și beneficiază de suport social, sunt mai degrabă mulțumite de
propria viața decăt cei care nu dansează

3.2 Dansul și percepția subiectivă a bunăstării personale
Ipoteza 1. Practicarea dansului are efecte pozitive asupra percepției subiective a bunăstării personale.
Această ipoteză va fi testate introducând în model următoarele variabile:
Variabila dependentă: cât de mulțumit sunteți de viața dumneavoastră în ultimele 3 luni?
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Variabilele independente din model sunt:
-

Dacă dansează sau nu

-

In viata mea de zi cu zi fac lucruri ce îmi plac cu adevărat

-

Sexul repondentului

Figure 18. Arbore de decizie: bunăstarea subiectivă în funcție de practicarea dansului (sursa –
prelucrări proprii în SPSS)
Nodul 0 cuprinde 211 unități,împărțite în funcție de cele 3 stări ale variabilei, astfel:
-

foarte multumit - 58 de persoane

-

mai degraba multumit - 123 de indivizi

-

mai degrabă nemulțumit - 30.
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Prima variabilă în raport cu care se realizează segmentarea este dacă dansează sau nu. Astfel, se
considera ca prima variabilă care explică mulțumirea în raport cu propria viață este practicarea sau nu a
dansului. In acest caz ipoteza nulă este ca nu exista nici o legatura intre nivelul de multumire asociat
propriei vieti și practicarea dansului. P value în acest caz este 0,001 ceea ce inseamna că putem
respinge ipoteza nulă si acceptăm ipoteza alternativă ”multumirea asociata propriei vieti este
influentată de practicarea dansului”.
In raport cu această variabilă, nodul este împărțit în alte 2 noduri, nodul 1, cu cei care practică
dansul și nodul 2 cu cei care nu dansează. Cei din nodul 1 sunt divizati in cele trei categorii ale
variabilei dependente, iar cei care sunt foarte multumiti de propria viată (50) sunt semnificativ mai
multi decat cei mai degrabă nemultumiti (16). În nodul 2, al celor care nu dansează, raportul dintre
aceste categorii se inversează, cei foarte multmiti de propria viata sunt in numar de 8 aici, iar cei mai
degrabă nemultumiti sunt 14.
Nodul 1, al persoanelor care dansează este împărțit în 3 noduri, nodul 3 (75 de persoane), nodul
4 (66 de persoane) și nodul 5 (10 persoane), în funcție de variabila ”cât de des fac in viata de zi cu zi
lucruri de care mă bucur cu adevarat”. P – value este aici 0,003, deci acceptăm ipoteza ca multumirea
asociata propriei vieti este influentata de cât de des fac lucruri de care mă bucur cu adevărat. Cei din
nodul 3, care fac zilnic lucruri care le plac cu adevărat, sunt cei care sunt foarte mulțumiți în cel mai
mare număr 32 de subiecți. Pentru cei mai degrabă nemulțumiți de propria viață numărul scade la 5, în
acest nod 3. Nodul 4 este al celor care fac ceva care le place cu adevărat cel puțin săptămânal. Aici
numărul celor foarte mulțumiți de propria viață scade (18) iar numărul celor mai degrabă nemulțumiți
de propria viață crește (8). Nodul 5, al persoanelor care fac lucruri care le plac cu adevărat mai rar
decât săptămânal este și el divizat în funcție de categoriile variabilei dependente, și avem 0 persoane
foarte mulțumite de propria viață, și 3 persoane care sunt mai degrabă nemulțumite de propria viață.
Și nodul 2, al persoanelor care nu dansează, este divizat în funcție de variabila ”cât de des fac
lucruri care mă bucură cu adevărat”. Au rezultat nodul 6, al celor care fac lucruri care le plac cu
adevărat cel puțin săptamânal (pot fi persoane care fac lucruri care le plac cu adevărat zilnic), care
include 49 de persoane, si nodul 7, al celor care fac lucruri care le plac cu adevărat mai rar decât
săptămânal (10 subiecți). P value este 0.009, ceea ce ne permite acceptarea ipotezei că cei care nu
dansează fac lucruri care le plac cu adevărat mai rar decât cei care dansează. Nodurile 6 si 7 sunt
terminale, pentru că algoritmul nu a identificat o altă variabilă semnificativă de segmentare.
Nodul 3, al celor care fac lucruri care le plac cu adevărat cel puțin săptămânal și practică dansul,
este divizat în alte două noduri, nodul în funcție de sex. Acestea sunt noduri terminale, pentru că
algoritmul nu a identificat o altă variabilă semnificativă de segmentare. P value este o,045 ceea ce
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permite adopotarea ipotezei alternative pentru un prag de 0,05. Datele ne arată că femeile sunt foarte
mulțumite de propria viață în proporție de 38.1% și mai degrabă nemulțumite în proporție de 7,9%, în
vreme ce bărbații care dansează și fac lucruri care le plac cu adevărat zilnic sau săptămânal sunt foarte
mulțumiți de propria viață în proporție de 66,7%.
Pentru evaluarea riscului avem o estimare, valoarea acesteia este 0.379 si eroarea standard, care
este 0.033, o valoare suficient de mică ca să avem încredere în model.
Sintezele algoritmului:

Clasificare
Observate

Prezise
foarte multumit

mai degraba

mai degraba

multumit

nemultumit

Percent Correct

foarte multumit

8

49

1

13.8%

mai degraba multumit

4

116

3

94.3%

mai degraba nemultumit

0

23

7

23.3%

5.7%

89.1%

5.2%

62.1%

Overall Percentage
Metoda: CHAID

Variabila dependentă: Cât de multumit sunteti de viata dumneavoastra în ultimele trei luni?
Table 7: Bunăstarea subiectivă în funcție de practicarea dansului (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
Constatăm că este o performanță medie a modelului de arbore, 62.1% dintre raspunsuri fiind
correct clasificate.

3.3 Dansul și optimiști versus pesimiști
În acest subcapitol vom testa ipoteza 2: Persoanele care dansează sunt mai optimiste decât cei
care nu dansează.
Variabila dependentă: Cât de optimist sunteți în legătură cu viitorul dumneavoastră?
Variabile independente: - Dacă dansează sau nu
-

Cât de des fac lucruri care îmi plac cu adevărat
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Figure 19: Arbore de decizie – optimismul în funcție de practicarea dansului (sursa – prelucrări
proprii în SPSS)
Nodul 0 cuprinde 211 unități, împărțite în funcție de cele 3 stări ale variabilei, astfel:
-

optimist - 44 de persoane

-

așa și așa - 123 de indivizi

-

îngrijorat - 44 de persoane.

Prima variabilă în raport cu care se realizează segmentarea este dacă dansează sau nu. Astfel, se
considera ca prima variabilă care explică optimismul exprimat este practicarea sau nu a dansului. În
acest caz ipoteza nulă este ca nu exista nici o legatură între optimism și practicarea dansului. P value în
acest caz este 0,017 ceea ce înseamnă că putem respinge ipoteza nulă si acceptăm ipoteza
alternativă ”optimismul unei persoane este influentat de practicarea dansului”.
În raport cu această variabilă, nodul este împărțit în alte 2 noduri, nodul 1, cu cei care practică
dansul și nodul 2 cu cei care nu dansează. Cei din nodul 1 sunt divizati in cele trei categorii ale
variabilei dependente, iar cei care sunt optimisti (34) sunt mai multi decât cei care își exprimă
îngrijorarea (24). În nodul 2, al celor care nu dansează, raportul dintre aceste categorii se inversează,
optimiștii sunt in numar de 10 aici, iar cei îngrijorați sunt 20.
Nodul 1, al celor dansează, se divizează în alte 2 noduri, în funcție de variabila ”cât de des fac
lucruri care îmi plac cu adevărat”. P value este 0,002, ceea ce ne permite să acceptăm ipoteza că
optimismul exprimat de o persoană este înfluențat de cât de des face aceasta lucruri care îi plac cu
adevărat. Cei care fac zilnic lucruri care le plac cu adevărat, incluși în nodul 3, sunt optimiști în
proporție de 34,7% și îngrjorați în proporție de 12%. Din nou, relația între aceste catogorii se schimbă
în nodul 4 unde sunt optimiști în proporție de 10,5% și îngrjorați în proporție de 19,7%.
Nodul 2, al celor care nu dansează se divizează în funcție de variabila cât de des fac lucruri care
îmi plac cu adevărat, dar categoriile selectate de model sunt diferite de categoriile din nodurile 3 și 4. P
value este 0,017 deci putem accepta ipoteza că optimismul unei persoane este influențat de cât de des
face lucruri care îi plac cu adevărat. În nodul 5 avem persoane care fac ceva ce le place cu adevărat cel
puțin săptămânal, dintre care 9 sunt optimiști și 12 îngrijorați. În nodul 6, al celor care nu dansează și
fac lucruri care le plac cu adevărat mai rar decât săptămânal, avem 1 optimist și 8 persoane îngrijorate.
Pentru evaluarea riscului avem o estimare, valoarea acesteia este 0.389 si eroarea standard, care
este 0.034, o valoare suficient de mică ca să avem încredere în model.
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Clasificare
Observate

