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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Η σχέση της φυσικής δραστηριότητας με την ψυχική υγεία και την ψυχολογική 

ευεξία είναι ένα θέμα που μελετάται αρκετές δεκαετίες τώρα από πολλές 

επιστημονικές ειδικότητες όπως, γιατρών, ψυχολόγων, νευροεπιστημόνων και 

γυμναστών. Συνεπώς, το θέμα δεν αφορά μόνο στο χώρο της εκπαίδευσης ή του 

αθλητισμού, αλλά αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στον τομέα της δημόσιας υγείας. 

Μέσα από το πλήθος των μέχρι τώρα ερευνών, διαφαίνεται ο σημαντικός ρόλος που 

διαδραματίζει η φυσική δραστηριότητα στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και 

της σωματικής και ψυχικής υγείας. Η φυσική άσκηση αποτελεί παράγοντα 

προστασίας έναντι πολλών νοσημάτων, ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα. 

Επίσης, συμβάλλει θετικά στη διατήρηση της ψυχικής ευεξίας και της καλής 

διάθεσης, μειώνοντας τα καταθλιπτικά συμπτώματα και βοηθώντας στη λειτουργική 

αντίδραση κατά του στρες. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τη 

σχέση ανάμεσα στους ψυχολογικούς παράγοντες στρες και αυτοεκτίμηση και την 

ενασχόληση με κάποια φυσική δραστηριότητα. Μελετήθηκε επίσης, η σχέση μεταξύ 

της ενασχόλησης με κάποια φυσική δραστηριότητα και της υποκειμενικής αντίληψης 

των υποκειμένων για την κατάσταση της υγείας τους. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 104 

άτομα (57 άντρες και 47 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας τα 24,6 έτη. Οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να συμπληρώσουν κάποια ερωτηματολόγια αυτοαναφοράς. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επαληθεύουν, σε γενικές γραμμές, την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται με τη 

μείωση των επιπέδων του στρες που παρατηρούνται μετά από αυτήν. Αν και η 

πλειοψηφία των ερευνών υποστηρίζει ότι η φυσική δραστηριότητα βελτιώνει τα 

επίπεδα αυτοεκτίμησης, στην παρούσα έρευνα δεν βρέθηκαν συστηματικές 

συσχετίσεις προς κάποια κατεύθυνση.  

 

 

 

Λέξεις Κλειδιά: Φυσική δραστηριότητα, φυσική άσκηση, ψυχική υγεία, ψυχολογική 

ευεξία, στρες, αυτοεκτίμηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Φυσική Δραστηριότητα 
 

 

1.1. Διασάφηση Εννοιών - Είδη Φυσικής Δραστηριότητας 

 
Παρά το γεγονός ότι ο όρος «φυσική δραστηριότητα» είναι ευρέως 

διαδεδομένος, η πραγματική του έννοια αγνοείται ως επί τω πλείστον ή συγχέεται με 

τον όρο «άσκηση». Συνήθως, το ευρύ κοινό αναφέρεται στη φυσική δραστηριότητα 

με τον όρο «άσκηση». Η άσκηση αποτελεί μια υποκατηγορία της φυσικής 

δραστηριότητας και, επειδή αναφέρεται σε αρκετά σημεία της παρούσας έρευνας, 

κρίνω χρήσιμο να παραθέσω παρακάτω ξεχωριστά τους δύο ορισμούς. Επίσης, 

γίνεται αναφορά και σε άλλες έννοιες σχετικές με τη φυσική δραστηριότητα και την 

άσκηση, οι οποίες θα φανούν χρήσιμες στον αναγνώστη. 

 

Φυσική δραστηριότητα είναι κάθε κίνηση του σώματος που παράγεται από τους 

σκελετικούς μύες και έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης ενέργειας πάνω 

από το ενεργειακό επίπεδο σε κατάσταση ηρεμίας (Caspersen, 1985). Περιλαμβάνει 

καθημερινές δραστηριότητες, οικιακές δουλειές, δραστηριότητες στη δουλειά, 

περπάτημα κ.ά. 

Η άσκηση αποτελεί μια υποκατηγορία  της φυσικής δραστηριότητας. Είναι μια 

σχεδιασμένη, δομημένη κίνηση που αποσκοπεί να βελτιώσει ή να διατηρήσει μία ή 

περισσότερες πτυχές της φυσικής κατάστασης του σώματος (Caspersen, 1985). 

Υπάρχουν διαφόρων ειδών ασκήσεις, όπως: καρδιοαναπνευστικές (αερόβιες), μυϊκής 

ενδυνάμωσης (αναερόβιες) και ευκαμψίας. 

Μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα εκτελεί κάποιος όταν καταβάλει 

μέτριας έντασης σωματική προσπάθεια και παρουσιάζει μέτρια αύξηση στους 

καρδιακούς παλμούς και στους σφυγμούς του, όπως γρήγορο περπάτημα και σήκωμα 

ελαφρών φορτίων (ο ορισμός ανασύρθηκε από το διαδίκτυο στις 9/1/2008, 

http://www.who.int). 

Υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα εκτελεί κάποιος όταν καταβάλει 

υψηλής έντασης σωματική προσπάθεια και παρουσιάζει υψηλή αύξηση στους 
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καρδιακούς παλμούς και στους σφυγμούς του, όπως σήκωμα βαριών φορτίων και 

τρέξιμο (ο ορισμός ανασύρθηκε από το διαδίκτυο στις 9/1/2008, http://www.who.int). 

 

 

 

1.2. Αξιολόγηση της Έντασης της Φυσικής Δραστηριότητας. 

Η Επιτομή των Φυσικών Δραστηριοτήτων 
 

 

Το 1989, η Ainsworth και οι συνεργάτες της ανέπτυξαν την Επιτομή των 

Φυσικών Δραστηριοτήτων (Compendium of  Physical Activities), η οποία 

δημοσιεύτηκε το 1993. Σκοπός ήταν να διευκολυνθεί η κωδικοποίηση των διαφόρων 

φυσικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονταν σε έρευνες και να διευκολυνθεί η 

σύγκριση των επιπέδων εντάσεων των κωδικοποιημένων φυσικών δραστηριοτήτων 

μεταξύ των διαφόρων ερευνών (Ainsworth, Haskell, Leon, et al., 1993) . Η Επιτομή 

παρέχει ένα σύστημα κωδικοποίησης που ενώνει έναν πενταψήφιο αριθμό, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα, με το αντίστοιχο μεταβολικό 

ισοδύναμο επίπεδο έντασης (ΜΕΤ) που το χαρακτηρίζει. Ως ΜΕΤ ορίζεται ο λόγος 

της τιμής του μεταβολικού έργου της συγκεκριμένης φυσικής δραστηριότητας με τη 

σταθερή τιμή ΜΕΤ ηρεμίας. 1 ΜΕΤ θεωρείτε ότι είναι το μεταβολικό έργο ενώ 

καθόμαστε. Οι τιμές που μπορεί να πάρει το μεταβολικό έργο είναι από 0.9 (ύπνος) 

έως 18 ΜΕΤs (τρέξιμο στα 10.9mph) (Ainsworth et al, 2000). 

