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1. Introducere
Schimbările demografice și îmbătrânirea populației în UE reprezintă o provocare pentru
furnizorii de educație pentru adulți din întreaga Europă pentru a se concentra asupra acestui
grup tot mai mare și mai important de persoane care au împlinit vârsta de pensionare și s-au
retras de pe piața forței de muncă. În zilele noastre, pensionarea poate fi văzută ca o fază din ce
în ce mai activă a vieții, unde oamenii încă mai au ocazia să continue să contribuie la societate.
Ei doresc să fie independenți și să trăiască în viața participativă în vârstă înaintată și să-și asume
responsabilitatea pentru propria bunăstare. Acest lucru, totuși, necesită sănătate fizică și
mentală. Cercetările arată că activitatea fizică sporește sănătatea fizică și psihică necesară
pentru creșterea calității vieții. Îmbătrânirea activă și sănătoasă reprezintă o parte esențială a
"Strategiei Europa 2020", a cărui succes profund depinde de a permite persoanelor în vârstă să
contribuie la societate. "Persoanele în vârstă trebuie să aibă oportunitatea de a rămâne sănătoase
și active, în calitate de cetățean, de ocupanți, de consumatori, de carieră și de voluntari". În
cadrul acestui proiect, intenționăm să promovăm îmbătrânirea activă și sănătoasă prin
încurajarea persoanelor în vârstă să participe la activități Walk'n'Talk, ceea ce înseamnă că vor
dobândi obiceiuri sănătoase prin activități în natura și / sau locurile apropiate lor - în funcție de
posibilitățile și zonele în care trăiesc - și, în același timp, să vorbească și să învețe ceva nou
într-un cadru de învățare non-formal.
2. Scurtă prezentare generală privind starea de bine și factorii potențiali care
pot o pot influenta, la persoanele de vârstă înaintată
Starea de bine este un concept foarte generos care se referă în principal la aceste aspecte:
cum se simt oamenii (se referă la emoții precum fericirea sau anxietatea) și cum funcționează
(se referă la lucruri precum simțul lor de competență sau sentimentul de a fi conectat cu acei în
jurul lor) și modul în care își evaluează viața în ansamblu (se referă la satisfacția față de viața
lor sau la modul în care popoarele își evaluează viața în comparație cu cea mai bună viață
posibilă). Starea de bine nu este exact aceeași cu fericirea. Starea de bine este un concept mult
mai larg decât fericirea (care se referă în principal la modul în care oamenii se simt într-o
anumita perioada de timp și nu ne clarifica cu privire la modul în care aceștia își evaluează viața
în ansamblu); Desigur, ea include fericirea, dar și alte aspecte, cum ar fi: scopul (a avea un sens
al vieții), satisfacția oamenilor cu privire la viața lor în ansamblu și autonomia (ca un sentiment
de control asupra propriei vieți). De asemenea, este important să separăm noțiunea de stare de
3

bine de aspectele care contribuie la influențarea acesteia. În timp ce starea de bine se referă la
modul în care oamenii sunt în sine - emoțiile, judecățile și experiențele lor, potențialii factori
declanșatori ale stării de bine se referă la aspecte externe (cum ar fi venitul, locuința, educația
și rețelele sociale) și la anumite aspecte interne (exerciții fizice, sănătate, optimism și stima de
sine, auto-eficacitate, diferite tipuri de alte nevoi psihologice) care influențează modul în care
oamenii se simt și funcționează. (Stoll, Michaelson & Seaford, 2012)
Walk’n’Talk Prevention and Communication Training for the Elderly aged 65+
este un proiect Key Action 2, Erasmus+ Strategic Partnership, care vizează să ofere cetățenilor
în vârstă oportunități inovatoare și alternative de acces la educație pentru a-și spori calitatea
vieții. Mai mult, în cadrul proiectului Walk and Talk, analizăm unele dintre caracteristicile
majore ale comportamentului persoanelor vârstnice din Europa și explorăm ce se poate face
pentru a le oferi resursele și materialele de care au nevoie pentru a trăi viața sănătoasă și fericită
chiar și după 65 de ani . Acest proiect a fost implementat de către:
VHS Lingen (Germania)
ProEduca z.s. (Republica Cehă)
Frauenberatungsstelle Oberpullendorf (Austria)
Sastamalan Opisto (Finlanda)
Archivio della Memoria (Italia)
UAIC (Romania)
CIDET (Spania)

3. Scopul si obiectivele cercetării

3.1. Scopul cercetarii
Probabil cel mai simplu mod de a explica conștientizarea actuală a importanței starii
de bine la a treia vârstă este de a face referire la câteva detalii relevante ale fundalului
psihosocial care sta la baza acestui interes. În ultimii ani, o atenție deosebită a fost acordată
studiilor privind îmbătrânirea activă. În ceea ce privește relevanța acestei probleme, au fost
realizate până acum numeroase proiecte de cercetare, investigând acest subiect din diferite
perspective. În consecință, dezvoltarea unui set de instrumente fiabile pentru îmbunătățirea
calității vieții vârstnicilor ar putea fi legată de scopul unei integrări sociale susținute la vârsta
treia. Liderii educaționali și politici din UE au recunoscut importanța asigurării condițiilor
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optime pentru ca vârsta înaintata sa fie o etapa de impliniri. În primul rând, accentul pe
evaluarea nevoilor și a nivelului activității fizice a persoanelor de vârstă treia (măsura în care
ei simt că nevoia lor implinire viața a fost satisfacuta) ar aduce teoria în domeniul practic - near permite o mai profundă înțelegerea a modului în care bătrânii gândesc, simt și se exprimă.
Este, de asemenea, un pas necesar pentru obiectivul nostru final - de a obține informații utile
care pot fi folosite pentru a construi un cadru adecvat pentru activități eficiente și utile și ateliere
de lucru din care cetățenii seniori pot obține avantaje reale.
3.2. Problema de cercetare, intrebarile de cercetare si obiectivele cercetarii
Scopul acestei cercetări este de a obține diferite perspective (ale asistenților sociali,
organizațiilor de formare și persoanelor în vârstă) asupra principalelor aspecte legate de starea
de bine la vârstă înaintată. Acest lucru ne va arăta importanța diferitelor aspecte care pot
contribui la o viață mai bună și mai plină de satisfactii la varsta a treia. Principalele descoperiri
vor ajuta formatorii implicați în proiectul Walk'n'Talk să identifice si sa înțeleaga nevoile
esențiale ale vârstnicilor și rolul activităților fizice la vârsta treia, pentru a dezvolta și oferi o
curriculă adecvată, resurse și materiale de care persoanele în vârstă pot avea nevoie, pentru a
trăi sănătoși și fericiți și a obține un sentiment puternic de realizare a vieții.
Scopul principal al acestei cercetări este de a oferi o imagine statistica de ansamblu
asupra opiniilor și afirmațiilor seniorilor (în UE și în toate țările partenere ale proiectului) care
sa reflecte percepția calității vieții lor. Rezultatele sunt de așteptat să contribuie la proiectarea
unor abordări educaționale adecvate, bazate pe metodologia Walk and Talk. Deoarece
specificul partenerilor de proiect diferă, fiecare partener trebuie să aleagă soluția în funcție de
condițiile naționale din țara sa, precum și in functie de posibilitățile și capacitățile organizației.

Întrebările de cercetare (derivate din acest scop) sunt:
Pentru întregul eșantion:
RQ-1. Care este influența pe care aspectele demografice (genul, mediul de viață și
nivelul educațional) o au asupra stării subiective de bine la vârsta înaintată?
RQ-2. Există o legătură între nivelul de activitate fizică și starea subiectivă de bine la
vârsta înaintată? (pentru întregul eșantion)
RQ-3. Există o legătură între auto-eficacitatea percepută și starea subiectivă de bine
la vârsta înaintată?
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RQ-4. In ce fel starea subiectivă de bine este influențată de gradul de satisfacere al
nevoilor psihologice de bază?
Pentru fiecare țară parteneră
RQ-5. Care este ierarhia obiectivelor de viață la vârsta înaintată? (pentru fiecare țară
parteneră)
RQ-6. Care este ierarhia motivelor pentru activitatea fizică la vârstă înaintată?
(pentru fiecare țară parteneră)

