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Το ενδιαφέρον των ανθρώπων για φυσική δραστηριότητα αυξάνει ολοένα 
και περισσότερο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συστηµατική σωµατική 
άσκηση παίζει σηµαντικό ρόλο στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και 
γενικά της υγείας και ευρωστίας ενός ατόµου. Αντίθετα, η έλειψη φυσικής 
δραστηριότητας και συστηµατικής σωµατικής άσκησης δηµιουργουν σοβαρά 
προβλήµατα στην υγεία, χρόνιες καρδιακές παθήσεις, υπέρταση, παχυσαρκία, 
οστεοπόρωση κ.ά. (Biddle & Mutrie 1991, North et al. 1990). 

Τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί ένας άλλος πολύ σηµαντικός 
παράγοντας της υγείας, ο ψυχολογικός, και η πεποίθηση ότι η σωµατική 
άσκηση σχετίζεται µε ψυχολογικά οφέλη. Ερευνητές από τις ΗΠΑ, τον 
Καναδά, την Αυστραλία, την Αγγλία και την Ελλάδα ενισχύουν συνεχώς µε 
καινούργια δεδοµένα τη σχέση άσκησης και ψυχικής διάθεσης. Μερικοί 
συγκεντρώνονται στην άσκηση ως µέσο βελτίωσης της ψυχικής διάθεσης, 
άλλοι ως θεραπευτική τεχνική για άτοµα που πάσχουν από ψυχοπαθολογικά 
προβλήµατα και άλλοι ως εκπαιδευτικό και θεραπευτικό µέσο για άτοµα µε 
ειδικές ανάγκες. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να εξετάσει την επίδραση της άσκησης 
στην ψυχική διάθεση του ατόµου. Η ψυχική διάθεση ορίζεται από 
ψυχολογικούς και φυσιολογικούς παράγοντες όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η 
κόπωση, η ενεργητικότητα κ.ά. (McNair et al. 1971). To άγχος και η 
κατάθλιψη θεωρούνται σοβαροί παράγοντες της υγείας (Martinsen 1993). Για 
το σκοπό της εργασίας αυτής χρησιµοποιήθηκαν µεµονωµένες έρευνες, 
ανασκοπήσεις και µετα-αναλύσεις. Τα ερωτήµατα που τέθηκαν ήταν: α) ποια 
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είναι η επίδραση της αερόβιας και αναερόβιας άσκησης στη βελτίωση της 
ψυχικής διάθεσης; β) ποιες είναι οι ψυχολογικές µεταβολές που προκαλούνται 
από την άσκηση; και γ) ποια ειναι τα αίτια που προκαλούν αλλαγές στην 
ψυχική διάθεση; Οι βασικές προσεγγίσεις στην επίδραση της άσκησης σε 
συναισθηµατικές καταστάσεις είναι δύο: η επίδραση των προγραµµάτων 
άσκησης µακράς διάρκειας και η επίδραση ηµερήσιων γυµνάσεων. Από τα 
προγράµµατα µακράς Ι διάρκειας αναµένονται µακροπρόθεσµες µεταβολές στη 
συναισθηµατική κατάσταση, από τις µεµονωµένες ηµερήσιες ασκήσεις 
αναµένονται πρόσκαιρες αλλαγές στην ψυχική διάθεση. 

 
Άσκηση και άγχος 

Ο όρος «άγχος» αναφέρεται σε σχετικά σταθερές προδιαθέσεις ή 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ατόµου (άγχος προδιάθεσης) ή σε 
µεταβατικές συγκινησιακές αντιδράσεις αγωνίας, ανησυχίας, νευρικότητας µε 
αυξηµένη διέγερση του αυτόνοµου νευρικού συστήµατος (άγχος κατάστασης). 
Ο Martens και συν. (1990), βασιζόµενος σε προηγούµενες µελέτες, διέκρινε 
το άγχος σε γνωστικό και σωµατικό. Το γνωστικό άγχος αποτελεί τη νοητική 
διάσταση του άγχους, το οποίο προκαλεί ανησυχία και επηρεάζει την προσοχή 
και τις νοητικές παραστάσεις. Το σωµατικό άγχος αφορά τη φυσιολογική και 
συναισθηµατική διάσταση του άγχους. Τα συµπτώµατα ειναι: αυξηµένη 
καρδιακή συχνότητα, µυϊκή ένταση, στοµαχικές διαταραχές κ.λ.π. 

Τα αποτελέσµατα µιας µετα-ανάλυσης (Petrouzello et al. 1991) 124 
µελετών που αφορούσαν το άγχος καταστασης (Κ-άγχος), το άγχος 
προδιάθεσης (Π-άγχος) και διάφορες άλλες ψυχοφυσιολογικές µεταβλητές, 
έδειξαν ότι, ανεξάρτητα µε το είδος ή τη µέθοδο εκτίµησης του άγχους, η 
άσκηση σχετίζεται µε τη µείωση του άγχους. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη 
µετα-ανάλυση, η σχέση άσκησης και άγχους σε ηµερήσιες και χρόνιες µορφές 
άσκησης είναι θετική, ενώ δεν υπάρχουν διαφορές στη µείωση του άγχους 
µεταξύ άσκησης και τεχνικών ψυχολογικής παρέµβασης, όπως π.χ. η 
χαλάρωση, ο διαλογισµός και η ανάπαυση. 