Η αρχική μορφή της Επιτομής έλαβε ευρεία αποδοχή από τους ειδικούς της 

φυσικής δραστηριότητας, της επιστήμης της άσκησης και της δημόσιας υγείας, με 

αποτέλεσμα να δημοσιευθεί μια αναβαθμισμένη έκδοση το 2000 από την Ainsworth 

και τους συνεργάτες της (Ainsworth et al, 2000). 
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1.3. Η Φυσική Δραστηριότητα στη Ζωή μας 
 

 

Η φυσική δραστηριότητα εμφανίζεται σε τρεις τομείς-πεδία της κοινωνικής 

ζωής του ανθρώπου. Φυσική δραστηριότητα μπορεί να εμπεριέχεται στον τρόπο με 

τον οποίο κάποιος εργάζεται και στον τρόπο που επιλέγει να μετακινείται από και 

προς κάποιο μέρος. Επίσης, κάποιος μπορεί να ασχοληθεί με ένα ή περισσότερα είδη 

φυσικής δραστηριότητας στον ελεύθερο χρόνο του (U.S. Department of Health and 

Human Services, 1996):      

 

Α) Φυσική δραστηριότητα και εργασία

 

Παλιότερα, η φυσική δραστηριότητα ήταν συνυφασμένη με την εργασία. Οι 

δουλειές των ανθρώπων είχαν χειρονακτική φύση. Ο άντρας έπρεπε να σκάψει και να 

οργώσει το χωράφι, να βοσκήσει ζώα ή να επεξεργαστεί υλικά, ενώ η γυναίκα να 

συντηρήσει το σπίτι, που δεν ήταν διόλου εύκολη δουλειά. Σήμερα, ο τρόπος 

εργασίας, λόγω της βιομηχανοποίησης έχει πάρει άλλη μορφή. Η εργασία είναι 

κυρίως πνευματική, καθιστική και σε κλειστούς χώρους, τόσο για τον άντρα όσο και 

για τη γυναίκα. Συνεπώς, η φυσική δραστηριότητα στο χώρο της εργασίας τείνει να 

εκλείψει. 

 

Β) Φυσική δραστηριότητα και μετακίνηση 

 

Πριν δημιουργηθούν οι μεγαλουπόλεις ο κόσμος μετακινούταν κυρίως με τα 

πόδια, διανύοντας μεγάλες αποστάσεις πεζός. Αργότερα εφευρέθηκε το ποδήλατο, το 

οποίο παραμένει μια εξαιρετική μορφή φυσικής δραστηριότητας ακόμα και στις 

μέρες μας. Σήμερα, οι ταχείς ρυθμοί ζωής απαιτούν και ταχεία μέσα μεταφοράς, αφού 

ο χρόνος είναι περιορισμένος και οι συνθήκες δεν ευνοούν το περπάτημα ή τη χρήση 

ποδηλάτου, παρά μόνον στην επαρχία. 
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Γ) Φυσική δραστηριότητα και ελεύθερος χρόνος 

 

Παρόμοια είναι τα δεδομένα και για τη φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο 

χρόνο. Οι γρήγοροι ρυθμοί της εποχής μας και ο φόρτος εργασίας μειώνουν όλο και 

περισσότερο τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων. Το γεγονός αυτό κάνει πιο δύσκολη 

την ενασχόλησή τους με κάποια φυσική δραστηριότητα, ενώ ο λίγος χρόνος που 

απομένει σπαταλάται μπροστά σε μία τηλεόραση και σε αδράνεια. Ο πιο 

διαδεδομένος τρόπος άθλησης σήμερα είναι η εγγραφή σε κάποιο γυμναστήριο για 

την παρακολούθηση κάποιων προγραμμάτων εκγύμνασης ή μυϊκής ενδυνάμωσης.   

 

 

 

 

1.4. Προώθηση της Φυσικής Δραστηριότητας. Έρευνα σχετικά με 

την Επαρκή Φυσική Δραστηριότητα σε Ευρωπαϊκούς Πληθυσμούς 
 

Το 2004, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) πρότεινε την ανάπτυξη 

συγκρίσιμων εθνικών εργαλείων μέτρησης της φυσικής δραστηριότητας, ώστε να 

αποτιμήσει τις τάσεις σχετικά με το θέμα αυτό μέσα και μεταξύ των χωρών, για την 

προώθηση του προγράμματος «Global Strategy on Diet, Physical Activity and 

Health» (WHA, 2004). Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια στρατηγική για την 

προώθηση της δίαιτας, της φυσικής δραστηριότητας και της υγείας σε διεθνικό 

επίπεδο. Μια ειδική συνιστώσα του προγράμματος προτείνει ότι πρέπει να δοθεί 

έμφαση στην εποπτεία και τον έλεγχο της φυσικής δραστηριότητας σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο. 

Τον Μάιο του 2006, οι Sjöström, Oja, Hagströmer, Smith, & Bauman δημοσίευσαν 

μια έρευνά τους, η οποία μετρά το ποσοστό του πληθυσμού κάθε χώρας-μέλους της 

ευρωπαϊκής ένωσης και το συνολικό ποσοστό του πληθυσμού των δεκαπέντε μελών 

της ευρωπαϊκής ένωσης, που επιδίδεται σε επαρκή φυσική δραστηριότητα για τη 

διατήρηση της υγείας του. Επίσης, μετρήθηκε η καθιστική συμπεριφορά και το 

ποσοστό του πληθυσμού που περπατά συστηματικά. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μόλις το 29% του πληθυσμού της Ε.Ε. επιδίδεται 

σε επαρκή φυσική δραστηριότητα για τη διατήρηση της υγείας του. Τα ποσοστά μέσα 
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στις χώρες της Ε.Ε. κυμαίνονται από 23% (Σουηδία) έως 44% (Ολλανδία) (Ελλάδα, 