4. Metodologia cercetarii
Auto-eficacitatea este convingerea personala a cuiva ca poate atinge în mod eficient
obiectivele pe care le are, fie că este vorba de rezolvarea unui puzzle, de pregătirea cu succes a
unui tort sau de confruntarea cu situații negative. Cercetările privind auto-eficacitatea au fost
inițiate de unul dintre cei mai citați și cei mai cunoscuți psihologi, Albert Bandura (Bandura,
1986). Auto-eficacitatea este adesea abordata prin prisma scopurilor sau provocărilor specifice
(de exemplu, auto-eficacitatea în știință, artă sau sport). Scala de auto-eficacitate generală se
referă la convingerea generală a unei persoane în ea însăși cu privire la capacitatea de a rezolva
probleme și de a ajunge la obiectivele pe care si le-a propus. Considerăm, în consecință, că
această scală evaluează opiniile de sine optimiste asumate de indivizi, pentru a face față unei
varietăți de solicitări dificile în viață.
Constructul teoretic al auto-eficacității percepute reflectă o credință optimistă despre
sine (Schwarzer, 1992). Aceasta este convingerea că se poate realiza o sarcină nouă sau dificilă
sau ca se poate face față situațiilor negative - în diferite domenii ale funcționării umane. Autoeficacitatea percepută facilitează stabilirea obiectivelor, investiția în eforturi, persistența în fața
dificultăților și recuperarea după evenimentele negative din viața. Acesta poate fi considerata
un factor pozitiv care asigura resursele necesare pentru a rezista in fata unui aspect negativ
(similar într-un fel cu reziliența psihologică). Zece elemente din Scala de auto-eficacitate
generală (GSE) sunt concepute pentru a măsura acest construct. Fiecare element se referă la o
mecanisme de coping reușite și implică o atribuire stabilă internă a succesului. Autoeficacitatea percepută este un construct operațional care are legătură cu comportamentul
ulterior și, prin urmare, poate fi relevant pentru practica clinică și schimbarea
comportamentului. Una dintre cele mai cunoscute scale pentru aceasta este Scara Generala de
auto-eficacitate (GSE) de Schwarzer și Ierusalim (1995). Această scală este o un instrument de
măsură pentru auto-eficacitate si care conține 10 itemi (cotați de la 1 la 4 puncte). Scorul total
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final se calculează prin calcularea sumei tuturor itemilor și împărțire la 4. Pentru GSE, scorul
final total este cuprins între 1 și 4, un scor mai mare indicând perceperea unui nivel mai mare
de auto-eficacitate.
Consistenta internă pentru GSE este suficient de mare (pentru toate țările implicate în
această cercetare) - alfa Cronbach între .62 și .92
AIS - Aspirations Index Scale (Indexul aspirațiilor)
Aspirațiile sunt legate de obiectivele vieții oamenilor, iar cercetarea teoriilor de
autoevaluare a aspirațiilor sa axat pe forța relativă a aspirațiilor intrinseci (cum ar fi relațiile
semnificative, creșterea personală și contribuțiile comunității) față de aspirațiile extrinseci
(cum ar fi averea, faima și aspectul). Cercetătorii au început să examineze comparativ
consecințele diferite ale satisfacerii efective a aspirațiilor intrinseci față de satisfacerea celor
extrinseci.
Indexul aspirațiilor a fost dezvoltat pentru a evalua 7 categorii de aspirații (cu cinci
elemente specifice în fiecare categorie). Cele șapte categorii includ: aspirațiile extrinseci (ale
bogăției, faimei și aspectului fizic); aspirațiile intrinseci (ale relațiilor semnificative, creșterea
personală și contribuția la comunitate); și aspirația pentru o sănătate buna (fizice și mentale)
- care s-a dovedit a nu fi clar nici extrinsecă, nici intrinsecă.
O cercetare anterioară în acest domeniu a relevant, pe de o parte, faptul că aspirațiile
relativ puternice pentru aspecte extrinseci au fost, de obicei, asociate negativ cu indicatorii de
sănătate mintală; pe de alta parte s-a constatat că o mai mare importanță a aspirațiilor intrinseci
a fost asociată pozitiv cu indicatorii de sănătate mintală (Kasser & Ryan, 1993; 1996)
Alte studii au arătat de asemenea că daca satisfacerea aspirațiilor intrinseci a fost
asociată pozitiv cu starea de bine, satisfacerea aspirațiilor extrinseci nu a avut nicio asociere cu
starea de bine (Ryan, Chirkov, Little, Sheldon, Timoshina și Deci, 1999). Mai mult, Sheldon și
Kasser (1998) au constatat în studiul lor că starea de bine poate fi sporită prin atingerea
obiectivelor intrinseci; în schimb, succesul în realizarea aspirațiilor extrinseci a oferit puține
beneficii.. Din această scală am folosit cinci dimensiuni (selectând din instrumental original
aspectele obținute in baza interviurilor anterioare cu vârstnicii) și am introdus in a doua poziție
o nouă categorie– care vizează explicit starea de sănătatea mintală
Structura itemilor AIS pe categorii de aspirații:
- bună sănătate fizică
- bună sănătate mintală
- stilul de viață activ
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- creșterea personală (autonomie)
- imagine buna (aspect)
- relații semnificative
Participanții au consemnat pe o scală de la 1 la 7 puncte răspunsurile lor pentru : (a)
importanța pentru ei înșiși a fiecărei aspirații, (b) convingerile lor despre probabilitatea de a o
atinge pe fiecare și (c) gradul în care au atins deja fiecare dintre acestea. Pentru obiectivele
noastre de cercetare am folosit doar rezultatele de la (a) și (c).
MPAM –R Motives for Physical Activities Measure –Revised (Scala revizuita a
motivelor pentru implicarea in activități fizice)
Scala revizuita a motivelor pentru implicarea in activități fizice (MPAM-R) este
destinata să evalueze importanta a cinci motive pentru participarea la activități fizice, cum ar fi
ridicarea de greutăți, aerobic sau diverse sporturi de echipă. Cele cinci motive sunt:
(1) Fitness (Condiție fizica), care se referă la a fi fizic activ din dorința de a fi fizic
sănătos și de a fi puternic și energic;
(2) Appearance (Aspect) - care se referă la a fi activ fizic pentru a deveni mai atrăgător
din punct de vedere fizic, pentru a avea mușchi definiți, pentru a arăta mai bine și pentru a
atinge sau a menține o greutate dorită;
(3) Competence/Challenge (Competență / Provocare), care se referă la a fi activ din
punct de vedere fizic din dorința de a progresa într-o anumită activitate, de a face față unor
provocări și de a dobândi noi abilități
(4) Social (Social), care se referă la a fi activ fizic pentru a putea fi cu prietenii și a
întâlni oameni noi;
(5) Enjoyment (Bucurie/Plăcere), care se referă la a fi activ fizic doar pentru că este
distractiv, pentru ca te face fericit și este interesant, stimulant și plăcut.
Participanții au completat scala de Motive pentru participarea activității fizice (MPAMR; Ryan și colab., 1997). Aceasta conține itemii care evaluează motivele participării la o
activitate ce implica exercițiu fizic. Evaluarea se face pe o scară de șapte puncte Likert (Ryan,
Frederick, Lepes, Rubio și Sheldon, 1997).Scorurile pentru bucurie, competență, social,
condiție fizica și aspect au fost obținute prin calcularea mediei răspunsurilor participanților la
itemii care aparțin fiecărui subscale.
Structura itemilor MPAM-R pe cele cinci categorii de motive este:
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Bucurie/Plăcere: 2, 7, 11, 18, 22, 26, 29
Competență / Provocare: 3, 4, 8, 9, 12, 14, 25
Aspect: 5, 10, 17, 20, 24, 27
Condiție fizica: 1, 13, 16, 19, 23
Social: 6, 15, 21, 28, 30
Toți aceștia au coeficient de consistență internă acceptabil acceptabil (de la 0,50 la
0,92), pentru fiecare subscală și pentru fiecare țară participant in cadrul acestui studio. Valorile
sunt similare cu cele menționate în Ryan și colab. (1997).
BPN Basic Psychological Needs-Scale - Scala nevoilor psihologice de bază
Această scală evaluează nevoia de satisfacție în general în viața cuiva. Ea are 21 de
itemi care evaluează cele trei nevoi de baza: competență, autonomie și relaționare (Deci &
Ryan, 2000). Ideea centrală a teoriei autodeterminării este bazata pe conceptul de nevoi
psihologice de bază (ca nevoi înnăscute și universale). Potrivit teoriei, aceste nevoi - nevoile
de competență, autonomie și relaționare - trebuie să fie în permanenta satisfăcute pentru ca
oamenii să se dezvolte și să funcționeze în moduri sănătoase si optime (Deci & Ryan, 2000).
Scala este structurată în trei domenii.si cuprinde 21 de itemi referitoare la cele trei nevoi: pentru
competență, autonomie și relaționare. Am lucrat cu o versiune a scalei de 21 de itemi (La
Guardia, Ryan, Couchman, & Deci, 2000), in care itemii sunt structurați în felul următor:
Autonomie: 1, 4 (R), 8,11 (R), 14,17,20 (R)
Competența: 3 (R), 5,10,13,15 (R), 19 (R)
Relaționare: 2, 6, 7 (R), 9,12,16 (R), 18 (R)
Participanții răspund la o scară de 7 puncte (de la 1 la 7) indicând gradul în care persoana
trăiește satisfacția fiecăreia dintre cele trei nevoi. După ce au fost recodați toți itemii inversați
(adică itemii prezentați mai sus cu (R) s-a făcut suma pentru toate cele trei componente si s-au
împărțit cele trei sume pe numărul corespunzător de itemi din fiecare subscală (pentru a obține
un scor final, pentru fiecare dimensiune, cuprins între 1 și 7).
Avem un nivel de consistenta internă acceptabil (alpha Cronbach de la 0,50 la 0,92)
doar pentru două subscale (pentru Autonomie și Relaționare), motiv pentru care am folosit în
cercetare doar aceste două dimensiuni. S-a calculate mediana pentru ambele dimensiuni și s-au
divizat subiecții (în funcție de aceste valori) în doua grupuri. Grupul cu scoruri sub valoarea
mediană corespunde celor care au un nivel mai scăzut de satisfacere a nevoii, iar grupul cu
scoruri peste valoarea mediană corespunde celor care au un nivel mai ridicat de satisfacție a
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nevoii respective. Pornind de la acest punct, am folosit această operaționalizare pentru a verifica
efectul Autonomiei și Relaționării (ca variabile independente) asupra stării subiective de bine
(ca variabilă dependentă).
PWI - Personal Well-Being Index –A
A avea o bună calitate a vieții a fost întotdeauna considerat un aspect strâns legat de
fericire, iar conceptul de calitate a vieții (și modalitățile de realizare a acesteia) a devenit din ce
in ce mai important in cercetare pe parcursul anilor. Starea subiectiva de bine este, de cele mai
multe ori, considerate a fi componenta mentală a calității vieții.
Conținutul scalei. Scala PWI conține opt itemi de cu privire la nivelul de satisfacție
(Cummins, & toate, 2003), fiecare dintre aceștia vizând un anumit domeniu al calității vieții:
standardul de viață, sănătatea, realizarea în viață, relațiile, siguranța, gradul de conectare a
individului la comunitate, siguranța cu privire la viitor și spiritualitatea . Aceste domenii sunt
interconectate teoretic, acest aspect reprezentând deconstrucția primului nivel al problematicii
globale (prima întrebare, care nu face parte din PWI): "Cât de mulțumit ești cu viața ta în
ansamblu?" Am urmărit indicațiile autorilor și acest element a fost administrat ca elementul
principal din chestionar, înaintea itemilor PWI. Această procedură asigură faptul că elementele
anterioare, inclusiv domeniile indexului stării de bine personale, nu pot influența acest răspuns
global. (conform autorilor). (IWbG, 2006).
Respondenții răspund la fiecare item pe o scală de satisfacție de 11 puncte (de la 0 la
10), indicând situația lor, între "complet nesatisfăcut / complet satisfăcut”
Scorurile domeniului (din cei 7 itemi standard din PWI , inclusiv ultimul element) au
fost însumate pentru a obține un scor global, care reprezintă "starea de bine subiectivă", ca
măsură subiectivă a calității vieții. La nivel individual, starea de bine reflectă percepția acestuia
asupra vieții lui, cu privire la comportamentul emoțional și funcționarea psihosocială, (care
sunt dimensiuni esențiale ale sănătății mintale, Keyes, 2003).
Lau și Cummins au derulat anterior cercetări pentru a evalua fidelitatea și validitatea
PWI. In studiul nostru s-a demonstrat că PWI are o bună consistenta internă cu un coeficient
alfa-Cronbach de 0,89 (pentru întreg eșantionul) și, pentru fiecare țară, între 0,71 și 0,92,
corespunzând concluziilor precedente.
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4.2. Participanti la proiect si procedura
Parteneriatul proiectului include șapte parteneri de proiect provenind din diferite țări
europene (Germania, Austria, Cehia, Italia, Finlanda, Spania și România), cu caracteristici
geografice, culturale și sociale foarte diferite. Parteneriatul acoperă, de asemenea, o varietate
de niveluri educaționale, domenii, moduri de instruire și grupuri specifice de cursanți țintă. În
pofida tuturor acestor diferențe, toți partenerii au un interes comun în problematica îmbătrânirii
active și sunt implicati in atingerea la obiectivelor comune de cercetare. Mai mult, lunile inițiale
ale proiectului au confirmat o complementaritate semnificativă a expertizei și experiențelor,
atât în ceea ce privește practicile de predare / instruire, cât și cercetarea orientată spre educație.
Partenerii proiectului consideră că această diversitate a condițiilor educaționale și socioculturale și a muncii comune vor fi actiona complementar, pentru a conduce la o soluție adaptata
(adică un cadru eficient de formare și evaluare a acestei problematici importante – starea de
bine la a treia vârstă) care va fi benefică pentru pregătirea cetățenilor europeni pentru o viață
implinita și plină de bucurie.
Toți partenerii au lucrat mai devreme în cadrul proiectelor europene și fac parte dintr-o
rețea europeană care activează în puncte de interes comun pentru dezvoltarea unei cunoașteri
comune comune în întreaga Europă. De aceea, lucrările pentru acest proiect au început deja,
fiecare partener desfășurând o cercetare inițială în propria sa comunitate cu privire la importanța
aspectelor psihologice și socio-economice legate de vârsta treia și pentru a decide cu privire la
cea mai bună abordare care trebuie pusă în aplicare prin acest proiect.