Ανάλογα ήταν και τα αποτελέσµατα ορισµένων ανασκοπήσεων που 
πραγµατοποιήθηκαν από τους Morgan (1987) και Tuson & Sinyor (1993). 
Συγκεκριµένα, ο Morgan συµπέρανε ότι η άσκηση συµβάλλει στη µείωση του 
άγχους σε άτοµα όλων των ηλικιών και στα δυο φύλα και ότι η κατάσταση 
αυτή διατηρείται για 2-4 ώρες µετά την άσκηση. Οι Tuson και Sinyor (1993), 
αναλύοντας 45 µελέτες, βρήκαν ότι µετά από άσκηση σηµειώθηκε µια µέτρια 
µείωση του άγχους και ότι δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ ανδρών και 
γυναικών, µεταξύ ηλικιών και µεταξύ ατόµων µε υψηλότερη ή χαµηλότερη 
φυσική κατάσταση. Η τελευταία αυτή παρατήρηση δικαιολογείται αφού κατά 
κανόνα τα προγράµµατα άσκησης προσαρµόζονται στη φυσική κατάσταση των 
ασκούµενων. 

Η µείωση του άγχους ως αποτέλεσµα της άσκησης φάνηκε και από µελέτες 
που χρησιµοποίησαν ψυχοφυσιολογικες µετρήσεις όπως ηλεκτροµυογραφία 
(ΕΜG) και ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα (EEG). Οι µεταβολές στην EMG και EEG 
δραστηριότητα αντανακλούν τις διαφοροποιήσεις στις καταστάσεις άγχους 
(Tuson & Sinyor (1993). Οι θετικές αυτές επιδράσεις σε δεν αφορούν 
περιπτώσεις σοβαρών και χρόνιων καταστάσεων άγχους. Σε µια έρευνα των 
Raglin και Morgan (1987) βρέθηκε ότι η αερόβια άσκηση συνέβαλε στη 
µείωση του άγχους κατάστασης (πρόσκαιρου άγχους) και της συστολικής 
πίεσης του αίµατος ατόµων µε φυσιολογική πίεση και υπερτασικών ατόµων 
που έλεγχαν την πίεση µε φάρµακα. Οι µεταβολές αυτές διατηρήθηκαν µόνο 
κατά την περίοδο της άσκησης. 
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Άσκηση και κατάθλιψη 

Η αποτελεσµατικότητα της φαρµακευτικής αγωγής και ψυχοθεραπείας 
στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης είναι καλά τεκµηριωµένη. Ωστόσο, τα 
φάρµακα δηµιουργούν προβλήµατα. Γι' αυτό, οι ερευνητές αναζητούν και 
άλλες µεθόδους για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων, όπως είναι π.χ. 
η σωµατική άσκηση. 

Η κατάθλιψη εξετάζεται στη βάση πολλών θεωρητικών προσεγγίσεων όπως 
η ψυχαναλυτική, η συµπεριφορική, η κοινωνιολογική, η υπαρξιακή και η 
βιολογική. Σύµφωνα µε την ψυχαναλυτική θεωρία η κατάθλιψη αναφέρεται 
στην αδυναµία επίτευξης των στόχων, στην απελπισία και στη µετατροπή του 
ενστίκτου της επιθετικότητας προς τον εαυτό. Κατά τους συµπεριφοριστές, η 
κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από µαθηµένη απελπισία και απώλεια ενίσχυσης. Η 
κοινωνιολογική ερµηνεία αναφέρεται στην απώλεια του role status. H 
υπαρξιακή θεωρία µιλάει για απώλεια της έννοιας της ύπαρξης. Η βιολογική 
θεωρία αναφέρεται στις νευροβιολογικές διαταραχές που προκαλούνται 
εξαιτίας της πτώσης των επιπέδων των µονοαµινεργητικών νευ-
ροδιαβιβαστών (Akiskal & McKinney 1975). Στις Η.Π.Α. το ποσοστό των 
ατόµων που πάσχει από κατάθλιψη πλησιάζει το 10% του πληθυσµού. Κατ' 
άλλους, ένα στα 4-5 άτοµα έχει πρόβληµα κατάθλιψης κάποια στιγµή στη ζωή 
του (Dishman 1989) και από καιρό σε καιρό αισθάνεται ακεφιά, ανορεξία, 
δυσφορία, αϋπνία ή υπερυπνία, κόπωση, αδυναµία, απάθεια, µειωµένη 
πνευµατική απόδοση και αδυναµία επίτευξης στόχων (Dunn & Dishman 1991). 

Τα συµπεράσµατα επιδηµιολογικών µελετών και εξειδικευµένων 
αναλύσεων δείχνουν ότι τα άτοµα που ασκούνται συστηµατικά παρουσιάζουν 
χαµηλότερα επίπεδα κατάθλιψης σε σύγκριση µε άτοµα που κάνουν καθιστική 
ζωή. Σε µετα-ανάλυση του North και συνεργατών (1990) εξετάσθηκαν 80 
µελέτες οι οποίες απέδωσαν 290 µεγέθη επίδρασης µε αποτέλεσµα -0.53, 
σηµαντικά διαφορετικό από το µηδέν. Αυτό σηµαίνει ότι µειώθηκαν σηµαντικά 
οι τιµές της κατάθλιψης µετά την άσκηση, σε όλα τα είδη άσκησης, ακόµα και 
σε αναερόβια. Η επίδραση της άσκησης στην κατάθλιψη ήταν διαφορετική για 
ηµερήσιες ασκήσεις και προγραµµάτων άσκησης µικροτερης ή µεγαλύτερης 
διάρκειας, αλλά και οι δύο διαδικασίες άσκησης ήταν αποτελεσµατικές στη 
µείωση της κατάθλιψης. Τα καλύτερα αποτελέσµατα ήταν στους ασθενείς και 
στο ευρύτερο κοινό, και τα µικρότερα στους µαθητές και φοιτητές. Η άσκηση 
ήταν εξίσου αποτελεσµατική µε την ψυχοθεραπεία στη µείωση της 
κατάθλιψης. 