37%). Στην Ισπανία ο κόσμος περπατά περισσότερο από κάθε άλλη χώρα –μέλος 

(51.3%). Τέλος, διαφαίνεται ότι το φύλο σχετίζεται με την φυσική δραστηριότητα, 

αφού οι άντρες ήταν 1.6 φορές πιο πιθανό να είναι επαρκώς δραστήριοι σε σχέση με 

τις γυναίκες, λιγότερο πιθανό να κάνουν καθιστική ζωή και ελαφρώς πιο πιθανό να 

κάθονται το λιγότερο έξι ώρες ημερησίως. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας δείχνουν 

ότι τα δύο τρίτα του ενήλικου πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών είναι ανεπαρκώς 

δραστήρια, ώστε να πετύχουν τα καλύτερα οφέλη για την υγεία τους (Sjöström et al, 

2006). Στην επόμενη σελίδα παρατίθενται ο πίνακας με τα ποσοστά για όλες τις 

μετρήσεις της έρευνας και το ιστόγραμμα που περιγράφει την επαρκή δραστηριότητα 

ανά χώρα. 

 



Πίνακας 1: Ποσοστά επαρκούς φυσικής δραστηριότητας για τη διατήρηση της υγείας και ποσοστά καθιστικής ζωής, περπατήματος και κάθισης                 
στις 15 χώρες τις ευρωπαϊκής ένωσης.      Πηγή: Sjöström, Oja, Hagströmer, Smith, & Bauman, 2006. 

Χώρα Επαρκής Συνολική 

Δραστηριότητα % (p<.05) 

Καθιστική Συμπεριφορά 

% (p<.05) 

Περπάτημα 5x30 Λεπτά / 

Βδομάδα % (p<.05) 

Κάθιση 6 ώρες / ημέρα % 

(p<.05) 

Αυστρία 26.2 (23.4-29.1) 35.7 (32.6-38.8) 35.2 (32.2–38.3) 36.8 (33.6–40.0) 

Βέλγιο 25.0 (22.4-27.7) 39.8 (36.8-42.8) 25.3 (22.6–28.0) 41.2 (38.2–44.3) 

Δανία 34.1 (31.1-37.1) 22.3 (19.7–24.9) 47.6 (44.4–50.8) 55.6 (52.4–58.7) 

Φινλανδία 32.5 (29.6-35.4) 23.8 (21.2-26.5) 43.0 (39.9-46.1) 48.5 (45.4-51.6) 

Γαλλία 24.1 (21.5-26.7) 43.1 (40.1–46.2) 30.2 (27.4–33.1)           33.9 (30.9–36.8) 

Γερμανία 40.2 (37.9-42.4) 24.1 (22.1–26.0)           42.0 (39.7–44.2) 43.4 (41.2-45.7) 

Μεγάλη Βρετανία 28.7 (26.3-31.2) 37.4 (34.8-40.1) 33.9 (31.3-36.4) 33.9 (31.3-36.4) 

Ελλάδα 37.0 (33.9-40.0) 32.1 (29.2–35.1)           34.7 (31.7–37.6)           36.5 (33.5-39.5) 

Ιρλανδία 29.0 (26.2-31.8) 34.7 (31.7–37.6) 40.3 (37.2–43.3) 33.4 (30.4–36.3) 

Ιταλία 25.8 (23.0-28.6) 35.3 (32.3–38.4) 39.7 (36.6–42.9) 47.2 (44.0-50.3) 

Λουξεμβούργο 36.3 (32.3-40.3) 25.8 (22.2–29.5)           35.6 (31.6–39.7) 42.8 (38.7–46.9) 

Ολλανδία 44.2 (41.1-47.3) 19.3 (16.8–21.7) 26.6 (23.8–29.4) 48.2 (45.1–51.3) 

Πορτογαλία 33.1 (30.1-36.2) 29.6 (26.6–32.6) 28.7 (25.7–31.7) 23.5 (20.8–26.2 

Ισπανία 25.2 (22.4-28.1) 31.2 (28.2–34.2) 51.3 (48.0–54.5) 36.3 (33.1–39.3) 

Σουηδία 22.9 (20.2-25.5) 33.1 (30.1–36.1) 34.6 (31.6–37.6) 48.1 (45.0–51.3) 

Όλες 31.3 (30.6-32.1) 31.0 (30.3-31.8) 36.8 (36.0-37.5) 40.6 (39.8-41.4) 
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Σχήμα 1: Επαρκής Φυσική Δραστηριότητα ανά χώρα %.

                           
Πηγή: Sjöström, Oja, Hagströmer, Smith, & Bauman, 2006. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Φυσική Δραστηριότητα και Ψυχική Υγεία 
 

 

2.1. Από την Υγεία στην Ψυχική Υγεία. Ορισμοί 
 

Πολύ συχνά στην καθημερινή μας ζωή χρησιμοποιούμε τη λέξη «υγεία». Η 

έλλειψη υγείας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες του ανθρώπου στις μέρες 

μας. Αναφερόμενοι στη λέξη «υγεία», συνήθως εννοούμε την απουσία κλινικών 

συμπτωμάτων, πόνου και δυσφορίας. Γνωρίζουμε όμως τι πραγματικά σημαίνει 

υγεία; 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), το 1948, έδωσε τον πλέον 

διαδεδομένο ορισμό της έννοιας της «υγείας». Σύμφωνα με αυτόν, η υγεία ορίζεται 

ως «η κατάσταση πλήρους φυσικής, κοινωνικής και ψυχικής ευεξίας και όχι απλώς η 

απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Πολλοί έχουν επιχειρήσει κατά καιρούς να δώσουν 

κάποιον περιεκτικό ορισμό για την υγεία. Για Παράδειγμα, πρόσφατα οι Anderson 

και Anderson, μεταξύ άλλων, συμπεριέλαβαν στον ορισμό της υγείας και τις έννοιες 

της προσωπικής ευτυχίας, της ισότητας, των καλών διαπροσωπικών σχέσεων, της 

πίστης και της απόδοσης νοήματος στον κόσμο (Anderson και Anderson, 2003). 

Συνεπώς, όπως επισημαίνει και ο Καραδήμας στη σύνοψή του για τα χαρακτηριστικά 

της υγείας, «για τον προσδιορισμό της υγείας είναι ιδιαίτερα σημαντική η κατανόηση 

της αλληλεξάρτησης μεταξύ βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικοπολιτισμικών 

παραγόντων που κάθε στιγμή δρουν και τα οποία βρίσκονται σε συνεχή διάλογο» 

(Καραδήμας, 2005) (βλ. Σχήμα 2). 

