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Introducere
Care sunt efectele dansului asupra bunăstării?
Sunt mai mulțumiți de viața lor cei care dansează?
Sunt mai optimiști cei care dansează?
Se bucură mai mult de relațiile cu cei din jur cei care dansează?

Efectele dansului – metaanaliză
- Terapia prin dans și mișcare sau dansul au avut efecte pozitive astfel :
- la pacientele cu cancer la sân a îmbunătățit calitatea vieții, capacitatea de mișcare a umerilor și

imaginea propriului corp.

- la pacienții cu depresie a redus disconfortul psihologic.

- au îmbunătățit echilibrul și coordonarea la pacienții cu Parkinson

- calitatea vieții la pacienții cu insuficiență cardiacă.

Potențialul dansului
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.
Walter (2013)

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.

Efectele dansului
- In - Sil et al (2015): rezultatele au arătat că tendința spre bunăstare printre participanții înscriși în

programul de dans al comunității locale are un efect pozitiv asupra preocupării pentru sănătate și a satisfacției
asociată propriei vieți – este o acțiune orientată spre bunăstare
- Hernandes et al (2018): metaanaliză a studiilor pe populație feminină: că dansul are efecte
pozitive asupra sănătății, bunăstării și calității vieții persoanelor cu differite caracteristici sociodemografice.
- 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 (Aguiar, da Rocha și Morris (2016))
-Leseho & Maxwell (2015) Rezultatele s-au conturat în trei teme generale: împuternicire,
vindecare și conectare la divinitate, dar și spre o a patra dimensiune – vindecarea

Studiu de caz
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;
- 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.

Rezultate
• în eșantion sunt 151 de persoane (71.6%) care practică dansul în
diferite variante și 60 de persoane (28.4%) care nu dansează.
• mai puțin de un an: 33 de persoane (21.9%), între un an și doi ani 24
de persoane (15.9%), între 3 și 4 ani 20 de persoane (13.2%), mai
mult de 4 ani 74 de persoane (49%). (de cât / cât timp dansează)
• 77 de persoane (51%) au răspuns că participă rar; 18 (11.9%) - des –
24 de persoane (15.9%) foarte des – 32 de persoane (21.2%).
• activitate desfășurată în timpul liber, de plăcere, 102 subiecți
(67.5%);

Rezultate – bunăstarea și dansul
Table 1: Tabel sintetic perceptia subiectivă a bunăstării – asociere cu practicarea dansului (sursa – prelucrări proprii în SPSS)

Dacă dansează sau nu
Cât de mulțumit sunteți de viața dumneavoastră în χ2=11,376
ultimele trei luni?
Cât

de

optimist

p value=0,003
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 săptămânal

χ2=11,094
p value=0,004

Rezultate –
asociere între bunăstare subiectivă și dans
• Cei care practică dansul:
• Sunt mai multumiti de viata lor decât cei care nu dansează
• Sunt mai optimiști decât cei care nu dansează
• Fac cel putin zilnic lucruri care le plac cu adevărat spre deosebire de cei care
nu dansează care fac mai rar lucruri care le plac cu adevărat
• Sunt mulțumiți de numărul de ore lucrate săptămânal mai degrabă decât cei
care nu dansează

Rezultate – percepția bunăstării
• Va permiteti să cumpărați tot ceea ce aveți nevoie? 89 de
persoane (42.2%) – da, în mare măsură; 42.2% au dificultăți în a
cumpăra anumite produse; (15.6%) – au dificultăți în general
• La sfârșitul lunii au toate facturile plătite – 156 subiecți (73.9%);
36 (17,1) de persoane amână rareori plata unor facturi; 18
persoane (9%) fac acest lucru uneori
• 81 de persoane au întotdeauna la cine să apeleze dacă au nevoie
de ajutor; 61 de cele mai multe ori; 60 apelează doar dacă
problemele sunt grave; 9 persoane trebuie să se descurce
singure
• Nevoile de bază consumă mai puțin de 50% din venitul total
pentru 80 de repondenți, între 50 si 75% - 77 de subiecți;
peste 75% -20.4% (45 persoane)

Arbori de decizie:
Ipoteza 1.

Practicarea dansului are efecte pozitive asupra percepției subiective a bunăstării personale.

Arbori de decizie:
Ipoteza 2:
Persoanele care
dansează
sunt mai optimiste
decât cei care
nu dansează.

Arbori de decizie
Ipoteza 3 :Persoanele care dansează și beneficiază de suport social, sunt mai degrabă mulțumite de propria
viața decăt cei care nu dansează.

Arbore de decizie bunăstarea
subiectivă în funcție de dans și
suport social – set de training

Concluzii –
• Asocierea între practicarea dansului și indicatorii subiectivi ai bunăstării
este semnificativă pentru fiecare dintre cele patru variabile: Cât de
mulțumit sunteți de viața dumneavoastră în ultimele trei luni; Cât de
optimist sunteți in legatură cu viitorul dumneavoastră?; În viața mea de zi
cu zi fac lucruri care îmi plac cu adevărat; Sunteți mulțumit de numărul de
ore lucrate săptămânal .
• S-au confirmat cele trei 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
• Pe scurt, dansul este asociat cu bună – stare și optimism!

Vă mulțumesc