Σηµαντική είναι η διαπίστωση ότι τα καλύτερα αποτελέσµατα προκύπτουν 
από το συνδυασµό άσκησης και ψυχοθεραπείας (Harris 1985, North et al. 
1990). Για παράδειγµα, άτοµα τα οποία παρακολούθησαν ένα πρόγραµµα 
συµβουλευτικής σε συνδυασµό µε άσκηση (τρέξιµο τρεις φορές την εβδοµάδα, 
επί 20 λεπτά τη φορά, µε ένταση και διάρκεια που καθόριζε το κάθε άτοµο 
µόνο του, ανάλογα µε τη φυσική του κατάσταση) είχαν καλύτερα 
αποτελέσµατα στη µείωση της κατάθλιψης σε σύγκριση µε άλλα άτοµα που 
παρακολούθησαν µόνο το πρόγραµµα συµβουλευτικής (Harris 1985). 

Έρευνες σε ασθενείς έδειξαν επίσης θετικά αποτελέσµατα. Σε µια εργασία 
ανασκόπησης των Simons et al. (1985) αναφέρεται ότι οι 7 µελέτες, οι οποίες 
έγιναν σε ασθενείς και οι οποίες ικανοποίησαν τα κριτήρια για να 
συµπεριληφθούν στην ανασκόπηση, παρουσίασαν ενδείξεις ότι η άσκηση ήταν 
ένα αποτελεσµατικό αντικαταθλιπτικό µέσο. Το µέγεθος των µεταβολών που 
προκάλεσε η άσκηση στους ασθενείς µπορούσε να συγκριθεί µε εκείνο των 
άλλων θεραπευτικών µεθόδων. Κατά τον Martinsen (1987) τα αποτελέσµατα 
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όλων των ερευνών που έγιναν µε αυστηρά κριτήρια δείχνουν ότι η αερόβια 
άσκηση είναι ένα ωφέλιµο αντικαταθλιπτικό µέσο, το οποίο µπορεί να 
συµπεριληφθεί στην ατοµική ή οµαδική ψυχοθεραπεία για την αντιµετώπιση 
της κατάθλιψης. Η εφαρµογή ενός προγράµµατος αερόβιας άσκησης εννέα 
εβδοµάδων, τρεις φορές την εβδοµάδα, επί µια ώρα κάθε φορά, είχε θετική 
επίδραση στα άτοµα που πάσχουν από κατάθλιψη. Η ένταση του 
προγράµµατος ήταν από 50-70% της µέγιστης πρόσληψης οξυγόνου (µέτρια 
έως υψηλή ένταση) και η ηλικία των ατόµων που συµµετείχαν 17-60 ετών. 
Στην έρευνα του Martinsen δεν υπήρξαν διαφορές µεταξύ των διαφόρων 
ειδών θεραπείας, συµπεριλαµβανοµένων και µεθόδων ψυχοθεραπείας. Ο 
Martinsen αναφέρεται σε ελαφρές έως µέτριες µορφές κατάθλιψης. ∆εν 
υπάρχουν δεδοµένα ότι η άσκηση µπορεί να είναι µια αποτελεσµατική 
παρέµβαση στην ενδογενή κατάθλιψη. Επίσης, η βαριά κατάθλιψη, συνήθως, 
απαιτεί επαγγελµατική φροντίδα, η οποία περιλαµβάνει φαρµακευτική αγωγή. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις η άσκηση χρησιµοποιείται ως βοηθητικό µέσο. Σε 
µερικές περιπτώσεις η άσκηση δηµιουργεί καλές προϋποθέσεις για περιορισµό 
ή παύση της φαρµακευτικής αγωγής (Seefeldt 1986). 

Η άσκηση µπορεί να βοηθήσει στη µείωση της κατάθλιψης που είναι 
αποτέλεσµα µιας µετεγχειριτικής διαδικασίας, όπως π.χ. µετά την εγχείριση 
ανοιχτής καρδιάς, διότι αυτή συµβάλλει στην αποκατάσταση της φυσικής 
βλάβης και επί πλέον αποκαθιστά στο άτοµο τη χαµένη ή µειωµένη σωµατική 
αυτοπεποίθηση. Με άλλα λόγια, βοηθάει το άτοµο να επιστρέψει στη 
φυσιολογική του κατάσταση και να αναλάβει ρόλο στην κοινωνία (Dishman & 
Landy 1988). Γενικά, η µείωση της κατάθλιψης που παρατηρειται µετά από 
άσκηση µακράς διάρκειας, θα µπορούσε να συνδεθεί µε την παράλληλη 
βελτίωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης. 