Από τους παραπάνω ορισμούς της υγείας φαίνεται ξεκάθαρα ότι, η ψυχική 

υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της γενικότερης υγείας του ατόμου. Ψυχική 

υγεία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), δεν είναι μόνο η 

απουσία κάποιας ψυχικής διαταραχής. Ορίζεται ως η κατάσταση εκείνη της 

συναισθηματικής ευεξίας, όπου το κάθε άτομο συνειδητοποιεί το δυναμικό του, 

μπορεί να αντιμετωπίσει τις στρεσογόνες καταστάσεις της ζωής, μπορεί να εργαστεί 

παραγωγικά και γόνιμα και είναι σε θέση να συμβάλει στην κοινότητα (ο ορισμός 

ανασύρθηκε από το διαδίκτυο στις 9/1/2008, http://www.who.int). 
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Οι Hales και Hales το 1995 έδωσαν έναν αρκετά περιεκτικό και κατανοητό 

ορισμό για την ψυχική υγεία. Σύμφωνα με αυτόν ψυχική υγεία είναι: 

«η ικανότητα να σκεφτόμαστε λογικά και να αντιμετωπίζουμε τις αλλαγές, τις 

στρεσογόνες καταστάσεις, τις τραυματικές εμπειρίες και τις απώλειες που επέρχονται 

στις ζωές όλων μας, με τρόπους που ευνοούν τη συναισθηματική σταθερότητα και 

ανάπτυξη. Σε γενικές γραμμές, τα ψυχικά υγιή άτομα εκτιμούν τον εαυτό τους, 

αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα ως έχει, δέχονται τα όρια και τις δυνατότητές 

τους, αντιδρούν θετικά στις προκλήσεις, αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους, 

εγκαθιδρύουν και διατηρούν στενές σχέσεις, συναναστρέφονται διαλλακτικά με τους 

άλλους, αναλαμβάνουν δουλειές που αντιστοιχούν στα ταλέντα και την εκπαίδευσή 

τους και νιώθουν αισθήματα αυτοεκπλήρωσης, που δίνουν αξία στις καθημερινές 

προσπάθειες της ζωής». 

Κατά την Jahoda (1958), η θετική ψυχική υγεία περικλείει επτά χαρακτηριστικά 

- ικανότητες του ατόμου, οι οποίες βρίσκονται σε ισορροπία μεταξύ τους: 

α) την επίγνωση της ταυτότητας του ατόμου από το ίδιο το άτομο, 

β) την ικανότητα για αυτοδυναμία, 

γ) την ικανότητα αντίστασης στο στρες, 

δ) την ικανότητα του ατόμου να είναι ενεργητικό και ανεξάρτητο από κοινωνικές 

επιρροές, 

ε) την ικανότητα να ελέγχει το περιβάλλον του, 

στ) την ικανότητα να αγαπά, να εργάζεται και να διασκεδάζει και 

ζ) την ικανότητα επίλυσης των προσωπικών του προβλημάτων. 

 

O Παγκόσμιος Οργανισμό Υγείας (WHO) επισημαίνει ότι οι ψυχικές 

διαταραχές: 

  Είναι κοινές 

  Επηρεάζουν πάνω από το 25% των ανθρώπων κάποια στιγμή της ζωής τους 

  Προσβάλλουν τους πάντες, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, τόπου διαμονής, 

οικονομικού, κοινωνικού και μορφωτικού επιπέδου 

  Επηρεάζουν τις κοινωνίες σε οικονομικό επίπεδο 

  Επηρεάζουν την ποιότητα ζωής των ατόμων και των οικογενειών τους 
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Σήμερα, υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 450 εκατομμύρια άνθρωποι στον 

πλανήτη υποφέρουν από κάποια ψυχική διαταραχή ή διαταραχή συμπεριφοράς, ενώ 

μονάχα ένα μικρό ποσοστό του αριθμού αυτού λαμβάνει κάποιου είδους θεραπεία. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ένα στα δέκα άτομα (10%) πάσχει από κάποια αγχώδη 

διαταραχή και ένα στα πέντε άτομα (20%) από κατάθλιψη (τα δεδομένα 

ανασύρθηκαν από το διαδίκτυο στις 9/1/2008, http://www.who.int).  

 

 

 

Σχήμα 2: Αλληλεπίδραση βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών παραγόντων 

στην ανάπτυξη της ψυχικής υγείας. 

 

  
  Πηγή: http://www.who.int
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2.2. Ψυχολογική Ευεξία και Ποιότητα Ζωής 
 

2.2.1. Η έννοια «Ψυχολογική ευεξία» 

 

Η έννοια της ψυχολογικής ευεξίας έχει αποδειχθεί αρκετά δυσχερής, όσον 

αφορά στην προσπάθεια απόδοσης σε αυτήν ενός πλήρους και λειτουργικού ορισμού. 

Η πρώτη καταγεγραμμένη προσπάθεια εντοπίζεται στην αρχαία Ελλάδα, όπου ο 

Αριστοτέλης στο σύγγραμμά του «Ηθικά Νικομάχεια» αναπτύσσει την έννοια της 

ευδαιμονίας. Ευδαιμονία, κατά τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο, «είναι ένα είδος 

λογικής ψυχικής ενέργειας στα μέτρα της τέλειας αρετής» και αποτελεί το 

μεγαλύτερο αγαθό που μπορεί να επιτευχθεί από τον άνθρωπο. 

Στις μέρες μας, έχουν διατυπωθεί δύο προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό της 

ψυχολογικής ευεξίας, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί ξεχωριστά. Η πρώτη είναι η 

ηδονική προσέγγιση (υποκειμενική ευεξία), η οποία εστιάζει στην ευτυχία και την 

ικανοποίηση και ερμηνεύει την ευεξία με τους όρους «αναζήτηση της ευχαρίστησης» 

και «αποφυγή του πόνου». Η δεύτερη είναι η ευδαιμονική προσέγγιση (ψυχολογική 

ευεξία), η οποία εστιάζει στην απόδοση νοήματος και στην αυτοαντίληψη και 

ερμηνεύει την ευεξία ως τον βαθμό λειτουργικότητας του ατόμου (Ryan & Deci, 

2001). 