4.3. Analiza datelor si rezultate obtinute
Vom prezenta principalele rezultate obținute, în ordinea întrebărilor de cercetare,
subliniind aspectele care sunt adecvate pentru o implementare practică.
4.3.1. Rezultate generale (pentru întreg eșantionul)

RQ-1. Care este influența pe care aspectele demografice (genul, mediul de viață și nivelul
educațional) o au asupra starii subiective de bine la vârsta înaintată?

Efectul genului asupra stării subiective de bine
t(139) = - 0.46, p>0.05, mdiff = -.13
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La vârsta a treia, genul biologic nu are niciun efect asupra stării subiective de bine. Bărbații și
femeile au niveluri similare ale stării subiective de bine
Efectul variabilelor Nivel educațional și Mediu de proveniență (rural-urban) asupra stării
subiective de bine

Nivel educațional: F(1, 135)= 0.801, p > 0,05
Mediu de proveniență: F(1, 135)= 0.1.41, p > 0,05
Nivel educațional * Mediu de proveniență: F(2, 134)= 0.45, p > 0,05
După cum observam la vârsta a treia, nici nivelul educațional, nici mediul de
proveniență nu sunt aspecte care influențează starea subiectiva de bine.
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RQ-2. Există o legătură între nivelul activității fizice și bunăstarea subiectivă la vârsta
înaintată? (pentru întregul eșantion)
Efectul nivelului de activitate fizică asupra bunăstării subiective t(136) = - 2.51, p < 0,05,
mdiff = -.668

Așa cum vedem în figura anterioară, vârstnicii care au un nivel ridicat de activitate fizică
(aceia care într-o săptămână au mai mult timp dedicat activităților fizice) își percep viața întrun mod mai pozitiv (în ceea ce privește emoțiile pozitive, o mai bună funcționare psihosocială
și satisfacția personală - care sunt toate dimensiunile esențiale ale sănătății mintale) comparativ
cu persoanele în vârstă care au un nivel scăzut de activitate fizică.
RQ-3. Există o legătură între auto-eficacitatea percepută și bunăstarea subiectivă la
vârsta înaintată?
Efectul perceput de auto-eficacitate asupra bunăstării subiective
t(131) = - 0.85, p>0.05, mdiff = -.22
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La vârsta înaintată, auto-eficacitatea percepută nu are niciun efect asupra bunăstării
subiective. Deci, convingerile legate de eficacitatea lor în atingerea scopurilor pe care le au
(rezolvarea diferitelor probleme, pregătirea cu succes a unei mese sau rezolvarea conflictelor)
nu influențează (în eșantionul nostru) modul în care seniorii simt și gândesc la viața lor, nici în
un mod pozitiv sau negativ.
RQ-4. Modul în care bunăstarea subiectivă este influențată de nivelul de satisfacție al
nevoilor psihologice de bază
Efectul autonomiei și al relaționării (ca niveluri de satisfacție ale nevoilor psihologice de
bază) asupra bunăstării subiective
Autonomie: F (1, 113) = 11.9, p < 0,05
Relaționare: F (1, 113) = 8.33, p < 0,05
Autonomie*Relaționare: F (2, 112) = 0.14, p > 0,05
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Ambele variabile au efecte principale asupra bunăstării subiective, dar nu există un efect
de interacțiune. Aceasta înseamnă, pe de o parte, că persoanele în vârstă care se consideră mai
autonome au un nivel mai ridicat de bunăstare, asociate cu credințe și emoții pozitive legate de
viața lor. Pe de altă parte, am constatat, de asemenea, că vârstnicii care au un sentiment mai
puternic de apartenență și conexiune cu ceilalți sunt mult mai mulțumiți de viața lor. Lipsa
interacțiunii dintre aceste două aspecte ne arată că, pentru eșantionul nostru, ambele
influențează bunăstarea, dar într-un mod separat, independent unul de celălalt.
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4.3.2. Rezultatele descriptive legate de ierarhia obiectivelor vieții și ierarhia
motivelor pentru activitatea fizică (pentru fiecare țară parteneră)
În această secțiune vom investiga (pentru fiecare țară implicată în cercetare) aspectele
legate de
RQ-5 Care este ierarhia obiectivelor de viață la vârsta de vârstă?
RQ-6 Care este ierarhia motivelor pentru activitatea fizică la vârstă înaintată?
Eficacitatea percepută pentru fiecare țară:
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Bunăstare subiectivă pentru fiecare țară
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Austria
A. Aspecte generale privind auto-eficacitatea percepută și bunăstarea subiectivă pentru seniorii
austrieci
A. Referitor la "auto-eficacitatea percepută", seniorii austrieci, comparativ cu seniorii din alte țări
implicați în cercetarea prezentată, au un nivel înalt al convingerii că pot să se descurce bine în
sarcini noi sau dificile sau să facă față adversităților în viața lor un scor mediu de 3,14. Aspecte
ale auto-eficacității percepute și bunăstării subiective pentru seniorii austrieci.
B. În ceea ce privește "bunăstarea subiectivă" (ca măsură subiectivă a calității vieții), seniorii
austrieci au (comparativ cu seniorii din alte țări participante) un nivel intermediar de satisfacție
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(medie 6,79), inferior germanilor și spaniolilor, similar cu cel al seniorii români și cehi și mai
ridicat decât cel al seniorilor finlandezi și italieni.