 
Έρευνες του Εργαστηρίου Κινητικής Συµπεριφοράς  
και Αθλητικής Ψυχολογίας 

Οι έρευνες του Εργαστηρίου µας είχαν ως σκοπό να εξετάσουν: α) την 
επίδραση µιας ηµερήσιας µονάδας αερόβιας άσκησης στην ψυχική διάθεση, β) 
την επίδραση αυξανόµενων επιπέδων έντασης αερόβιας άσκησης στην ψυχική 
διάθεση και τη συσχέτιση τους µε προγράµµατα διδασκαλίας και χαλάρωσης 
και γ) την παράλληλη εξέταση βιολογικών και ψυχολογικών παραµέτρων της 
ψυχικής διάθεσης ως αποτέλεσµα µιας µονάδας αερόβιας άσκησης. Οι µελέτες 
ήταν φαινοµενικά πειραµατικές µελέτες (quasi experimental) ως προς τη διε-
ξαγωγή τους σε πραγµατικές (οικολογικές) συνθήκες και ως εκ τούτου είχαν 
έναν υψηλό βαθµό εξωτερικής εγκυρότητας. Το σχέδιο έρευνας ήταν του 
τύπου «ενδο-ατοµικής σύγκρισης» (within subjects pre-post design). Η µία 
από αυτές (Zervas et al. 1993) είχε το πλεονέκτηµα της τυχαίας κατανοµής 
των ατόµων στις πειραµατικές συνθήκες που παρέχεται από πραγµατικά 
πειραµατικές (true experimental) µελέτες. Τα γενικά συµπεράσµατα των 
µελετών αυτών συνοψίζονται στα εξής: α) η άσκηση συµβάλλει 
αποτελεσµατικά στη διαµόρφωση ενός υγιούς «προφίλ» ψυχικής διάθεσης και 
συγκεκριµένα στη µείωση του άγχους και της κατάθλιψης και στην αύξηση της 
ενεργητικότητας (Maroulakis & Zervas 1993), β) τα αυξανόµενα επίπεδα 
έντασης προκαλούν διαφορετική επίδραση στη διάθεση, µε τη µέτρια και 
ελεύθερης επιλογής ένταση να επιφέρουν τα καλύτερα αποτελέσµατα, γ) η 
δυνατότητα αύξησης της έντασης σύµφωνα µε την προσωπική επιλογή και 
διάθεση των ασκούµενων είναι δυνατό να οδηγήσει σε αύξηση της 
προσπάθειας, χωρίς τον κίνδυνο αρνητικών ψυχολογικών αντιδράσεων, δ) η 
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αερόβια άσκηση προκαλεί θετικά αποτελέσµατα, τα οποία, τουλάχιστον 
ποσοτικά, είναι ανάλογα µε εκείνα των παραδοσιακών τεχνικών χαλάρωσης 
(Zervas et al. 1993) και ε) η αερόβια άσκηση είναι αποτελεσµατική στη 
µείωση του στρες και στη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης (Ekkekakis & 
Zervas 1993). 

 
Άλλοι παράγοντες της προσωπικότητας που επηρεάζονται  
από τη σωµατική άσκηση 

Σηµαντική είναι η επίδραση της άσκησης σε άλλους παράγοντες της 
προσωπικότητας. Τα αποτελέσµατα ορισµένων ερευνών έδειξαν θετική 
επίδραση της άσκησης σε χαρακτηριστικά όπως ο νευρωτισµός και η 
συναισθηµατική σταθερότητα καθώς και σε άλλους παράγοντες της 
προσωπικότητας, όπως η επιθετικότητα και η συµπεριφορά Τύπου Α. 
Συγκεκριµένα, η άσκηση συµβάλλει στη βελτίωση της σωµατικής εικόνας 
(body image), της αυτοαντίληψης και αυτοεκτίµησης και στην αίσθηση της 
επίτευξης, της υπεροχής και της πραγµάτωσης (Michevic 1982). Τεράστιας 
σηµασίας είναι επίσης τα αποτελέσµατα της άσκησης στην αυτοεκτίµηση 
παιδιών µε ειδικές ανάγκες (Gruber 1986). Τέτοια αποτελέσµατα είναι δυνατό 
να προκύψουν από τον ρεαλιστικό προγραµµατισµό των στόχων και από την 
ενθάρρυνση του ατόµου να προσπαθήσει για να επιτύχει τους στόχους 
αυτούς. Με την προσπάθεια, κάθε άτοµο γίνεται πιο ικανό, ενώ µε την 
ικανότητα ξεπερνά τις δυσκολίες, πράγµα που οδηγεί στην απόκτηση 
αυτοπεποίθησης. 

Άτοµα µε καλή φυσική κατάσταση αντιδρούν πιο θετικά στο 
ψυχοκοινωνικό στρες σε σύγκριση µε άτοµα που δεν έχουν καλή φυσική 
κατάσταση. Κατά τους Crews και Landers (1987) αυτό πρέπει µάλλον να 
αποδοθεί στις µεταβολές που προκαλούνται στη δραστηριότητα του 
συµπαθητικού συστήµατος καθώς και σε διάφορες φυσιολογικές µεταβολές. Οι 
ασθενείς µε προβλήµατα άγχους και κατάθλιψης έχουν χαµηλότερα επίπεδα 
φυσικής κατάστασης απ' ό,τι ο γενικός πληθυσµός. Αυτό ισχύει για όλες τις 
ηλικίες και τα δύο φύλα (Martinsen 1993). Γενικά η καλή φυσική κατάσταση 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα της ψυχικής διάθεσης και προσωπικότητας. 

Η ψυχική διάθεση είναι δυνατό να επηρεασθεί και από άλλους παράγοντες, 
όπως π.χ. από το ψυχολογικό όφελος που έχει κανείς κάνοντας προσπάθεια 
να βελτιώσει τη φυσική του κατάσταση ή να γίνει καλύτερος σε µια 
δραστηριότητα. Αυτό έχει σχεση µ'ένα χαρακτηριστικό της ανθρώπινης 
προσωπικότητας το οποίο ο Handura (1977) ονοµάζει αυτο-αποτελε-
σµατικότητα,  δηλαδή στο πώς ένα άτοµο αντιλαµβάνεται τη φυσική ή ψυχική 
του κατάσταση και απόδοση. Η αυτο-αποτελεσµατικότητα δεν σχετίζεται 
απαραιτήτως µε τις πραγµατικές φυσιολογικές µεταβολές στον οργανισµό 
(π.χ. µε τη βελτίωση της αντοχής), αλλά το άτοµο αισθάνεται ότι αποδίδει. 
πράγµα που του δηµιουργεί διάθεση να βάλει υψηλότερους στόχους και να 
καταβάλει µεγαλύτερη προσπάθεια για να τους επιτύχει. Επί πλέον, η 
συµµετοχή ενός ατόµου στην άσκηση είναι δυνατό να αυξήσει την αίσθηση 
της προσωπικής ισχύος και του αυτοπροσδιορισµού (North et al. 1990). 