Prezise
optimist

asa si asa

ingrijorat

Procent corect

optimist

0

43

1

0.0%

asa si asa

0

121

2

98.4%

îngrijorat

0

36

8

18.2%

0.0%

94.8%

5.2%

61.1%

Procent per total
Metoda: CHAID

Variabila dependentă: Cât de optimist sunteti in legatura cu viitorul dumneavoastră?
Table 8: Optimismul în funcție de practicarea dansului (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
Performanta modelului de arbore este destul de buna, astfel: pentru evaluarea riscului avem o
estimare, valoarea acesteia este 0.389 si eroarea standard, care este 0.034, o valoare suficient de mică
ca să avem încredere în model, iar procentul de cazuri corect clasificate fiind de 61.1%

3.4 Dansul și inserția în rețelele de suport social
Pentru realizarea acestei analize eșantionul a fost împărțit în două subeșantioane, unul de
training – genarare a modelului, si unul de test – pentru verificarea modelului.
Ipoteza testată este: Persoanele care dansează și beneficiază de suport social, sunt mai degrabă
mulțumite de propria viața decăt cei care nu dansează.
Variabila dependentă: cât de multumit sunteți de viața dumneavoastră?
Variabilele independente:
-

Practică dansul sau nu

-

Cât de optimist sunteți în legătură cu viitorul dumneavoastră

-

Dacă am probleme financiare sau de altă natură am la cine să apelez

Pentru subeșantionul de training (datele folosite pentru generarea modelul care va fi testat pe al
doilea subesantion) am obtinut următorul model:
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Figure 20: Arbore de decizie bunăstarea subiectivă în funcție de dans și suport social – set de training
(sursa – prelucrări proprii în SPSS).
Nodul 0 cuprinde 100 unități, împărțite în funcție de cele 3 stări ale variabilei, astfel:
-

foarte multumit - 30 de persoane

-

mai degraba multumit - 56 de indivizi

-

mai degrabă nemulțumit – 14 persoane.