Acest lucru arată că seniorii austrieci raportează un nivel adecvat de adaptare la
evenimentele lor de viață și au o bună percepție subiectivă despre calitatea vieții lor.
"Auto-eficacitatea percepută", are un rezultat de 3,14 / 4 și este doar pe locul 5 în
"Bunăstarea Subiectivă", cu rezultatul de 6,79 / 9.
Acest lucru demonstrează că seniorii austrieci au un nivel scăzut de încredere în
capacitatea lor de a îndeplini o sarcină nouă sau dificilă sau de a face față adversității și că
satisfacția vieții în eșantionul nostru de seniori austrieci este doar la un nivel mediu. Pe de altă
parte, în funcție de importanța obiectivelor de viață pentru seniorii austrieci implicați în această
cercetare, cei mai mulți spun că menținerea unui stil de viață activ și menținerea autonomiei
sunt la fel de importante pentru aceștia. (6,71 / 7 pentru stilul de viață activ, 6,71 / 7 pentru
autonomie)
Ierarhia scopurilor de viață pentru seniorii austrieci
Clasamentul scopurilor de viață (percepția importanței și a realizării) pentru seniorii
austrieci este prezentat în următoarea diagramă:
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În ceea ce privește specificul Ierarhiei Obiectivelor de Viață, pentru seniorii
austrieci, putem observa următoarele:
1. Cel mai important obiectiv al vieții pentru seniorii austrieci este menținerea unui Stil
de viață activ și menținerea autonomiei este la fel de importantă pentru ei (ambii 6.71). Acest
rang este mai probabil determinat de ipoteza că autonomia și stilul de viață activ sunt utile
pentru a menține o minte activă și o sănătate fizică. Având în vedere faptul că nivelul perceput
al atingerii unui stil de viață activ (nivel de 5.14 / 7) este semnificativ mai mic decât importanța
pe care o acordă acestui obiectiv (în acest caz, avem cea mai mare diferență între importanța
acordată unui scop și nivelul de atingere a acestui obiectiv) credem că acest decalaj arată una
dintre principalele surse de nemulțumire la această vârstă. În timp ce atingerea autonomiei se
apropie de nivelul perceput (6.00).
2. Clasat după importanță pe locul al treilea și al patrulea al ierarhiei, am constatat
următoarele obiective: Mintea activă (6.57 / 7) și Sănătatea fizică (6.29 / 7). Acestea sunt
obiectivele medii de bază ale persoanelor în vârstă și prezintă un interes stabil pentru
menținerea capacităților mentale într-o stare adecvată, pentru a avea și pentru a menține
sănătatea fizică.
3. Penultimul loc în scopurile de viață al seniorilor austrieci este Imaginea personală
(5.57 / 7), la un nivel mai redus decât primele patru, ceea ce demonstrează că imaginea
personală (modul în care doresc să apară în fața celorlalți) are o relevanță scăzută pentru seniorii
austrieci. Dar, surprinzător, nivelul de realizare este mai mare decât scorul perceput.
4. Relaționarea (care reflectă nevoia de socializare) au scorul cel mai scăzut pentru
seniorii austrieci (5,29), iar performanța (4,14) este chiar mai mică. Presupunem că acest lucru
sa întâmplat deoarece seniorii austrieci își îndreaptă eforturile spre realizarea unui stil de viață
activ (perceput ca fiind mai relevant) și acest lucru este menit să mențină relațiile și să se
întâlnească cu alții.
A. Ierarhia motivelor pentru activitățile fizice pentru seniorii austrieci
În ceea ce privește tema motivelor care determină seniorii pentru a se implica în
activități fizice, putem vedea rezultatele în următoarea diagramă:

20

Aceste rezultate vor fi folosite pentru a ne ajuta să selectăm și să concepem activități și
materiale de pregătire corespunzătoare pentru persoanele în vârstă, luând în considerare
motivele lor deja cristalizate pentru implicarea în activități fizice.
Pentru seniorii austrieci, ierarhia motivelor pentru implicarea activităților fizice este:
1.

Fitness 5.34/7;

2.

Competență 4.88/7

3.

Aspect fizic 4.43/7

4.

Social 3.97/7

5.

Plăcere personală 3.78/7

După cum observăm, principalul motiv (cel mai important motiv) al persoanelor în
vârstă de a se implica în activități fizice este Fitness - să fim activi fizic din dorința de a fi
sănătoși din punct de vedere fizic și de a fi puternici și energici - ceea ce arată importanța pe
care o acordă stilul lor de viață activ.
În această ierarhie urmează, în ordine, Competența (dorința de a face față provocărilor
personale), Aspectul fizic (pentru a fi mai atractiv din punct de vedere fizic pentru a arăta mai
bine) și motivele sociale (a fi cu ceilalți și având interacțiuni sociale) nivel de relevanță pentru
nevoile seniorii austrieci.
Bucuria (plăcerea personală, distracția) este cel mai slab motiv pentru care seniorii
austrieci se implică în activități fizice.
a. Concluzii pentru seniorii austrieci
Pentru seniorii austrieci, auto-eficacitatea percepută și bunăstarea subiectivă sunt în
mare măsură similare cu cele ale celorlalți seniori, cu mici variații. Diferențele care apar sunt
legate de ierarhia obiectivelor vieții și de motivele activităților fizice.
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Comparând importanța și atingerea fiecărui obiectiv de viață unul altuia, pentru toate
variabilele am găsit un decalaj similar, în sensul că nivelul de realizare este în majoritatea
obiectivelor mai mic decât importanța acordată oricărui scop de viață (pe lângă imaginea
personală, este mai mare decât importanța, așa cum este descris mai sus). De asemenea,
obiectivele principale de viață importante pentru seniorii austrieci sunt menținerea unui stil de
viață activ și menținerea autonomiei. Aceste obiective sunt, de asemenea, în concordanță cu
principalele motive de implicare în activități fizice - Fitness. Punând împreună rezultatele,
putem considera că aspectul fizic, provocările personale și nevoia de distracție sunt subordonate
(funcțional) sănătății fizice. În acest fel, stilul de viață și autonomia activă par a fi mai valoroase,
deoarece reprezintă o cerință necesară, ca bază pentru satisfacția altor nevoi.
De aceea, aceste rezultate oferă o bază solidă pentru obiectivele noastre de proiect,
pentru a dezvolta module adecvate cu activități mixte, ceea ce va oferi seniorilor noștri
oportunitatea de a-și atinge obiectivele și de a-și satisface nevoile cele mai relevante.
În reflectarea rezultatelor, DAFF va compune două cursuri pilot pentru Walk'n'Talk.
Este provocarea noastră acum să creăm un material de instruire încurajator care să răspundă
nevoilor și intereselor cetățenilor în vârstă și să îi ajutăm să atingă aceste obiective de viață.

Republica cehă
a. Aspecte generale ale auto-eficacității percepute și bunăstării subiective pentru seniorii cehi
"Auto-eficacitatea percepută" a seniorilor cehi, comparativ cu vârstnicii din alte țări
implicate în această cercetare, are al doilea cel mai mare scor, ceea ce înseamnă că ei cred că
pot să se comporte bine într-o sarcină nouă / dificilă sau să facă față adversității (cu un scor
mediu de 3.12).
În ceea ce privește "bunăstarea subiectivă" (ca măsură subiectivă a calității vieții),
seniorii cehi au (comparativ cu seniorii din alte țări participante) un nivel mediu de satisfacție
(medie 6,81, SD = 1,45), mai mic decât seniorii în Germania și Spania, similar cu cel al seniorii
austrieci și români și mai ridicat decât cel al seniorilor finlandezi și italieni.
Acest rezultat arată că seniorii cehi raportează un nivel mulțumitor de a face față
evenimentelor lor de viață. De asemenea, percepția subiectivă despre calitatea vieții lor este
bună.
a. Ierarhia scopurilor de viață pentru seniorii cehi
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Ierarhia scopurilor de viață (percepția importanței și a realizării) pentru seniorii cehi este
prezentată în următoarea diagramă:

În privința scopurilor de viață specifice seniorilor cehi, putem observa următoarele:
1. Cel mai important obiectiv de viață pentru persoanele vârstnice din Cehia este
Sănătatea fizică. Acest rang este cel mai probabil determinat de ipoteza că sănătatea este o
condiție necesară pentru o viață bună la această vârstă. Având în vedere faptul că nivelul
perceput de atingere a sănătății fizice (nivel mediu de 4,77 / 7) este semnificativ mai mic decât
importanța pe care o acordă seniorii acestui obiectiv (în acest caz, putem vedea cea mai mare
diferență dintre importanța obiectivului și nivelul de atingere a acestui obiectiv), credem că
acest decalaj arată una dintre sursele majore de nemulțumire la vârsta înaintată.
2. Importanța obiectivelor de viață aflate pe al doilea și al treilea loc al ierarhiei este un
nivel similar: Relațiile (6,59 / 7) și Minte activă (6,45 / 7). Acestea sunt obiectivele de nivel
mediu ale seniorilor cehi și demonstrează un interes stabil pentru menținerea capacităților lor
mentale într-o stare adecvată și pentru menținerea și menținerea unor relații bune cu ceilalți
(care reflectă nevoia de socializare). Pentru aceste două scopuri, diferența dintre importanța lor
percepută și nivelul real de realizare a acestora încă există (în sensul că nivelul de realizare este
mai mic decât nivelul de importanță, peste 5/7 dar sub 6/7), dar este mai mic decât pentru a fi
fizic sănătos (care este pe primul loc ca importanță).
3. Penultimele locuri din ierarhia obiectivelor de viață ale seniorilor cehi sunt Stilul de
viață activă (6.14 / 7) și Autonomia (6,00 / 7), la un nivel similar celui precedent. Acest lucru
arată că menținerea (sau promovarea) unui stil de viață activ personal și autonomia (capacitatea
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de a avea grijă de ei înșiși) este, de asemenea, un obiectiv relevant pentru seniorii cehi. De
asemenea, nivelul de realizare este similar cu cel al celorlalți (5.00 / 7 pentru stilul de viață activ
și 5.14 / 7 pentru autonomie).
4. Imaginea personală (sau cu alte cuvinte modul în care seniorii cehi doresc să apară
în fața ceilalți) au cel mai mic scor ca importanță pentru seniorii cehi (4,95 / 7), iar nivelul de
performanță are, de asemenea, cel mai scăzut nivel din toate obiectivele (3,95 / 7). Presupunem
că acest lucru s-a întâmplat deoarece seniorii la această vârstă se concentrează mai mult pe
celelalte obiective (percepute ca fiind mai relevante) și renunță la eforturile legate de aspectul
lor (ceea ce pare a fi cel mai puțin important obiectiv la această vârstă, de aceea cel mai
dispensabil dintre toate). Ar putea fi, într-un fel, un compromis care se face în circumstanțele
situațiilor lor reale de viață.

b. Ierarhia motivelor activităților fizice pentru persoanele în vârstă cehă
În ceea ce privește paleta motivelor care determină seniorii cehi pentru a se implica în activități
fizice, putem vedea rezultatele în următoarea diagramă:

Rezultatele acestei părți a studiului vor fi folosite pentru a ne ajuta să selectăm și să
proiectăm activități și materiale de instruire adecvate pentru persoanele în vârstă, ținând seama
de motivele pe care le-au declarat deja pentru implicarea în activități fizice.
Pentru seniorii cehi, ierarhia motivelor pentru Activități fizice este următoarea:
1. Fitness 6.30/7;
2. Social 4.96/7
3. Competență 4.73/7
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4. Bucurie/Plăcere personală 4.66/7
5. Aspect fizic 4.09/7
După cum vedem, motivul cel mai important pentru implicarea în activități fizice este
Fitness - să fii fizic pregătit din dorința de a fi sănătos din punct de vedere fizic, de a fi puternic
și energic - care ne arată, din nou, importanța pe care seniorii cehi o dau sănătății fizice.
Următoarele motive din această ierarhie sunt: Motivele sociale (de a fi cu ceilalți și de a
avea interacțiuni sociale), Competența (dorința de a face față provocărilor personale) și
Bucuria (plăcerea de a se distra), care au un nivel semnificativ, deși au un nivel mai mic de
relevanță pentru nevoile de vârstă.
Aspectul (pentru a fi mai atrăgător din punct de vedere fizic, pentru a arăta mai bine) este
motivul cel mai puțin important pentru ca bătrânii să fie activi fizic.