 
Είδος, ένταση και διάρκεια της άσκησης 
∆εν είναι απολύτως γνωστό ποιο είδος ή ποιος τύπος άσκησης, πόση 

ένταση και ποια διάρκεια απαιτείται για τη βελτίωση της ψυχικής διάθεσης του 
ατόµου. Ένας παράγοντας που πρέπει να εξετασθεί σχετικά µε το θέµα αυτό 
είναι οι διαφορές που υπάρχουν µεταξύ βιολογικών και ψυχολογικών 
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προσαρµογών. Ενδεχοµένως, ορισµένες ασκήσεις να µην είναι κατάλληλες για 
συµπεριφορικές αλλαγές και δηµιουργία θετικής ψυχικής διάθεσης, αλλά να 
συµβάλουν στη βελτίωση των φυσιολογικών λειτουργιών ενός οργανισµού. 

 
Το είδος της άσκησης 

Κατά τον Petruzello και συν. (1991) δεν υπάρχει διαφορά στη µείωση του 
άγχους µεταξύ των διαφόρων ειδών αερόβιας άσκησης, π.χ., βάδιση, τρέξιµο, 
κολύµβηση, ποδήλατο. Επίσης, µια έρευνα του Wilson και συνεργατών (1981) 
έδειξε ότι δεν υπήρξαν διαφορές µεταξύ ατόµων που έλαβαν µέρος σε τρέξιµο 
40 λεπτών µε εκείνα που έκαναν γυµναστική. Ωστόσο, από άλλες 
µεµονωµένες έρευνες φάνηκε ότι υπάρχει µία διαφορά στη µείωση του άγχους 
µεταξύ «τζόκιγκ» και κολύµβησης (Weinberg et al. 1988), µε το πρώτο να 
φέρει τα καλύτερα αποτελέσµατα. Όσον αφορά την κολύµβηση, οι Berger και 
Owen (1983) βρήκαν ότι άτοµα που πήραν µαθήµατα κολύµβησης 
παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση στην ψυχική διάθεση σε σύγκριση µε άτοµα 
τα οποία παρακολουθούσαν θεωρητικά µαθήµατα. Μια πρόσφατη έρευνα της 
Berger και συνεργατών (1993) έδειξε ότι ένα πρόγραµµα κολύµβησης 
διάρκειας 12-14 εβδοµάδων προκάλεσε σηµαντικές αλλαγές στην ψυχική 
διάθεση νέων ατόµων φοιτητών φυσικής αγωγής. Για το µπάνιο στη θάλασσα 
και την επίδραση του στην ψυχική διάθεση του ατόµου δεν έχουµε δεδοµένα. 

Το σηµαντικό είναι πάντως ότι οι έρευνες, στην πλειονότητα τους, έδειξαν 
ότι άτοµα και οµάδες που ασκήθηκαν µε διάφορα είδη ελεγχοµένης και 
κατάλληλης άσκησης παρουσίασαν σηµαντική βελτίωση στην ψυχική τους 
διάθεση. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι µεταξύ 1756 γιατρών 
στις ΗΠΑ οι περισσότεροι από αυτούς υπέδειξαν την άσκηση ως θεραπευτική 
αγωγή για διάφορες περιπτώσεις όπως: κατάθλιψη (86% των γιατρών), άγχος 
(60% των γιατρών) και φαρµακευτική αγωγή (43% των γιατρών). Το είδος 
της άσκησης που συνιστούν οι γιατροί αυτοί είναι το περπάτηµα και ακολουθεί 
το κολύµπι, η ποδηλασία, η άσκηση µε βάρη και το τρέξιµο (Ryan 1983). 
Γενικά, το περπάτηµα µε ένταση και διάρκεια που ταιριάζει στο συγκεκριµένο 
άτοµο, είναι ό,τι καλύτερο για τη φυσική και ψυχική υγεία. Εξάλλου, απ' όλα 
τα είδη άσκησης, το περπάτηµα είναι το πιο εύκολο, ακίνδυνο και ανέξοδο. 

 
Η ένταση της άσκησης 

Η µείωση του άγχους µέσω της σωµατικής άσκησης εξαρτάται από την 
ένταση της. Τα αποτελέσµατα διαφόρων ερευνών έδειξαν ότι η αερόβια 
άσκηση βοηθάει περισσότερο στη µείωση του άγχους. Συγκεκριµένα, σε µια 
έρευνα των Steptoe και Cox (1988), στην οποία πήραν µέρος 32 φοιτήτριες 
σε άσκηση µε υψηλή και χαµηλή ένταση (2 kg και 0,5 kg, αντίστοιχα) στο 
στατικό ποδήλατο για 8 λεπτά µε 50 περιστροφές το λεπτό, τα αποτελέσµατα 
έδειξαν ότι τα άτοµα που ασκήθηκαν µε υψηλή ένταση παρουσίασαν αυξηµένα 
επίπεδα συναισθηµατικής έντασης-άγχους, ενώ πολλά άτοµα εγκατέλειψαν. 
Αντίθετα, άτοµα που ασκήθηκαν σε χαµηλή ένταση παρουσίασαν αυξηµένα 
επίπεδα ενεργητικότητας και ευθυµίας και συνέχισαν την άσκηση. Οι 
µεταβολές αυτές στη διάθεση ήταν σε µεγάλο βαθµό ανεξάρτητες από το 
επίπεδο φυσικής κατάστασης των ατόµων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα. 
Αυτό σηµαίνει ότι, ακόµα και άτοµα µε καλή φυσική κατάσταση, είναι δυνατό 
να µη ικανοποιούνται ή να δυσανασχετούν από ένα έντονο πρόγραµµα. 
Ανάλογα αποτελέσµατα ανακοίνωσαν και οι Hardy και Rejesky (1989). 
Επίσης, οι Berger και Owen (1988) δεν βρήκαν θετικά αποτελέσµατα σε µια 
τάξη που πήρε µέρος σε ένα πρόγραµµα έντονης φυσικής δραστηριότητας. 
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Στην πραγµατικότητα, 12 από τα 28 άτοµα εγκατέλειψαν το πρόγραµµα. Το 
συµπέρασµα από τη µελέτη αυτή ήταν ότι ένα πρόγραµµα µε υψηλά επίπεδα 
έντασης λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην παραµονή ενός 
σηµαντικού αριθµού συµµετεχόντων σε αυτό. Από την άλλη πλευρά όµως, η 
χαµηλή ένταση δεν φαίνεται να συµβάλει στη µείωση του άγχους (Zervas et 
al. 1993). 