Prima variabilă în raport cu care se realizează segmentarea este dacă dansează sau nu. Astfel, se
considera ca prima variabilă care explică mulțumirea în raport cu propria viață este practicarea sau nu a
dansului. In acest caz ipoteza nulă este ca nu exista nici o legatura intre nivelul de multumire asociat
propriei vieti și practicarea dansului. P value în acest caz este 0,062 ceea ce inseamna că putem
respinge ipoteza nulă si acceptăm ipoteza alternativă ”multumirea asociata propriei vieti este
influentată de practicarea dansului” la un prag acceptat de 10%.
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In raport cu această variabilă, nodul este împărțit în alte 2 noduri, nodul 1, cu cei care practică
dansul (73) și nodul 2 cu cei care nu dansează (27). Cei din nodul 1 sunt divizati in cele trei categorii
ale variabilei dependente, iar cei care sunt foarte multumiti de propria viată (26) sunt semnificativ mai
multi decat cei mai degrabă nemultumiti (9). În nodul 2, al celor care nu dansează, raportul dintre
aceste categorii se inversează, cei foarte multmiti de propria viata sunt in numar de 4 aici, iar cei mai
degrabă nemultumiti sunt 5.
Nodul 1, al persoanelor care dansează este împărțit în 3 noduri, nodul 3 ( de persoane), nodul 4
(66 de persoane) și nodul 5 (10 persoane), în funcție de variabila ”cât de optimist sunteti în legătură cu
viitorul dumneavoastră”. P – value este aici 0,000, deci acceptăm ipoteza ca multumirea asociata
propriei vieti este influentata de cât de optimist sunt. Cei din nodul 3, care s-au declarat optimisti, sunt
cei care sunt foarte mulțumiți în cel mai mare număr 15 de subiecți. Pentru cei mai degrabă
nemulțumiți de propria viață numărul scade la 0, în acest nod 3. Nodul 4 este al celor care își percep
viitorul ca fiind ”așa și așa”. Aici numărul celor foarte mulțumiți de propria viață scade (10) iar
numărul celor mai degrabă nemulțumiți de propria viață crește (3). Nodul 5, al persoanelor care sunt
mai degrabă îngrijorați este și el divizat în funcție de categoriile variabilei dependente, și avem o
persoană foarte mulțumită de propria viață, și 6 persoane care sunt mai degrabă nemulțumite de propria
viață.
Nodul 2, al persoanelor care nu dansează, este divizat în funcție de variabila ”dacă am probleme
financiare, sau de altă natură, am la cine să apelez”. Au rezultat nodul 6, al celor care au întodeauna la
cine să apeleze, care include 13 de persoane, si nodul 7, al celor care nu au intotdeauna la cine să
apeleze (14 subiecți). P value este 0.009, ceea ce ne permite acceptarea ipotezei că cei care beneficiză
de suport social sunt mai mulțumiți de propria viață decât cei care găsesc ajutor cu mai multă
dificultate. Nodurile 6 si 7 sunt terminale, pentru că algoritmul nu a identificat o altă variabilă
semnificativă de segmentare.
Nodul 4, al celor care își percep viitorul ca fiind ”așa și așa” și practică dansul, este divizat în
alte două noduri, nodurile 8 și 9, în funcție de variabila ”dacă am probleme financiare, sau de altă
natură, am la cine să apelez”. Acestea sunt noduri terminale, pentru că algoritmul nu a identificat o altă
variabilă semnificativă de segmentare. P value este 0,040 ceea ce permite adoptarea ipotezei alternative
pentru un prag de 0,05. Datele ne arată că cei care au întotdeauna la cine să apeleze sunt foarte
mulțumite de propria viață în proporție de 38.9% și mai degrabă nemulțumite în proporție de 0%, în
vreme ce persoanele care găsesc mai rar sprijin social (nodul 9) sunt mai degrabă nemulțumiți de
propria viață în proporție de 12% .
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Sub – eșantion de test

Figure 21: Arbore de decizie bunăstarea subiectivă in functie de dans si suport social – set de test
(sursa – prelucrări proprii în SPSS)
Nodul 0 cuprinde 111 unități, împărțite în funcție de cele 3 stări ale variabilei, astfel:
-

foarte multumit - 29 de persoane

-

mai degraba multumit - 67 de indivizi

-

mai degrabă nemulțumit – 16 persoane.