Concluzii pentru seniorii cehi
Pentru seniorii cehi, auto-eficacitatea percepută și bunăstarea subiectivă sunt în mare
măsură asemănătoare cu cele ale celorlalți seniori, cu mici variații. Diferențele care apar sunt
legate de ierarhia obiectivelor vieții și de motivele activităților fizice.
Comparând importanța și atingerea obiectivelor vieții între ele, pentru toate variabilele
am găsit un decalaj similar, în sensul că nivelul de realizare este întotdeauna mai mic decât
importanța acordată oricărui scop de viață. De asemenea, obiectivul principal al vieții pentru
seniorii cehi este să fie fizic sănătoși. Acest obiectiv este în concordanță cu motivul principal
al seniorilor de a se implica în activități fizice, și anume Fitness. După ce am pus rezultatele
împreună, putem concluziona că nevoia de interacțiune socială, provocări personale și distracție
sunt subordonate funcțional sănătății fizice. Din acest punct de vedere, sănătatea fizică pare a
fi mai valoroasă, deoarece este o condiție necesară, o bază pentru satisfacția altor nevoi.
Aceste rezultate oferă o bază pentru obiectivele noastre de proiect, în scopul de a
dezvolta activități de instruire adecvată care să ofere seniorilor cehi oportunitatea de a-și atinge
obiectivele și de a-și satisface cele mai importante nevoi. ProEduca va încorpora rezultatele
acestei cercetări în cursurile și atelierele de pilotare Walk and Talk cu scopul de a îndeplini
nevoile și interesele cetățenilor seniori cehi. Aceste programe îi vor ajuta să-și atingă
obiectivele de viață și, prin aceasta, să-și sporească calitatea vieții.
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Germania
a. Aspecte generale ale auto-eficacității percepute și bunăstării subiective pentru seniorii
germani
După cum se poate observa din tabelul "Eficacitatea percepută de sine pentru fiecare
țară", media percepției de auto-eficacitate a seniorilor în toate țările implicate în această
cercetare exploratorie este de 3,07, 4 fiind cel mai mare scor. Prin examinarea nivelului de
percepție a auto-eficacității seniorilor germani, se poate observa că percepția lor asupra autoeficacității se află pe locul 3 și ușor peste media (3.11) celorlalte țări implicate în studiul de
față.
Cel de-al doilea tabel cu tema "Bunăstarea subiectivă pentru fiecare eșantion de țară"
cu scoruri cuprinse între 1 și 10 arată o diferență considerabilă între nivelul de bunăstare
perceput la persoanele în vârstă din țările partenere. Nivelul de bunăstare subiectiv al seniorilor
germani (medie: 8,31 SD: 1,12) este cel mai ridicat comparativ cu seniorii din țările partenere,
cu vârstnici italieni aflați la cel mai mic scor de 4,99.
b. ierarhia scopurilor de viață și a motivelor pentru Activități Fizice la seniorii
germani
I.) Ierarhia scopurilor de viață – Percepția și importanța realizării
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1. Importanța

Ierarhia scopurilor vieții și motivele pentru activități fizice pentru seniorii germani arată
că cel mai important scop de viață pentru seniorii germani este menținerea unui Spirit activ
(6,82 / 7) urmat îndeaproape de Autonomie pentru a acționa independent și auto-determinat
(6.64 / 7).
Urmează în clasament Sănătatea fizică, alături de Relații (atât 6.41 / 7), cât și de Stilul
de viață activ (6.18 / 7). Acestea pot fi considerate drept obiective viitoare relevante ale
vârstnicilor germani.
Ceea ce se remarcă în mod deosebit este evaluarea importanței pentru Imaginea
personală, care este semnificativ mai mică (4,55 / 7) decât toate celelalte categorii de rating
pentru importanța obiectivelor de viață. Se poate presupune că seniorii germani se adaptează la
situația lor de viață și concentrându-se mai degrabă pe probleme de sănătate și bunăstare.
2. Realizarea
Comparativ cu importanța, evaluările percepute privind performanțele pentru toate
variabilele sunt mai mici pentru toate obiectivele vieții. Ceea ce atrage atenția este faptul că
importanța și performanța pentru Sănătatea Fizică arată cel mai mare decalaj (importanța 6,41
/ 7; atingerea 5,45 / 7) și relația cu cel mai mic decalaj (importanța 6,41 / 7, realizarea 6,23 / 7).
a. Ierarhia motivelor pentru Activitate Fizică la seniorii germani

Ierarhia motivelor pentru a se implica în activități fizice, în cazul seniorilor germani este
următoarea:
1. Fitness: 5.22/7
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2. Competență: 4.30/7
3. Plăcere personală/Bucurie: 4.12/7
4. Social 3.65/7
5. Aspect fizic: 3.43/7
După cum se arată în grafic, cel mai important motiv pentru care seniorii germani se
implică în activități fizice este Fitness.
Clasate pe locul doi și trei, dar încă la un nivel peste medie, sunt Competența (pentru
a putea face față noilor provocări) și Bucuria/Plăcerea personală. Acest lucru arată că aceste
motive sunt relevante pentru persoanele în vârstă din Germania, deși nu la fel de importante ca
fitness-ul.
Motivele sociale (activități sociale) se situează pe locul 4 iar Aspectul fizic (a deveni
sau a rămâne atractiv fizic) pe locul 5. Ele reprezintă motivele cel mai puțin importante pentru
implicarea în activități fizice a seniorilor germani.
b. Concluzii/Interpretări pentru seniorii germani
Comparând rezultatele "auto-eficacității" și "bunăstării subiective", se arată că
eficacitatea autoevaluată percepută de seniori este în mare parte la același nivel în toate țările
partenere. Cu toate acestea, ratingul seniorilor germani privind percepția "bunăstării subiective"
a fost cel mai ridicat în comparație cu persoanele în vârstă din țările partenere. Astfel, se poate
presupune că seniorii germani consideră calitatea vieții lor ca fiind bună chiar și atunci când se
confruntă cu probleme de sănătate fizică legate de îmbătrânire, după cum se poate observa în
diferența mare dintre importanța sănătății fizice și performanțele obținute.
În timpul interviurilor și completarea chestionarelor, majoritatea vârstnicilor au afirmat
că cea mai mare dorință a lor a fost să rămână în casele și vecinătatea lor pe măsură ce
îmbătrânesc, chiar dacă știu că problemele fizice de sănătate ar putea crește pe parcursul anilor.
Știind că un corp activ este crucial pentru sănătatea lor fizică și psihică, nu este surprinzător
faptul că Fitness (să rămâi activ fizic și psihic) este cel mai important motiv și - la un nivel
puțin inferior, dar încă de importanță - Competența (să se confrunte cu noi provocări și să ia
propriile decizii) și Bucuria (procesul de simți plăcere personală în a face în ceva). Acestea
sunt al doilea și respectiv al treilea motiv major pentru ca seniorii germani să se implice în
activități fizice. Aceste motive sunt, de asemenea, în concordanță cu evaluarea importanței
obiectivelor de viață, păstrarea unei minți active și trăirea unei vieți independente și autonome.
Sănătatea fizică și Relațiile sunt ambele clasate pe locul 3, dar evaluările obținerii
acestor două obiective de viață diferă foarte mult.
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Sănătatea fizică arată cel mai mare decalaj între importanță și realizare. Putem
presupune că vârstnicii sunt conștienți de faptul că starea lor de sănătate fizică tinde să scadă
odată cu vârsta și că menținerea fizică poate ajuta la îmbunătățirea acestei situații. Din nou, nu
este surprinzător faptul că prima lor alegere de a se implica în activități fizice este Fitness.
Când ne uităm la evaluările ridicate pentru obiectivul de viață Relații și nevoia redusă a
persoanelor în vârstă de a socializa cu alții (ca motiv pentru implicarea în activități fizice), se
poate afirma că seniorii sunt încă bine integrați în familiile lor și în rețelele sociale personale.
În ceea ce privește importanța scăzută acordată de seniorii germani Aspectului fizic și
Imaginii personale, se poate presupune că seniorii germani se adaptează la situația lor de viață
diminuând importanța aspectului fizic și concentrându-se asupra problemelor de sănătate și a
bunăstării.
În general, se poate spune că fitness, competență și bucurie se bazează pe menținerea
unei minți active și îmbunătățirea sănătății fizice, care din nou sunt importante pentru o viață
independentă și autonomă.
VHS Lingen va încorpora aceste constatări în dezvoltarea noilor oferte de curs
Walk'n'Talk, prin echilibrarea activităților fizice și mentale pentru a oferi persoanelor vârstnice
abilitatea de a-și atinge cele mai importante obiective de viață.