Ως προς τις διαφορές µεταξύ άσκησης και αθλητισµού στην ψυχική 
διάθεση, πρέπει να επισηµανθεί ότι πολλοί είναι εκείνοι που προτιµούν την 
ελεύθερη άσκηση και όχι τον οργανωµένο αθλητισµό. ∆ιότι ο αθλητισµός 
αναγκάζει το άτοµο να πειθαρχεί στους κανόνες και να συναγωνίζεται, πράγµα 
που οδηγεί πολλές φορές στην αύξηση του άγχους. Ειδικότερα, άτοµα που 
πάσχουν από άγχος, παίρνοντας µέρος σε ασκήσεις ή αθλήµατα που έχουν 
συναγωνισµό, είναι δυνατό να χειροτερέψουν την κατάστασή τους (Harris 
1985). Τα αγωνιστικά σπορ σε µικρή ηλικία τα οποία γίνονται µε υψηλές 
ψυχολογικές εντάσεις, έντονη επιδίωξη των στόχων, επιθετικότητα και 
απογοήτευση, είναι δυνατό να καλλιεργήσουν συµπεριφορές Τύπου Α. 
Ωστόσο, οι έντονες ασκήσεις δεν προκαλούν πάντοτε αρνητικά συναισθήµατα. 
Αντίθετα, σε µερικές περιπτώσεις οι ασκήσεις αυτές δηµιουργούν ψυχική 
ευφορία, αρκεί να τις δέχονται οι ασκούµενοι και να τις εκτελούν µε 
ευχαρίστηση (Zervas et al. 1993). 

 
Η διάρκεια της άσκησης 

Το θέµα της διάρκειας της άσκησης έχει απασχολήσει πολλούς ερευνητές. 
Τα αποτελέσµατα της µετα-ανάλυσης του Petruzello και των συνεργατών του 
(1991) έδειξαν θετική επίδραση της άσκησης στη µείωση του άγχους, 
ανεξάρτητα από τη διάρκεια της. Τα αποτελέσµατα όµως είναι καλύτερα σε 
προγράµµατα διάρκειας πάνω από 21-30 λεπτά τόσα στην αντιµετώπιση του 
άγχους όσο και της κατάθλιψης. Προγράµµατα διάρκειας 16 εβδοµάδων και 
πάνω είχαν µεγαλύτερα µεγέθη επίδρασης από εκείνα των 9 εβδοµάδων. 
Εκτός αυτού, τα προγράµµατα µακράς διάρκειας (χρόνια άσκηση) επιδρούν 
θετικά στη µείωση του άγχους προδιάθεσης (χρόνιου άγχους). Πάντως, κατά 
πόσο το προγράµµατα άσκησης που διακόπτονται µετά από ένα χρονικό 
διάστηµα (µικρότερο ή µεγαλύτερο) έχουν µακροπρόθεσµη ευεργετική 
επίδραση στην ψυχική διάθεση είναι ένα θέµα που απαιτεί περισσότερη 
έρευνα, ώστε να µπορεί κανείς µε βεβαιότητα να υποστηρίξει µια αιτιώδη 
σχέση µεταξύ άσκησης και µακροπρόθεσµης (δια βίου) επίδρασης στην ψυχική 
υγεία. 

Επί µέρους µελέτες έδειξαν ότι η χρόνια αερόβια άσκηση σχετίζεται µε τη 
µείωση του άγχους και της κατάθλιψης. Αυτό συνέβη όχι µόνον κατά τη 
βελτίωση της φυσικής κατάστασης, όταν αυτή εκφράζεται ως ικανότητα 
αερόβιου έργου, αλλά και σε περιπτώσεις που δεν υπήρξε βελτίωση στη 
φυσική κατάσταση όπου τα άτοµα έκαναν αναερόβιες ασκήσεις, όπως π.χ. 
ασκήσεις µυϊκής δύναµης, χαλάρωσης, συναρµογής και ευκαµψίας (Martinsen 
et al. 1989). 