Ο Brown το 1992, υποστήριξε ότι «η ψυχολογική ευεξία μπορεί να σχετίζεται 

με την ποιότητα ζωής, όπως και να οριστεί, ή με την ικανοποίηση από τη ζωή, όπως 

και να οριστεί». Ο Brown συνεχίζει λέγοντας: «…η ψυχολογική ευεξία μπορεί να 

σχετίζεται με την αυτοπεποίθηση, τις γνωστικές λειτουργίες, την προσωπικότητα και 

τη διάθεση, συμπεριλαμβάνοντας θετικά συναισθήματα, όπως ευτυχία, ζωτικότητα 

και ηθική, και αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος και κατάθλιψη». Οι δηλώσεις του 

Brown αντικατοπτρίζουν τη δυσκολία κατασκευής ενός μοναδικού ορισμού της 

ψυχολογικής ευεξίας. Και είναι ξεκάθαρο, ότι καμία μελέτη δεν μπορεί να 

συμπεριλάβει ολόκληρο το φάσμα της πολύπλευρης αυτής έννοιας. 

Σε γενικές γραμμές και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, θα μπορούσαμε να 

ορίσουμε την ευεξία ως τον τρόπο με τον οποίο το άτομο αξιολογεί τη ζωή του, με 

όρους τόσο τρέχοντες όσο και μακροπρόθεσμους. Επίσης, η ευεξία περιλαμβάνει μια 

ευρεία κατηγορία φαινομένων, που περιλαμβάνει τις συναισθηματικές αντιδράσεις 

του ατόμου, καθώς και μια γενικευμένη αξιολόγηση για το βαθμό ικανοποίησης από 
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τη ζωή και τους επιμέρους τομείς της, όπως: η οικογένεια, η εργασία κ.ά. (Diener, 

1984, Diener, Oishi & Lucas, 2003).  

 

 

2.2.2 Αξιολόγηση της ψυχολογικής ευεξίας  

 

Το 1969 ο Bradburn, προσπαθώντας να αξιολογήσει την ψυχολογική ευεξία, 

αναφέρθηκε στο διαχωρισμό μεταξύ θετικού και αρνητικού συναισθήματος. Σκοπός 

της έρευνάς του ήταν να μάθει πώς συγκεκριμένες μακροκοινωνικές αλλαγές (όπως 

αλλαγές στο επίπεδο μόρφωσης, ο τύπος εργασίας, η αστικοποίηση και οι πολιτικές 

πεποιθήσεις) επηρεάζουν τις καταστάσεις της ζωής των πολιτών και συνεπώς την 

αίσθηση για την ψυχολογική τους ευεξία. Ο Bradburn, παραλληλίζοντας την 

ευδαιμονία του Αριστοτέλη με την ευτυχία, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον όρο 

«ευτυχία» ως το σημείο ισορροπίας μεταξύ των άκρων θετικού και αρνητικού 

συναισθήματος. Το εγχείρημα του Bradburn δέχτηκε την κριτική του Waterman 

(1984), ο οποίος υποστήριξε ότι μια τέτοια μετάφραση προϋποθέτει την ισοδυναμία 

μεταξύ του «ευδαιμονισμού» και του «ηδονισμού», που θα ήταν αντίθετο στον 

βασικό διαχωρισμό που είχαν κάνει οι Έλληνες ανάμεσα στην ικανοποίηση από 

πρέπουσες και απρεπείς επιθυμίες. 

Η Ryff (1989) παρατήρησε ότι πολλοί θεωρητικοί είχαν αναφερθεί κατά 

καιρούς στα ίδια χαρακτηριστικά της θετικής ψυχολογικής λειτουργίας με 

διαφορετική διατύπωση. Έτσι, συγκέντρωσε τις βασικές αυτές διαστάσεις και τις 

ενοποίησε, προτείνοντας μία εναλλακτική λίστα χαρακτηριστικών, που θα 

μπορούσαν να μετρήσουν την ψυχολογική ευεξία. Σύμφωνα με τη Ryff, οι έξι 

βασικές διαστάσεις – προϋποθέσεις για την εξασφάλιση της ψυχολογικής ευεξίας 

είναι: 

 

α) η δυνατότητα για αυτοαποδοχή 

β) οι σύμπτυξη θετικών σχέσεων με τους άλλους 

γ) η ικανότητα για αυτονομία 

δ) η ικανότητα ελέγχου του περιβάλλοντος 

ε) η ύπαρξη σκοπού ζωής και 

στ) η δυνατότητα για προσωπική ανάπτυξη 
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Σήμερα, η πλειοψηφία των  ερευνητών χρησιμοποιεί την ηδονική και την 

ευδαιμονική προσέγγιση για να καταρτήσει μοντέλα αξιολόγησης της ψυχολογικής 

ευεξίας. Οι δύο αυτές προσεγγίσεις, αν και αναπτύχθηκαν ξεχωριστά, μπορούν αν 

συνδυαστούν να μας δώσουν μια πιο ολιστική οπτική για το τι μας κάνει να 

αισθανόμαστε καλά. Ο Keyes και οι συνεργάτες του ενσωμάτωσαν τις δύο 

προσεγγίσεις σε διάφορα μοντέλα (Keyes et al., 2002). Τα μοντέλα αυτά είναι 

βασισμένα στην υποκειμενική ευεξία, ορισμένη ως τα θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα και ικανοποίηση από τη ζωή και στην ψυχολογική ευεξία η οποία 

περικλείει τις έξι διαστάσεις που πρότεινε η Ryff (αυταποδοχή, έλεγχος του 

περιβάλλοντος, θετικές σχέσεις, σκοπός ζωής, προσωπική ανάπτυξη και αυτονομία).  

 

 

 

2.2.3. Η έννοια «ποιότητα ζωής» 

 

Η έννοια της ποιότητας της ζωής προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών 

κατά τη δεκαετία του 1960. Όμως, η ταχύτατη αύξηση στη χρήση του όρου αυτού και 

ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, δημιούργησε αρκετές εννοιολογικές ασάφειες. 

Υπήρξαν πολλές δυσκολίες στον καθορισμό των διαστάσεων της σχετιζόμενης με την 

υγεία ποιότητα ζωής, του ορισμού της, του τρόπου αξιολόγησής της και των 

παραγόντων που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής (Taillefer, Dupuis, Roberge & Le 

May, 2003). 

Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η ποιότητα ζωής είναι μια πολυδιάστατη έννοια 

(Siegrist & Junge, 1989). Η ποιότητα ζωής έχει μελετηθεί σε πολλά διαφορετικά 

πλαίσια σε διαφορετικούς πληθυσμούς, συνεπώς πολλοί διαφορετικοί δείκτες της 

ποιότητας ζωής έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς. Ο Feinstein (1987), επισημαίνει 

ότι «η ιδέα (της ποιότητας της ζωής) έχει γίνει ένα είδος ομπρέλας, κάτω από την 

οποία βρίσκονται διαφορετικοί δείκτες, που έχουν να κάνουν με αυτό στο οποίο θέλει 

να εστιάσει ο εκάστοτε χρήστης». 

 

Η πλειοψηφία των διαστάσεων που έχουν προταθεί έως τώρα για την ποιότητα 

ζωής, μπορεί να συμπτυχθεί και να δώσει επτά περιεκτικά πεδία (Cummins, 1996): 

1. υλική ευεξία 

2. υγεία 
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3. παραγωγικότητα 

4. οικειότητα 

5. ασφάλεια 

6. ευημερία στην κοινότητα 

7. συναισθηματική ευεξία 

Σύμφωνα με τον Ferrans (1990), κάποιοι ορισμοί εστιάζουν στη λειτουργική 

ικανότητα ή την ευτυχία και την ικανοποίηση και άλλες στην επίτευξη στόχων, 

κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

Το 1982, οι Kaplan και Bush εισήγαγαν τον όρο «σχετιζόμενη με την υγεία 

ποιότητα ζωής» (Health Related Quality of Life), με σκοπό να διαχωρίσουν τις 

διαστάσεις της ποιότητας ζωής που έχουν να κάνουν με ζητήματα υγείας από τη 

γενικότερη έννοια της ποιότητας ζωής. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: 

α) την υποκειμενική αίσθηση της λειτουργικής κατάστασης του ατόμου, β) την 

επίδραση της κατάστασης της υγείας στη λειτουργικότητα του ατόμου και γ) τον 

περιορισμό της λειτουργικότητας του ατόμου στους τομείς που είναι απαραίτητοι για 

την πραγματοποίηση των στόχων ζωής του. 

Κατά τον Lehman (1997), παρόλο που η έννοια της ποιότητας της ζωής μπορεί 

να οριστεί ποικιλοτρόπως, περιλαμβάνει τρεις βασικές διαστάσεις: 

α) τι είναι ικανό να κάνει το άτομο 

β) τον βαθμό πρόσβασής του σε πόρους και διευκολύνσεις, για την επίτευξη         

των στόχων του και 

γ) το αίσθημα ψυχολογικής ευεξίας που βιώνει το άτομο 

Στις τρεις αυτές βασικές διαστάσεις, ο Lehman αναφέρει ότι προστίθενται και 

κάποιοι πιο συγκεκριμένοι τομείς της ζωής, όπως η υγεία, οι κοινωνικές σχέσεις, η 

οικογένεια, το βιοτικό επίπεδο, η εργασία κ.ά. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) ορίζει την έννοια της ποιότητας της 

ζωής ως «την αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή, μέσα στο πλαίσιο του 

πολιτισμού και του συστήματος αξιών που ζει και σε σχέση με τους στόχους, τις 

προσδοκίες, τα κριτήρια που έχει θέσει και τα ενδιαφέροντά του.» (ανασύρθηκε από 

το διαδίκτυο στις 11/1/2008, http://www.who.int). Από τον ορισμό της, η ποιότητα 

ζωής φαίνεται να συνδέεται στενά με αυτόν της υγείας κατά τον WHO, που είναι «η 

κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλά η 

απουσία ασθένειας ή αναπηρίας».    
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2.3. Ο Ρόλος της Φυσικής Δραστηριότητας στην Ψυχική Υγεία – 

Σχετικές Μελέτες 
 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), στην αναφορά του το 2002 (WHO, 

2002), επισήμανε τον θετικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η φυσική 

δραστηριότητα στη μείωση της εμφάνισης διάφορων ασθενειών (όπως, η στεφανιαία 

νόσος, ο διαβήτης, ο καρκίνος του εντέρου και ο καρκίνος του στήθους στις 

γυναίκες). Σύμφωνα με αυτή την αναφορά, τουλάχιστον το 60% του παγκόσμιου 

πληθυσμού αποτυγχάνει να ασχοληθεί με κάποιας μέτριας έντασης φυσική 

δραστηριότητα, στο ελάχιστο προτεινόμενο όριο των τριάντα λεπτών ημερησίως. 

Από αυτούς, τα 2/3 ασχολούνται με κάποια, αλλά ανεπαρκή δραστηριότητα για να 

πετύχουν στο ελάχιστο κάποια ουσιαστικά οφέλη για την υγεία τους. 

Περισσότερη προσοχή έχει δοθεί από τους ερευνητές σχετικά με τα οφέλη της 

φυσικής δραστηριότητας στη σωματική υγεία. Στον τομέα αυτόν, υπάρχουν 

επαληθευμένες κατευθύνσεις, σχετικά με τον τύπο, τη συχνότητα και τη διάρκεια της 

δραστηριότητας που είναι αναγκαία για τη μείωση των σωματικών συμπτωμάτων. 

Όμως, τα στοιχεία που αφορούν στη σχέση της φυσικής δραστηριότητας με την 

ψυχική υγεία είναι ελλιπώς επαληθευμένα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ακόμα 

συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την εξασφάλιση των οφελών της φυσικής 

δραστηριότητας στην ψυχική υγεία (Saxena, Van Ommeren, Tang, & Armstrong, 

2005). 

Οι ψυχικές και οι συμπεριφορικές διαταραχές υπολογίζεται ότι αποτελούν 

το13% των ασθενειών που εμφανίζονται παγκοσμίως (WHO, 2004b). Αν η 

ενασχόληση με κάποια φυσική δραστηριότητα συνεισφέρει θετικά στην ψυχική 

υγεία, η προώθηση της φυσικής δραστηριότητας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως 

μια δυναμική στρατηγική για την προαγωγή της ψυχικής υγείας, εφόσον μπορεί να 

υιοθετηθεί από ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού (Moore et al., 1999). Οι 

περισσότερες δραστηριότητες (όπως, το περπάτημα, το τρέξιμο και το κολύμπι) δεν 

κοστίζουν σχεδόν τίποτα και θετική συμβολή τους στην υγεία μπορεί να γίνει εύκολα 

κατανοητή από τον κόσμο (Armstrong, Bauman, & Davies, 2000). 
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Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πλήθος ερευνητών προσπαθούν να διερευνήσουν 

τα ψυχολογικά οφέλη της φυσικής δραστηριότητας. Ο αριθμός των ερευνών όλο και 

αυξάνεται και γίνεται πλέον αποδεκτό το γεγονός ότι η φυσική δραστηριότητα 

επηρεάζει την ψυχολογική κατάσταση των ανθρώπων (για ανασκόπηση βλ. Paluska, 

& Schwenk, 2000; Penedo & Dahn, 2005; Saxena, Van Ommeren, Tang, & 

Armstrong; Stathopoulou, Powers, Berry, Smiths, & Otto, 2006). Πολλές 

μακροχρόνιες έρευνες υποδεικνύουν ότι όσοι είναι φυσικά δραστήριοι είναι λιγότερο 

πιθανό να εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή (Farmer et al., 1988; Camacho, 

Roberts, Lazarus, Kaplan, & Cohen, 1991; Mutrie, 2000). 