Finlanda
a. Aspecte generale ale auto-eficacității percepute și bunăstării subiective pentru seniorii
finlandezi
În ceea ce privește "auto-eficacitatea percepută", seniorii finlandezi, în comparație cu
vârstnicii din alte țări implicați în această cercetare, au un nivel relativ similar referitor la faptul
că pot să se comporte bine în situații de viață noi, sarcini de viață și schimbări de viață.
În ceea ce privește "Bunăstarea Subiectivă" (ca măsură subiectivă a calității vieții),
studiul relevă faptul că seniorii finlandezi au (comparativ cu seniorii din alte țări participante)
o aspirație destul de mare pentru mintea activă și pentru viața activă, iar cifrele sugerează că
sunt relativ mulțumiți de starea relațiilor lor umane.
Acest lucru arată că seniorii finlandezi raportează un nivel rezonabil adecvat de a face
față vieții și o percepție subiectivă satisfăcătoare cu privire la calitatea vieții lor.
b. Ierarhia scopurilor de viață pentru seniorii finlandezi
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Ierarhia scopurilor de viață (percepția importanței și realizării acestora) pentru seniorii
finlandezi este ilustrată în următoarea diagramă:

Raportat la specificitatea ierarhiei scopurilor de viață pentru seniorii finlandezi, putem
observa următoarele:
1. Cel mai important obiectiv de viață pentru seniorii finlandezi este Active Mind.
Acest rang este cel mai probabil determinat de ipoteza că mintea activă este necesară pentru a
putea gestiona viața și a trăi o viață bună până la atingerea senectuții. Graficul arată că nu există
un decalaj mare în ceea ce privește importanța și nivelul de realizare în ierarhia obiectivelor de
viață, deci putem trage concluzia că subiecții participanți la studiu sunt destul de mulțumiți de
viața lor, cel puțin raportat la momentul în care au participat la acest studiu exploratoriu.
2. În funcție de importanță pe al doilea, al treilea și al patrulea loc al ierarhiei, am găsit
următoarele obiective: Autonomia (6,80/7), Sănătatea fizică (6,75/7), Stilul de viață activ
(6,60/7), Relațiile (6,57/7) și Imaginea personală (4,90/7). Studiul nostru arată că diferența
dintre importanță și performanță este cea mai mică în Relațiile și Imaginea personală și este
cea mai mare în Autonomie (adică cel de-al doilea scop important în viziunea subiecților
finlandezi participanți la studiu). Astfel, graficele sugerează faptul că seniorii finlandezi sunt
mai îngrijorați de menținerea autonomiei personale decât de obiectivele lor de viață.
3. Penultimul loc în ierarhia scopurilor de viață pentru seniorii finlandezi este ocupat de
Relații (6,57/7). Acesta este aproape la același nivel ca și ceilalți trei indicatori, la diferență
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foarte mică de primii 3. Astfel se poate trage concluzia că relațiile sunt importante pentru
seniorii finlandezi.
4. Imaginea personală (modul prezentare în fața altora) are cea mai mică importanță
ca obiectiv de viață pentru seniorii finlandezi (4,90/7). De asemenea, nivelul de atingere al
acestui factor este cel mai mic comparativ cu celelalte rezultate ale studiului (4,62/7). Putem
concluziona faptul că seniorii finlandezi apreciază mai mult valorile practice din viața lor,
deoarece ei consideră că le afectează viața de zi cu zi mai mult decât, de exemplu, Imaginea
personală. Acest rezultat pare să indice că, pentru seniorii finlandezi este important să aibă o
minte activă și un stil de viață activ, precum și o bună sănătate fizică și bune relații. Acest lucru
rezultă ca autonomie în viața unei persoane. Cu alte cuvinte, în cele din urmă, acești factori dau
mai multă importanță în viața unui senior finlandez decât să aibă alți oameni să creadă că arătați
bine sau sunteți fizic atractivi.
c. Ierarhia motivelor pentru Activități fizice în cazul seniorilor finlandezi
Referitor la ierarhia motivelor ce determină seniorii finlandezi să participe la activități
fizice, putem urmări rezultatele acestora în graficul alăturat:

Aceste rezultate vor fi folosite pentru a ne ajuta să selectăm și să concepem activități și
materiale de instruire adecvate pentru seniorii finlandezi, ținând cont de motivele lor personale
de implicare în activități fizice.
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Informațiile raportate în această parte a studiului au fost atent luate în considerare atunci
când am dezvoltat fazele de testare și cursurile de pilotare oferite cursanților noștri. Vom
dezvolta activități care să țină seama în special de valorile și nevoile lor pentru activități fizice.
Pentru seniorii finlandezi, ierarhia motivelor pentru implicare în activități fizice este
următoarea:
1.

Fitness 6.19/7;

2.

Competență 4.72/7

3.

Social 4.67/7

4.

Bucurie/Plăcere personală 4.54/7

5.

Aspect fizic 3.43/7

După cum observăm, cel mai important motiv al persoanelor în vârstă de a se implica
în activități fizice este Fitness. În această ierarhie urmează în ordine: Competență, Motive
sociale și Bucurie/Plăcere personală.
Studiul arată faptul că pentru seniorii finlandezi Aspectul fizic este cel mai puțin
important motiv pentru a se implica în activități fizice.
d. Concluzii/Interpretări pentru seniorii finlandezi
Pentru seniorii finlandezi, auto-eficacitatea percepută și bunăstarea subiectivă sunt
destul de asemănătoare cu cele ale seniorilor din alte țări, cu mici diferențe, dar cu o singură
excepție: Imagine personală. Comparând importanța și realizarea imaginii personale între ele,
diferența dintre importanță și realizare este mai mică decât alți factori ai bunăstării subiective.
Studiind rezultatele celorlalte țări, este interesant să observăm că rezultatele seniorilor
spanioli, germani și finlandezi sunt destul de asemănătoare atunci când vine vorba despre
Relații. Importanța și Realizarea în cazul categoriei Relațiilor sociale sunt mai apropiate una de
cealaltă în aceste trei țări decât în celelalte țări vizate.
În concluzie, aceste rezultate oferă o bază solidă pentru obiectivele noastre de proiect.
La SCC Sastamala Community College, cursurile de pilotare Walk and Talk vor încorpora
ierarhia finlandeză a obiectivelor de viață. În cele din urmă, noi scriem un nou curriculum
pentru cursurile de educație pentru adulți pentru persoanele în vârstă care susțin mintea activă,
autonomia și sănătatea fizică.

Italia
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a. Aspecte generale ale auto-eficacității percepute și bunăstării subiective pentru seniorii
italieni
La punctul 1 al studiului, ținând seama de "auto-eficacitatea percepută" a vârstnicilor
italieni, am obținut un scor de 3,08 / 4,0, ceea ce ne dă o situație pozitivă având în vedere proba
reprezentativă. Pentru bunăstarea subiectivă, punctul 2, eșantionul italian ne dă un rezultat de
4.99 / 9.0 care este cel mai mic dintre țările implicate în cercetare.
b. Ierarhia scopurilor de viață pentru seniorii italieni
Ierarhia scopurilor de viață (percepția importanței acestora și a realizării lor) pentru
seniorii italieni este ilustrată în următoarea diagramă:

În punctul 3 al cercetării noastre, "Ierarhia obiectivelor de viață și motivele pentru
implicarea în activități fizice", în ceea ce privește percepția importanței, seniorii italieni au
răspuns după cum urmează: Relații (sociale) 6.86/7, Minte activă 6.67/7, Autonomie 6,62/7,
Stil de viață activ 6,38/7, Sănătate fizică 6.33/7 și Imagine personală 3.57/7.
În ceea ce privește variabila importanței în comparație cu nivelul de realizare, în toate
variabilele realizarea este mai mică decât importanța. Doar în cazul Imaginii personale
importanța este de 3,57/7 și realizarea este de 3,95/7.
Subiecții italieni consideră că toate aspectele cercetate sunt fundamentale în ierarhia
obiectivelor lor de viață: o viață plină de relații sociale, cu o minte activă, cu o viață autonomă,
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cu un stil de viață activ și cu bunăstare fizică. Toți factorii de mai sus au valori foarte ridicate,
între 6,86 și 6,33 din 7, cu excepția Aspectului fizic, care are un scor scăzut de 3,57/7.
c. Ierarhia motivelor pentru implicarea în activități fizice în cazul seniorilor italieni
Motivele pentru care seniorii italieni se implică în activități fizice sunt prezentate în
diagrama de mai jos:

Pentru cealaltă temă a cercetării noastre, "Ierarhia motivelor pentru activități fizice",
seniorii italieni au completat motivele în următoarea ordine:
Fitness 5.61 / 7;
Social, care se referă la desfășurarea activității fizice pentru prieteni și socializare
4.50/7;
Aspect fizic, care se referă la faptul că este fizic activ pentru a-și îmbunătăți aspectul.
4.25/7;
Bucurie/Plăcere personală, care se referă la a fi activ fizic pentru a fi mai fericit 4.03/7;
Competența 4.02/7.

d.