 
Αιτιώδης σχέση 

Ως προς τα αίτια που προκαλούν τη θετική ψυχική διάθεση έχουν δοθεί 
διάφορες ερµηνείες. Μια από αυτές αναφέρεται στη µυϊκή χαλάρωση που 
προκαλείται µετά από ένα πρόγραµµα άσκησης και η οποία επηρεάζει θετικά 
τη συναισθηµατική κατάσταση των ασκούµενων. Η κατάλληλη, από πλευράς 
έντασης και διάρκειας, άσκηση βοηθάει θετικά στη χαλάρωση των µυών και 
µάλιστα πολύ καλύτερα απ' ό,τι τα διάφορα φάρµακα. Ασκήσεις όπως το 
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περπάτηµα, η ποδηλασία και το ανεβοκατέβασµα σε πάγκο για 5-30 λεπτά µε 
ένταση 30% της µέγιστης καρδιακής συχνότητας για άτοµα µέσης ηλικίας, και 
60% για νεαρά άτοµα, επιφέρουν πρόσκαιρες µειώσεις του ενεργειακού 
δυναµικού των σκελετικών µυών, µετρούµενο µε EMG ηρεµίας ή µε τα 
αντανακλαστικά. Αυτό διατηρείται για µια ώρα περίπου µετά την άσκηση (de 
Vries 1987). 

Άλλη ερµηνεία είναι ότι, µε τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης, και 
γενικά της υγείας και ευρωστίας, αυξάνει η ζωτικότητα και ως εκ τούτου η 
δηµιουργία ευχάριστων συναισθηµάτων. Γενικά, παρά κάποιες µεµονωµένες 
έρευνες που δεν έδειξαν θετικά αποτελέσµατα, τόσο από τις ανασκοπήσεις όσο 
και από τις µετα-αναλύσεις συµπεραίνεται ότι η φυσική κατάσταση και η 
ψυχική υγεία έχουν θετική σχέση. Ωστόσο, οι ερευνητές αναφέρουν ότι 
απλώς υπάρχει σχέση την οποία δεν µπορούν να αποδώσουν σε κάποια αιτία. 

Μια τρίτη άποψη αναφέρεται στην απόσπαση (ανάπαυλα) του ατόµου από 
τα προβλήµατα της καθηµερινής του ζωής και στην εκτόνωση. ∆εν είναι όµως 
γνωστό κατά πόσο η άσκηση αυτή καθαυτή µεταβάλλει την ψυχική διάθεση ή 
κατά πόσο η αποµάκρυνση από τα καθηµερινά προβλήµατα και τις 
στρεσογόνες καταστάσεις είναι ο παράγων που συντελεί στη θετική επίδραση 
Raglin & Morgan 1987). Πάντως, σύµφωνα µε τις µετα-αναλύσεις, η µείωση 
του άγχους (Petruzello et al. 1991) και της κατάθλιψης (North et al. 1990) 
που προκαλείται από την άσκηση δεν οφείλεται µόνο σε µια «απόσπαση» ή µια 
«ανάπαυλα» από τα προβλήµατα της καθηµερινής ζωης. 

Η αντικαταθλιπτική επίδραση µπορεί να προκύπτει από ένα γενικό αίσθηµα 
επίτευξης, την αίσθηση αυτο-ελέγχου και ικανότητας, την αλλαγή στην 
καθηµερινότητα. Μπορεί επίσης να οφείλεται σε νευρολογικές µεταβολές που 
προκαλεί η άσκηση, όπως ρύθµιση της ισορροπίας µεταξύ συµπαθητικού και 
παρασυµπαθητικού συστήµατος ή µεταβολές στη θερµοκρασία ή στην 
απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών. Έτσι, οι ερευνητές, στην προσπάθεια τους 
να προσεγγίσουν τους βιολογικούς/βιοχηµικούς µηχανισµούς που 
δραστηριοποιούνται κατά την εκτέλεση συστηµατικής φυσικής δραστηριότητας 
και άσκησης, εξετάζουν τις εξής τρεις υποθέσεις: την υπόθεση 
«θερµογένεσης», την υπόθεση «µονοαµίνης» και την υπόθεση «ενδορφίνης» 
(Dishman & Landy 1988, Morgan & Ο' Connor 1988). 

Σύµφωνα µε την υπόθεση «θερµογένεσης» η αύξηση της θερµοκρασίας 
που παρατηρείται στο σώµα κατά τη διάρκεια της άσκησης και µετά από 
αυτήν, επιδρά θεραπευτικά. Πιο συγκεκριµένα, µε την αύξηση της 
θερµοκρασίας προκαλείται µείωση της µυϊκής έντασης, µείωση της 
δραστηριότητας των "γ" κινητικών νευρώνων και αύξηση της "α" EEG 
συχνότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση του σωµατικού και 
γνωστικού άγχους (Petrouzello et al. 1991). 

Η υπόθεση «µονοαµίνης» αναφέρεται στις µεταβολές που προκαλούνται 
στις κύριες µονοαµίνες του εγκεφάλου (ντοπαµίνη, σεροτονίνη, 
νοραδρεναλίνη) και τα ευχάριστα συναισθήµατα που συνδέονται µε τις 
µεταβολές αυτές (Morgan 1987, Dunn & Dishman 1991). Η έρευνα έδειξε ότι 
η επινεφρίνη στο πλάσµα τετραπλασιάσθηκε και η νορεπινεφρίνη 
επταπλασιάσθηκε όταν τα άτοµα περπάτησαν ή έτρεξαν στο δαπεδο-
εργόµετρο µε ένταση 80% της µέγιστης αερόβιας ισχύος και η καρδιακή 
συχνότητα έφθασε στους 190 παλµούς το λεπτό. Στις περιπτώσεις αυτές το 
άγχος αυξήθηκε γραµµικά κατά τη διάρκεια των 3/4 της άσκησης, παρέµεινε 
σταθερό για το υπόλοιπο διάστηµα και µειώθηκε µετά την ασκηση (Dunn & 
Dishman 1991, Farrell et al. 1987). Με άλλα λόγια, η ένταση προκάλεσε µια 
σηµαντική αύξηση των καρδιαγγειακών και βιοχηµικών δεικτών και οι 
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φυσιολογικές αυτές µεταβολές συνοδεύτηκαν από αύξηση του Κ-άγχους. Το 
άγχος αυτό θεωρείται από τους Morgan και Ellickson (1989) ως ευνοϊκό στρες 
("eustress"), διότι ακολούθησε απότοµη µείωση του Κ-άγχους στη φάση της 
αποκατάστασης. 