Επιδημιολογικές έρευνες  σε ενηλίκους δείχνουν ότι τα πιο δραστήρια άτομα 

παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης. Στην αναφορά του το 

Surgeon’s General Report επισημαίνει ότι «πειραματικές μελέτες συμπεραίνουν πως 

η άσκηση αποτελεί μια αποτελεσματική παρέμβαση για την καταθλιπτική και την 

αγχώδη διάθεση» (U.S. Department of Health And Human Services, 1996). 

Έρευνες που εξετάζουν την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στα 

καταθλιπτικά συμπτώματα κλινικά διαγνωσμένων και μη πληθυσμών, επισημαίνουν 

τα οφέλη της φυσικής δραστηριότητας και στους δύο πληθυσμούς. Η φυσική 

δραστηριότητα μπορεί να εξομαλύνει τα ήπια κλινικά καταθλιπτικά συμπτώματα και 

να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης κλινικών συμπτωμάτων σε άτομα με 

καταθλιπτική διάθεση  (Farmer et al., 1988; North, Mc Cullagh, & Tran, 1990; Craft, 

& Landers, 1998; Paffenbarger, Lee, & Leung, 1994; Babyak, Blumenthal, Herman, 

et al., 2000; Goodwin, 2003). 

Η φυσική δραστηριότητα φαίνεται να σχετίζεται με χαμηλότερα επίπεδα 

υποκειμενικού στρες (Steptoe, Kimbell, & Basford, 1998; Aldana, Sutton, Jacobson, 

& Quirk, 1996; Kobasa, Maddi, Puccetti, & Zola, 1985; Brown & Siegel, 1988) και 

άγχους (Petruzzello, Landers, Hatfield, et al., 1991; Moses, Steptoe, Matthews, et al., 

1989; Osei-Tutu, & Campagna, 1998). Οι έρευνες δείχνουν ότι η φυσική 

δραστηριότητα, με διάφορους μηχανισμούς που θα αναλυθούν στα επόμενα 

κεφάλαια, μπορεί να αποτελέσει ασπίδα προστασίας στην αντιμετώπιση των 

διάφορων στρεσογόνων καταστάσεων της ζωής. 

Αλλά η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται και με τη γενικότερη ψυχολογική 

διάθεση και συναισθηματική ευεξία. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η φυσική δραστηριότητα 

αυξάνει τα επίπεδα της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης (Sonstroem, 1984; 

Morgan, 1985; Gruber, 1986; Berger & Mc Inman, 1993; Fox, 1997). Επιπλέον, η 
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σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής φαίνεται να επηρεάζεται μέσω της φυσικής 

δραστηριότητας, προάγοντας την εμπειρία της ψυχολογικής ευεξίας και αυξάνοντας 

τη φυσική λειτουργικότητα των ατόμων με συναισθηματικές και αγχώδεις διαταραχές  

και των ατόμων που κάνουν κατάχρηση ουσιών (Penedo & Dahn, 2005; 

Stathopoulou, Powers, Berry, Smiths, & Otto, 2006). 

Στα πλαίσια του προγράμματος Special Eurobarometer Wave 58.2 2002, που 

είχε ως στόχο την αποκόμιση στοιχείων για τη σχέση μεταξύ της φυσικής 

δραστηριότητας (ΜΕΤs-ώρες / εβδομάδα) και της ψυχικής υγείας των πληθυσμών της 

ευρωπαϊκής ένωσης των 15, από τον Οκτώβρη έως το Δεκέμβρη του 2002, λήφθηκαν 

συνεντεύξεις από συνολικά 16230 άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω (περίπου 1000 

άτομα από κάθε χώρα). Η ψυχική υγεία των συμμετεχόντων μετρήθηκε με τις 

κλίμακες MHI-5 (μέτρηση ψυχικών διαταραχών) και EVI (μέτρηση ενέργειας και 

ζωντάνιας) (Ware & Sherbourne, 1992), ενώ τα επίπεδα τις φυσικής δραστηριότητας 

με το Διεθνές Ερωτηματολόγιο Φυσικής Δραστηριότητας (International Physical 

Activity Questionnaire, IPAQ, για πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα 

www.ipaq.ki.se).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση ανάμεσα στα 

επίπεδα της φυσικής δραστηριότητας και την ψυχική υγεία. Μόνο το 24.8% όσον 

δήλωσαν ότι ασκούνται λιγότερο (έως 24 MET-ώρες/εβδομάδα) παρουσίασαν 

χαμηλή βαθμολογία στην κλίμακα MHI-5. Μεταξύ των ατόμων που θεωρήθηκαν 

φυσικά δραστήριοι (πάνω από 24 ΜΕΤ-ώρες/εβδομάδα), μόλις το 16.3% παρουσίασε 

υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα  MHI-5. Επιπλέον, οι γυναίκες εμφάνισαν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό υψηλές βαθμολογίες στην κλίμακα MHI-5 απ’ ότι οι άνδρες. 

Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα στην κλίμακα EVI. Όσοι ανέφεραν υψηλά 

επίπεδα φυσικής δραστηριότητας, παρουσίαζαν υψηλότερες βαθμολογίες από αυτούς 

που ανέφεραν χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστηριότητας. Μεταξύ ανδρών, γυναικών 

και όλων των ηλικιών, αυτοί που επιδίδονταν σε υψηλότερα επίπεδα φυσικής 

δραστηριότητας, παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα ενέργειας και ζωντάνιας        

(Abu-Omar, Rutten, & Lehtinen, 2004). 