Concluzii pentru seniorii italieni
Aceste rezultate vor oferi, în cele din urmă, o bază nu numai pentru următoarele

rezultate ale proiectului, ci și pentru a ajuta Archivio della Memoria să scrie curriculumul pentru
cursurile de pilotare Walk and Talk, cu alte cuvinte, să includă rezultatele și concluziile acestei
cercetări în curriculum.
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Luând în considerare aceste rezultate, Archivio della Memoria va realiza un curs pilot
pentru proiectul Walk and Talk, axat pe dezvoltarea competențelor de filmare și editare foto la
seniori. Cursul va oferi accesul seniorilor la noile tehnologii, la rețelele sociale și conținutul
media, menținând cel mai important accent pe obiectivul principal al vieții pentru seniorii
italieni, care va fi sănătatea fizică.
Aceste cursuri vor oferi participanților posibilitatea de a descoperi noi locuri plimbare,
atractive pentru filmări și fotografii. Seniorii își vor dezvolta propriile teme pe care le vor
dezvolta în proiecte video sau foto, împărtășind experiențele cu colegii lor de curs sau cu
prietenii lor și lucrând la dezvoltarea autonomiei lor active și la dobândirea de noi abilități în
utilizarea telefoanelor mobile și/sau tabletelor. Cursul va propune apoi un atelier de grup pentru
dezvoltarea relațiilor și socializării și menținerea unei minți active în rândul participanților.
România
a. Aspecte generale ale auto-eficacității percepute și bunăstării subiective pentru
seniorii români
În ceea ce privește "auto-eficacitatea percepută", seniorii români, în comparație cu
vârstnicii din alte țări implicați în această cercetare, au un nivel similar al convingerii că pot să
se comporte bine într-o sarcină nouă/dificilă sau să facă față adversităților în viața lor (un scor
mediu de 3,09).
În ceea ce privește "bunăstarea subiectivă" (ca măsură subiectivă a calității vieții),
seniorii români au (comparativ cu seniorii din alte țări participante) un nivel intermediar de
satisfacție (media 7.00, SD = 1.19), mai scăzut decât seniorii germani și cei spanioli, similar cu
cel al seniorilor austrieci și cehi și mai ridicat decât cel al seniorilor finlandezi și italieni.
Acest lucru arată că seniorii români raportează un nivel adecvat de adaptare la
evenimentele lor de viață și o bună percepție subiectivă despre calitatea vieții lor.

b. Ierarhia scopurilor de viață pentru seniorii români
Ierarhia scopurilor de viață (percepția importanței acestora și a realizării lor) pentru
seniorii români este prezentată în diagrama de mai jos:
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Referitor la specificitatea ierarhiei scopurilor de viață pentru seniorii români, putem
observa următoarele:
1.

Cel mai important obiectiv de viață pentru seniorii români este Sănătatea fizică.

Acest rang este cel mai probabil determinat de ipoteza că sănătatea este o condiție necesară pentru
o viață bună la această vârstă. Luând în considerare faptul că nivelul perceput al atingerii acestei
necesități (nivel mediu de 4,76/7) este semnificativ mai mic decât importanța pe care o acordă
acestui obiectiv (în acest caz, avem cea mai mare diferență între importanța acordată unui obiectiv
și nivelul atingerii acestuia) credem că acest decalaj arată una dintre principalele surse de
nemulțumire la această vârstă.
2.

În funcție de importanță pe al doilea, al treilea și al patrulea loc al ierarhiei, am găsit,

cu niveluri similare, următoarele scopuri de viață: Active Mind (6.62/7), Relații (6.52/7) și Stilul
de viață activ (6.38/7). Acestea sunt obiectivele centrale ale seniorilor români și prezintă un
interes stabil pentru menținerea capacităților mentale într-un stadiu corespunzător, păstrarea și
menținerea unor relații bune cu ceilalți (care reflectă nevoia de socializare) și păstrarea (sau
promovarea) stilul de viață activ. Pentru toate acestea, diferența dintre importanța lor percepută și
nivelul real de realizare a acestora încă există (în sensul că nivelul de realizare este mai mic decât
importanța acordată, mai mult de 5/7 dar sub 6/7), dar este mai mică decât Sănătatea fizică (aflată
pe primul loc ca importanță).
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3.

Penultimul loc al ierarhiei scopurilor de viață în perspective seniorilor români este

Autonomia (6,19/7), la un nivel similar cu cele trei precedente, care demonstrează că autonomia
(capacitatea de a avea grijă de ei înșiși) este de asemenea un obiectiv relevant pentru seniorii
români. De asemenea, nivelul de realizare este similar cu celelalte (5.14/7).
4.

Imaginea personală (sau modul în care doresc să apară în fața celorlalți), este cel

mai puțin important scop de viață pentru seniorii români (5.00/7), iar nivelul de performanță are
și cel mai scăzut nivel din toate țintele (3.95/7) . Presupunem că acest lucru apare deoarece seniorii
își direcționează eforturile spre îndeplinirea celorlalte obiective (percepute ca fiind mai relevante)
și renunță la eforturile legate de aspectul lor fizic (care pare a fi obiectivul cel mai puțin important
la această vârstă, de aceea cel mai dispensabil dintre toate) . Ar putea fi, într-un fel, un compromis
care se face în circumstanțele situațiilor lor reale de viață.
c.

Ierarhia motivelor pentru implicarea în activități fizice la seniorii români

Ierarhia motivelor care determină seniorii români să se implice în activități fizice este
prezentată în diagrama de mai jos:

Aceste rezultate vor fi folosite pentru a ne ajuta să selectăm și să concepem activități și
materiale de pregătire adecvate pentru seniori, ținând seama de motivele lor pentru implicarea
în activități fizice.
Pentru seniorii români, ierarhia motivelor implicării activităților fizice este:
1. Fitness 6,05 / 7;
2. Social 4.87 / 7
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3. Competență 4.77 / 7
4. Bucurie/Plăcere personală 4.67 / 7s
5. Aspectul fizic 4.19 / 7
După cum observăm, principalul motiv (cel mai important motiv) al seniorilor români
de a se implica în activități fizice este Fitness - să fim activi fizic din dorința de a fi sănătoși
din punct de vedere fizic și de a fi puternici și energici - care ne arată din nou importanța da
sănătății lor fizice.
În această ierarhie urmează, în această ordine, motive sociale (de a fi cu ceilalți, de a
avea interacțiuni sociale), competență (dorința de a face față provocărilor personale) și bucurie
(plăcerea de a se distra), care au un nivel semnificativ de relevanță pentru nevoile seniorilor
români.
Aspectul (a fi mai atrăgător din punct de vedere fizic, a arăta mai bine) este cel mai slab
motiv pentru care seniorii români se implică în activități fizice.
d. Concluzii pentru seniorii români
Pentru seniorii români, auto-eficacitatea percepută și bunăstarea subiectivă sunt în mare
măsură asemănătoare cu cele ale celorlalți seniori, cu mici variații. Diferențele care apar sunt
legate de ierarhia obiectivelor vieții și de motivele activităților fizice.
Comparând importanța și atingerea fiecărui obiectiv de viață, pentru toate variabilele
am găsit un decalaj similar, în sensul că nivelul de realizare este întotdeauna mai mic decât
importanța acordată oricărui scop al vieții. De asemenea, obiectivul principal al vieții pentru
seniorii români este sănătatea fizică. Acest obiectiv este în concordanță cu motivul principal de
implicare în activități fizice, și anume Fitness. Punând împreună rezultatul, putem considera că
nevoia de interacțiune socială, nevoile provocărilor personale și dorința de distracție sunt
subordonate (funcțional) sănătății fizice. În acest fel, sănătatea fizică pare a fi mai valoroasă,
deoarece este o cerință necesară, ca bază pentru satisfacția altor nevoi.
De aceea, aceste rezultate oferă o bază solidă pentru obiectivele noastre de proiect,
pentru a dezvolta module adecvate cu activități mixte, care vor oferi seniorilor noștri
oportunitatea de a-și atinge obiectivele și de a satisface nevoile cele mai relevante. Facultatea
de Psihologie și Științe ale Educației, în cursurile și atelierele de pilotare Walk and Talk va
încorpora rezultatele acestei cercetări într-un cadru capabil să răspundă nevoilor și intereselor
seniorilor români. Acest lucru îi va ajuta să-și atingă obiectivele de viață și, prin aceasta, să-și
optimizeze calitatea vieții.
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Spania
CIDET a efectuat studiul pe 27 de seniori, utilizând un chestionar în format Google
Forms. Dat fiind că unii dintre seniori nu aveau suficientă experiență pentru a utiliza acest
chestionar online, aceștia au fost întrebați în mod direct, prin dialog iar răspunsurile acestora
notate pe o tabletă de către intervievator. Seniorii au fost intervievați în mai multe locuri:
biblioteci publice și case sociale (cu ajutorul consiliilor orășenești) și în Universitatea pentru
vârsta a treia din Castellón.
a. Aspecte generale ale auto-eficacității percepute și bunăstării subiective pentru seniorii
spanioli
În ceea ce privește "auto-eficacitatea percepută", seniorii spanioli, în comparație cu
seniorii din alte țări implicați în această cercetare, au convingerea că sunt mai puțin capabili să
se comporte bine într-o sarcină nouă/dificilă sau să facă față adversității în viața lor (3,00).
Rezultatele sunt mai asemănătoare cu Finlanda decât cu alte țări, cum ar fi Austria, Germania
sau Republica Cehă, deși diferența este prea mică pentru a putea fi considerată semnificativă
(mai puțin de 10% în comparație cu Germania care are un indice de auto-eficacitate perceput
de 3.11).
În ceea ce privește "bunăstarea subiectivă" (ca măsură subiectivă a calității vieții),
vârstnicii spanioli au (comparativ cu seniorii din alte țări participante) un nivel intermediar de
satisfacție (media 7,69, SD = 0,97), mai ridicat decât în alte țări (doar Germania are un indice
subiectiv de bunăstare mai mare). SD-ul scăzut arată, de asemenea, că eșantionul este foarte
omogen, probabil că a fost cauzat de faptul că nici un senior nu a fost intervievat în case sau în
locuințe sociale și că nu au fost intervievate persoane în vârstă cu dizabilități.
Ambele indicii anterioare arată că, în general, spaniolii seniori cred că au o percepție
subiectivă înaltă a calității vieții lor. Totuși ei consideră că nu sunt capabili (în comparație cu
alte țări) să facă față schimbărilor.
b. Ierarhia scopurilor de viață pentru seniorii spanioli
Ierarhia scopurilor de viață (percepția importanței și a realizării acestora) pentru seniorii
spanioli este prezentată în diagrama de mai jos:
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În legătură cu specificitatea ierarhiei scopurilor de viață pentru seniorii spanioli,
putem observa următoarele:
1.