Prima variabilă în raport cu care se realizează segmentarea este dacă dansează sau nu. Astfel, se
considera ca prima variabilă care explică mulțumirea în raport cu propria viață este practicarea sau nu a
dansului. În acest caz ipoteza nulă este ca nu există nici o legatură între nivelul de multumire asociat
propriei vieti și practicarea dansului. P value în acest caz este 0,062 ceea ce inseamna că putem
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respinge ipoteza nulă si acceptăm ipoteza alternativă ”multumirea asociata propriei vieti este
influentată de practicarea dansului” la un prag acceptat de 10%.
In raport cu această variabilă, nodul este împărțit în alte 2 noduri, nodul 1, cu cei care practică
dansul (78) și nodul 2 cu cei care nu dansează (33). Cei din nodul 1 sunt divizati in cele trei categorii
ale variabilei dependente, iar cei care sunt foarte multumiti de propria viată (24) sunt semnificativ mai
multi decat cei mai degrabă nemultumiti (7). În nodul 2, al celor care nu dansează, raportul dintre
aceste categorii se inversează, cei foarte multmiti de propria viata sunt in numar de 4 aici, iar cei mai
degrabă nemultumiti sunt 9.
Nodul 1, al persoanelor care dansează este împărțit în 3 noduri, nodul 3 (16 de persoane), nodul
4 (50 de persoane) și nodul 5 (12 persoane), în funcție de variabila ”cât de optimist sunteti în legătură
cu viitorul dumneavoastră”. P – value este aici 0,000, deci acceptăm ipoteza ca multumirea asociata
propriei vieti este influentata de cât de optimist sunt. Cei din nodul 3, care s-au declarat optimisti, sunt
cei care sunt foarte mulțumiți în cel mai mare număr 10 de subiecți. Pentru cei mai degrabă
nemulțumiți de propria viață numărul scade la 1, în acest nod 3. Nodul 4 este al celor care își percep
viitorul ca fiind ”așa și așa”. Aici numărul celor foarte mulțumiți de propria viață scade (12) iar
numărul celor mai degrabă nemulțumiți de propria viață crește (2). Nodul 5, al persoanelor care sunt
mai degrabă îngrijorați este și el divizat în funcție de categoriile variabilei dependente, și avem 2
persoane foarte mulțumite de propria viață, și 4 persoane care sunt mai degrabă nemulțumite de propria
viață.
Nodul 2, al persoanelor care nu dansează, este divizat în funcție de variabila ”dacă am probleme
financiare, sau de altă natură, am la cine să apelez”. Au rezultat nodul 6, al celor care au întodeauna la
cine să apeleze, care include 11 de persoane, si nodul 7, al celor care nu au intotdeauna la cine să
apeleze (22 subiecți). P value este 0.009, ceea ce ne permite acceptarea ipotezei că cei care beneficiză
de suport social sunt mai mulțumiți de propria viață decât cei care găsesc ajutor cu mai multă
dificultate. Nodurile 6 si 7 sunt terminale, pentru că algoritmul nu a identificat o altă variabilă
semnificativă de segmentare.
Nodul 4, al celor care își percep viitorul ca fiind ”așa și așa” și practică dansul, este divizat în
alte două noduri, nodurile 8 (13 subiecți) și 9 (27 subiecți), în funcție de variabila ”dacă am probleme
financiare, sau de altă natură, am la cine să apelez”. Acestea sunt noduri terminale, pentru că algoritmul
nu a identificat o altă variabilă semnificativă de segmentare. P value este 0,040 ceea ce permite
adoptarea ipotezei alternative pentru un prag de 0,05. Datele ne arată că cei care au întotdeauna la cine
să apeleze sunt foarte mulțumite de propria viață în proporție de 39,5% și mai degrabă nemulțumite în
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proporție de 0%, în vreme ce persoanele care găsesc mai rar sprijin social (nodul 9) sunt mai degrabă
nemulțumiți de propria viață în proporție de 5,4% .