Η τρίτη υπόθεση αναφέρεται στην απελευθέρωση άλλων ενδογενών 
«οπιοειδών» κατά την άσκηση, όπως η β-ενδορφίνη και η β-λιποτροφίνη, οι 
οποίες ενδεχοµένως προκαλούν µια ψυχική εφορία που αισθάνεται ένα άτοµο 
κατά τη διάρκεια της άσκησης ή και µετά από αυτήν (Dunn & Dishman 1991, 
Farrel et al. 1987, Harbor & Sutton 1984). Κατά τον Farrell και συνεργάτες 
(1987) το άγχος µειώνεται µετά την άσκηση, παρά το ότι η παραγωγή της β-
ενδορφίνης µπλοκαρίσθηκε από ένα ανταγωνιστικό οπιούχο, τη ναλτρεξόνη. 
Οι υποθέσεις αυτές βασίζονται κυρίως σε πειραµατόζωα. 

Μεταξύ των ερευνητικών αυτών προσεγγίσεων υπάρχουν σηµαντικές 
µεθοδολογικές διαφορές, ενώ τα στοιχεία του απαιτούνται για να 
υποστηρίξουν µε βεβαιότητα µια αιτιώδη σχέση µεταξύ άσκησης και ψυχικής 
διάθεσης κρίνονται ως ανεπαρκή. Γενικά, η έρευνα που έχει πραγµατοποιηθεί 
στο θέµα αυτό στερείται θεωρητικού πλαισίου. Η εστίαση των ερευνών στις 
αιτίες που προκαλούν τις αλλαγές στην ψυχική διάθεση, παρά στην περιγραφή 
των αντιδράσεων κατά τη διάρκεια της άσκησης ή µετά από αυτήν, θα ρίξει 
περισσότερο φως στην επιστηµονική ερµηνεία της σχέσης άσκησης και 
ψυχικής διάθεσης. 

 
Αρνητικές συνέπειες 

Πέραν των θετικών επιδράσεων της σωµατικής άσκησης στην ψυχική 
διάθεση και υγεία οι ερευνητές έχουν καταγράψει και µερικές αρνητικές 
επιπτώσεις, όπως π.χ. η λεγόµενη «εξάρτηση» ή ο «εθισµός» στην άσκηση. 
Για παράδειγµα, άτοµα που αγάπησαν πάρα πολύ την άσκηση, παρουσίασαν 
κακή ψυχική διάθεση, όταν για κάποιους λόγους σταµάτησαν την άσκηση, και 
δηµιούργησαν διάφορα επαγγελµατικά και οικογενειακά προβλήµατα. Άλλα 
άτοµα «παθιάσθηκαν» σε τέτοιο βαθµό µε αποτέλεσµα να δηµιουργήσουν 
προβλήµατα και στον εαυτόν τους και στο περιβάλλον τους. Επίσης, µερικά 
άτοµα, στην επιθυµία τους και στην προσπάθεια που κατέβαλαν να 
διατηρήσουν ένα καλό σώµα, παρουσίασαν σοβαρά ψυχολογικά προβλήµατα 
όπως π.χ. νευρική ανορεξία. Τέτοιου είδους προβλήµατα δεν έχουν 
δηµιουργηθεί σε προγράµµατα «άσκησης για όλους» (Biddle 1993, Morgan & 
Goldston 1987). 

Τα αποτελέσµατα ανασκοπήσεων, µετα-αναλύσεων και µεµονωµένων 
περιπτώσεων έδειξαν ότι η σωµατική άσκηση επιδρά θετικά στη γενική ψυχική 
διάθεση. Το αποτέλεσµα καθορίζεται από το είδος, την ένταση και τη διάρκεια 
των προγραµµάτων άσκησης. Το περπάτηµα, το τρέξιµο, το κολύµπι και τα 
προγράµµατα αερόβιας γυµναστικής φέρουν καλά αποτελέσµατα, µε την 
προϋπόθεση ότι η άσκηση προσαρµόζεται στις δυνατότητες του κάθε ατόµου. 
Τα αποτελέσµατα ορισµένων ερευνών έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά στη 
µείωση του στρες µεταξύ άσκησης και άλλων ψυχολογικών παρεµβάσεων 
(π.χ. χαλάρωσης). Η άσκηση επιδρά θετικά και σε άλλους παράγοντες της 
προσωπικότητας όπως π.χ. η αυτοεκτίµηση, η αυτο-αποτελεσµατικότητα και η 
συµπεριφορά Τύπου Α. Τα αποτελέσµατα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε 
µετεγχειρητικές καταστάσεις, διότι µε τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης 
βελτιώνονται όλοι οι παράγοντες της ψυχικής διάθεσης µεταξύ των οποίων η 
σωµατική εικόνα και η αυτοπεποίθηση. Η σωµατική άσκηση παρουσιάζει 
αρκετά πλεονεκτήµατα έναντι άλλων ψυχοθεραπευτικών παρεµβάσεων διότι 
γίνεται σχετικά εύκολα και στον ελεύθερο χρόνο, δεν έχει έξοδα, το άτοµο 
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µπορεί να ασκηθεί µόνο του και µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο για 
προληπτικούς όσο και θεραπευτικούς λόγους. 
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