Relațiile sunt considerate unul dintre cele mai importante obiective ale vieții în ceea

ce privește bunăstarea subiectivă (6.33 / 7), cu un grad ridicat de realizare. Acest lucru nu numai că
arată că relațiile sunt importante pentru seniorii spanioli, dar și ei simt că îndeplinesc această nevoie.
2.

Cel de-al doilea obiectiv important al vieții pentru seniorii spanioli este Sănătatea

fizică. După relații, se pare că o condiție necesară pentru o viață bună este să existe sănătate fizică.
Atingerea acestei nevoi este semnificativ mai mică și, în comparație cu alte nevoi, are cea mai mare
diferență (de la 6.19/7 la importanță 5.19). În interviurile calitative, subiecții au subliniat necesitatea
de a fi sănătoși din punct de vedere fizic și psihologic, dar atunci când acest lucru nu a fost posibil
sau cel puțin nu a fost complet satisfăcător, așa cum se observă prin performanța redusă (5.19 / 7),
găsirea de noi prieteni a fost un lucru pe care cei mai mulți l-au apreciat, mai ales pentru că era din
ce în ce mai greu să găsești oameni cu interese comune, cu care să discute ușor și în care să aibă
suficientă încredere. Având în vedere rezultatele acestui chestionar și interviurile calitative, se poate
observa că sănătatea fizică este importantă pentru persoanele în vârstă și poate fi îmbunătățită pentru
a crește satisfacția.
3.

Aproximativ cu același rang sunt Autonomia (5.89/7), Mintea activă (5.67/7) și

Viața activă (5.63/7). Niciunul dintre ele nu este considerat cel mai important, reflectând o
importanță similară pentru îndeplinirea obiectivelor. Acest lucru demonstrează interesul de a fi activ
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într-un mod autonom, pornind de la perspective foarte diferite: mintea, trupul, voința proprie și
independența.
4.

În cele din urmă, nu este important pentru seniorii români felul cum apar în fața

altora, astfel încât Imaginea personală (4.59/7) se află pe ultima poziție. Cu toate acestea, din
interviul calitativ, am observat că imaginea personală este încă un factor important pentru scopul
vieții (să arate bine), dar în comparație cu celelalte priorități, acest lucru devine cel mai puțin
important.
Ierarhia motivelor pentru activități fizice pentru seniorii spanioli
Următorul grafic arată motivația seniorilor de a se implica în activități fizice:

Fitness este principalul motiv pentru (5.47/7) de a face exerciții fizice, deci atunci când
proiectați o activitate educațională care implică mersul pe jos, este important să aveți în vedere
acest obiectiv. În timpul interviurilor calitative (în cadrul interviurilor cantitative, acest lucru a
fost susținut) a fost observat că exercițiul este un lucru care îi face pe seniorii spanioli să-și
mențină sănătatea fizică.
Dorința de a-și îndeplini provocările personale, și anume Competența (3.97/7), ocupă
cea de-a doua poziție, ca și Bucuria (3.68). Ele sunt încă importante, dar nu la fel de mult ca
primul scop principal. Relațiile sociale (3,60 / 7) nu reprezintă unul dintre principalele motive
pentru care seniorii spanioli s-ar implica în activități fizice. Aceasta ar putea fi explicată prin
faptul că seniorii spanioli au la dispoziție alte locuri sau scenarii care oferă oportunități de
socializare.
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Aspectul fizic (2.97/7) ocupă ultima poziție în ierarhia motivelor seniorilor spanioli.
Chiar dacă acest aspect ar putea avea relevanță atunci când seniorii socializează sau
interacționează cu alte persoane, putem concluziona că acest aspect nu este considerat
important ca motive pentru a se implica în activități fizice.
c. Concluzii pentru seniorii spanioli
Propunerea CIDET pentru Walk'n'Talk este de a promova contactul social și de a
îmbogăți relațiile sociale dintre oameni în timp ce practică exerciții fizice. Activitatea pe care
o propunem trebuie să se facă pe baza intereselor seniorilor, dintr-o dublă perspectivă:
Din perspectiva instituției de învățământ, aceste interese poate fi explorate în subiectele
și cursurile pe care le doresc cel mai mult și cuprinzând în acest curs activități extra academice
care includ exerciții fizice. Avantajul acestei abordări este că vom ajunge la acei cursanți care
doresc să-și sporească abilitățile și competențele în anumite domenii și nu au un stil de viață
sănătos. În acest fel, includem activități fizice.
Din perspectiva unui club de trekking sau de mers pe jos, asociația respectivă are deja
înscriși cursanți cărora le plac activitățile fizice (cum ar fi mersul pe jos). Propunem includerea
activităților de predare și învățare înainte sau după activitatea de mers pe jos, nu cu scopul
principal de a promova învățarea cunoștințelor, ci de a dobândi alte abilități, atitudini și valori
informale, crearea unei rețele sociale între participanți. Acest lucru va permite oamenilor să
învețe și să își cunoască reciproc interesele, motivația, viața etc., creând legături mai puternice
atunci când participanții la această activitate de drumeție se întâlnesc din nou. Principalele
subiecte pentru această activitate didactică ar putea fi legate de locul sau contextul de drumeții.
Considerăm că ambele abordări sunt adecvate pentru proiectul Walk'n'Talk, în funcție
de tipul de instituție. În ambele cazuri, apreciem avantajul de a ajunge la noi competențe și
abilități, indiferent dacă aceștia sunt participanți cu studii superioare care desfășoară acum o
activitate în aer liber sau, pe de altă parte, seniori care vor fi introduși în activități didactice.
Totuși, cel mai important, și în ambele cazuri, bazat pe interesele cetățenilor în vârstă este de a
consolida ambele obiective, prin promovarea unui exercițiu fizic adecvat și motivarea,
conștientizarea motivelor pentru care acestea sunt importante. De asemenea vom propune
activități sociale și dinamice, fără să ne concentrăm atât de mult pe obiectivul cursului, ci pe
proces.
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5. Concluzii și implicații finale
Această cercetare oferă o imagine de ansamblu statistică asupra diferitelor aspecte care
ar putea fi asociate percepției seniorilor asupra bunăstării lor și are scopul de a clarifica
aspectele care trebuie luate în considerare pentru a putea dezvolta activități practice menite să
îmbunătățească calitatea vieții la vârsta înaintată.
În prima secțiune a acestei cercetări, pentru întregul eșantion, am investigat potențialii
factori (externi și interni) ai unei vieți complete la vârsta înaintată.
Ne-am așteptat ca demografia (sexul, mediul de viață și nivelul educațional) să fie
relevante ca factori potențiali externi ai bunăstării. Rezultatele noastre evidențiază faptul că
aceste aspecte nu influențează semnificativ bunăstarea subiectivă a persoanelor în vârstă. De
asemenea, pentru eșantionul nostru, auto-eficacitatea percepută (care reflectă încrederea pe care
o au oamenii în capacitatea de a exercita controlul asupra evenimentelor care le afectează viața)
nu influențează semnificativ modul în care seniorii simt și gândesc viața lor.
În concordanță cu așteptările noastre, implicarea în activități fizice contribuie într-o
manieră clară la un nivel mai bun al bunăstării subiective la vârsta a treia. Credem că oferind
seniorilor ocazia de a participa la diferite activități fizice, putem contribui la menținerea
funcționării sociale, fizice, intelectuale și a emoțiilor pozitive pe durata vieții lor.
În ceea ce privește nivelul de satisfacție al nevoilor de bază psihologice, am observat că
persoanele în vârstă care se consideră mai autonome și, de asemenea, seniorii care au un
sentiment mai puternic de apartenență și conexiune cu ceilalți au un nivel mai ridicat de
bunăstare - cu credințe pozitive și emoții legate de viețile lor, văzute ca plăcute și împlinite.
În cea de-a doua secțiune a acestei cercetări am investigat Ierarhia obiectivelor vieții și
ierarhia motivelor pentru activitatea fizică la vârstă înaintată (pentru fiecare țară parteneră).
Chiar dacă structura ierarhiei scopurilor de viață este ușor diferită de la o țară la alta,
putem observa că o bună sănătate fizică, calitatea relațiilor și dorința de a fi autonome sunt cele
mai relevante probleme la vârsta seniorilor. O abordare practică eficientă care ar putea face
posibilă atingerea acestor obiective cât mai eficient posibil trebuie să ia în considerare cele mai
puternice motive care pot determina un senior să se implice în activitatea fizică. Un răspuns
pentru fiecare țară parteneră este reflectat de ierarhia motivelor pentru activitatea fizică și
sugerează care ar putea fi componentele motivaționale care pot conduce vârstnicii să se
angajeze în activitate fizică (adecvată pentru această vârstă). A fi activi fizic din dorința de a fi
sănătoși din punct de vedere fizic, de a fi cu ceilalți și de a avea interacțiuni sociale plăcute și
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capacitatea de a face față noilor provocări (și de a lua propriile lor decizii) sunt principalele
motoare declanșatoare care pot fi folosite ca modalități de a motiva vârstnicii să se implice în
activitățile promovate în cadrul proiectului nostru.
Din acest punct de vedere, oferirea oportunității seniorilor de a se implica în activități
mixte (care trebuie să includă atât activități fizice, cât și activități relaționale) va contribui
puternic la consolidarea bunăstării, ca un profund sentiment al unei împliniri și viață împlinită.
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