Clasificare
Esantion

Observate

Prezise
foarte

mai degraba

mai degraba

multumit

multumit

nemultumit

foarte multumit

Training

Procent corect

15

14

1

50.0%

mai degraba multumit

3

48

5

85.7%

mai degraba

0

8

6

42.9%

Procent pe total

18.0%

70.0%

12.0%

69.0%

foarte multumit

10

16

2

35.7%

mai degraba multumit

5

56

6

83.6%

mai degraba

1

11

4

25.0%

14.4%

74.8%

10.8%

63.1%

nemultumit

Test

nemultumit
Procent per total
Metoda de : CHAID
Variabila dependentă: Cât de multumit sunteti de viata dumneavoastra în ultimele trei luni?
Table 9. Bunăstarea subiectivă în funcție de dans și inserția social (sursa – prelucrări proprii în SPSS)
Pentru evaluarea riscului avem o estimare, valoarea acesteia este 0.310 si eroarea standard, care
este 0.046, pentru subesantionul de trainig, respectiv 0,369 cu eroare de 0,046 pentru subeșantionul de
test. Cazurile corect clasificate sunt 69% pentru training, respectiv 63,1% pentru test, ceea ce ne indică
o performanță destul de bună a modelului.
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Concluzii si discuții
Lucrarea de față vine în completarea studiilor existente despre efectele dansului. Subiectul
abordat este unul mai degrabă general, chestionarul a fost adresat populației în general, spre deosebire
de majoritatea studiilor întîlnite în literatura de specialitate care se concentrează mai degrabă pe
subiecte de nișă – cum ar fi efectele practicării dansului asupa sănătății mintale sau a evoluției anumitor
boli (cum ar fi cancerul, bolile cardiovasculare sau boala Parkinson). În condițiile în care efectele
pozitive ale dansului sunt cunoscute și conștientizate de către populația ganerală, practicarea dansului
ar putea avea un rol important în prevenția acestor boli sau întârzierea debutului acestora. De asemenea,
reamintim că nivele ridicate ale bunăstării se asociază cu decizii eficiente din punct de vedere
economic, acesta fiind un motiv important pentru a studia și mai departe efectele dansului.
Asocierea între practicarea dansului și indicatorii subiectivi ai bunăstării este semnificativă din
punct de vedere statistic pentru fiecare dintre cele patru variabile: Cât de mulțumit sunteți de viața
dumneavoastră în ultimele trei luni (χ2=11,376, p value=0,003); Cât de optimist sunteți in legatură cu
viitorul dumneavoastră? (χ2=7,956, p value=0,019); În viața mea de zi cu zi fac lucruri care îmi plac cu
adevărat (χ2=9,414, p value=0,009); Sunteți mulțumit de numărul de ore lucrate săptămânal
(χ2=11,094, p value=0,004). Rămâne să analizăm mecanismele prin care dansul influențează percepția
subiectivă a bunăstării.
Primul model statistic a avut ca subiect măsura în care practicarea dansului are efecte pozitive
asupra percepției subiective a bunăstării personale. Variabila dependentă inclusă în model a fost ”cât de
mulțumit sunteți de viața dumneavoastră în ultimele 3 luni?” Variabilele independente din model sunt:
Dacă dansează sau nu; În viata mea de zi cu zi fac lucruri ce îmi plac cu adevărat și sexul repondentului.
Am constat că este o performanță medie a modelului de arbore, 62.1% dintre raspunsuri fiind corect
clasificate.
Al doilea arbore de clasificare a modelat legătura între practicarea dansului și optimism.
Variabila dependentă din model a fost ”Cât de optimist sunteți în legătură cu viitorul dumneavoastră?”,
iar variabilele independente au fost dacă dansează sau nu și cât de des fac lucruri care îmi plac cu
adevărat. Pentru acest model procentul de cazuri corect clasificate este de 61.1%, aceasta fiind
apreciată ca o performanță medie a modelului de arbore.
Am generat ultimul model prin împărțirea eșantionului în două subeșantioane – de trainig,
pentru generarea modelului, și de test, pentru verificarea acestuia. Am vrut să vedem dacă persoanele
care dansează și beneficiază de suport social, sunt mai degrabă mulțumite de propria viața decăt cei
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care nu dansează. Variabila dependentă a fost:” cât de multumit sunteți de viața dumneavoastră?” iar
variabilele independente dacă practică dansul sau nu, cât de optimist sunteți în legătură cu viitorul
dumneavoastră și dacă am probleme financiare sau de altă natură am la cine să apelez. Cazurile corect
clasificate sunt 69% pentru training, respectiv 63,1% pentru test, ceea ce ne indică o performanță destul
de bună a modelului, în special pe subeșantionul de training.
În general modelele obținute au oferit performanțe medii, și un pic peste medie. Probabil am
beneficia de mai multă claritate cu ajutorul unui eșantion mai numeros și, deși este foarte probabil că
efectele pozitive ale dansului sunt stabile în timp, prin aplicarea acestuia la diferite momente de timp.
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