Η παραπάνω έρευνα φανερώνει τη θετική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα 

επίπεδα φυσικής δραστηριότητας και της ψυχικής υγείας, αν και αυτή η σχέση δεν 

φάνηκε να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη 

αιτιατής σχέσης(Abu-Omar et al, 2004). 
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2.3.1. Μεθοδολογικοί Περιορισμοί 

 

Παρά το γεγονός ότι η βιβλιογραφία που αφορά στη σχέση της φυσικής 

δραστηριότητας με την ψυχική υγεία σήμερα είναι πολλή, εξακολουθούν να 

υπάρχουν κάποιοι μεθοδολογικοί περιορισμοί. Αρκετές μελέτες ήταν συναφειακές ή 

συσχετιστικές, ή δεν είχαν χρησιμοποιήσει κάποια ομάδα ελέγχου, συνεπώς, ήταν 

δύσκολο να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των τυχαίων στιγμιαίων αλλαγών της διάθεσης 

που είχαν προέλθει από αστάθμητους παράγοντες και αλλαγών που οφείλονταν στην 

ενασχόληση με κάποια φυσική δραστηριότητα. Έπειτα, ενώ πολλές μελέτες έχουν 

αποδείξει τις βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας στην 

ψυχολογική διάθεση, πολύ λίγες μελέτες έχουν σχεδιαστεί για να διερευνήσουν τις 

μακροχρόνιες επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας μετά την ολοκλήρωση των 

παρεμβάσεων σε μη κλινικό πληθυσμό. Έτσι, γεννιέται το ερώτημα εάν οι επιδράσεις 

αυτές είναι παροδικές ή μπορούν να διατηρηθούν στο χρόνο (Di Lorenzo et al., 

1999). Τέλος, οι περισσότερες έρευνες που έχουν διεξαχθεί, βασίζονται στην 

παρατήρηση και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Έτσι, τα 

αποτελέσματα επηρεάζονται από το υποκειμενικό στοιχείο.  

Περεταίρω έρευνες πρέπει να διεξαχθούν για τη σχέση που διέπει τη φυσική 

δραστηριότητα και την ψυχική υγεία. Η σχέση αυτή περικλείει σύνθετα φαινόμενα 

και αλληλεπιδράσεις διαφόρων παραγόντων, φυσιολογικών και ψυχολογικών. Η 

διεπιστημονική συνεργασία κρίνεται απαραίτητη, αφού είναι ξεκάθαρο ότι δεν 

πρόκειται απλά για «ψυχολογία».      
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Φυσική Δραστηριότητα και Στρες 

 
3.1. Ορισμός της έννοιας του στρες 

 
Οι αρνητικές επιδράσεις του στρες στην υγεία και στην ψυχολογική ευεξία είναι 

αναγνωρισμένη εδώ και δεκαετίες. Ο προσδιορισμός όμως της έννοιας του στρες στα 

πλαίσια της επιστήμης, όπως της ιατρικής και της ψυχολογίας, παρουσιάζει 

δυσκολίες. Διάφοροι λειτουργικοί και περιγραφικοί ορισμοί έχουν δοθεί για το στρες 

κατά καιρούς. Στο φημισμένο βιβλίο του «Stress without distress», ο καθηγητής Hans 

Selye δίνει τον εξής ορισμό για το στρες: 

«Η λέξη στρες, όπως η «επιτυχία», η «αποτυχία» ή η «ευτυχία», σημαίνει 

διαφορετικά πράγματα για διαφορετικούς ανθρώπους, έτσι, ο ορισμός της είναι 

εξαιρετικά δύσκολος. Ο επιχειρηματίας που είναι κάτω από συνεχή πίεση από τους 

πελάτες και τους εργοδότες του,….και ο σύζυγος που βλέπει ανήμπορος τη γυναίκα του 

να πεθαίνει αργά και βασανιστικά από καρκίνο, όλοι υποφέρουν από στρες. Τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι εντελώς διαφορετικά, αλλά η ιατρική έρευνα έχει 

δείξει ότι από πολλές απόψεις το σώμα αντιδρά κατά στερεότυπο τρόπο, με 

πανομοιότυπες βιοχημικές αλλαγές, όταν πρέπει να φέρει σε πέρας οπουδήποτε είδους 

αυξημένη απαίτηση επί του ανθρώπινου μηχανισμού» (1975, σ. 25-26). 

 

Ο όρος στρες, στα πλαίσια της ιατρικής και των νευροεπιστημών, δηλώνει 

οποιαδήποτε κατάσταση έντασης ή επέμβαση παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του 

οργανισμού (ομοιόσταση). Φυσικά στρες (όπως, θόρυβος, έντονες αλλαγές στη 

θερμοκρασία) ή ψυχολογικά στρες (όπως, αποτυχία, σύγχυση, φόβος) προκαλούν 

δυσμενείς μεταβολές στη λειτουργία του οργανισμού, ο οποίος αντιδρά με έναν 

συνδυασμό ψυχικών και φυσιολογικών μηχανισμών άμυνας. 

Συχνά ο όρος «στρες» συγχέεται με τον όρο «άγχος», αφού από το ευρύ κοινό 

θεωρούνται συνώνυμες έννοιες. Στην πραγματικότητα, το στρες περιλαμβάνει τόσο 

τα στρεσογόνα ερεθίσματα όσο και τις αντιδράσεις (σωματικές, ψυχικές και 
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σωματικές) του ατόμου. Η έννοια του άγχους αναφέρεται μονάχα στην ψυχική 

διάθεση-αντίδραση του ατόμου σε κάποιο εξωτερικό στρεσογόνο ερέθισμα. 

Το στρες, μέσα στο χρόνο, έχει γίνει κατανοητό κατά τρεις βασικούς τρόπους. 

Η πρώτη προσπάθεια ερμηνείας, περιγράφει το στρες ως εξαρτημένη μεταβλητή, 

δηλαδή ως ψυχολογική και σωματική αντίδραση του οργανισμού σε κάποιο 

εξωτερικό ερέθισμα. Σε αυτή την κατεύθυνση κατατάσσεται και η θεωρία του Selye 

(1956, 1976) για το Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής (General Adaptation Syndrome) 

και η αντίδραση πάλης ή φυγής του Cannon (1929), οι οποίες θα παρουσιαστούν 

αναλυτικότερα παρακάτω. 

Κατά τη δεύτερη ομάδα ερευνητών, το στρες περιγράφεται ως ανεξάρτητη 

μεταβλητή. Το στρες αποτελεί χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος που επηρεάζει τα 

άτομα. Σύμφωνα με τους Elliot και Eisdorfer (1982) υπάρχουν βασικά τέσσερις τύποι 

στρεσογόνων ερεθισμάτων: α) τα οξέα, χρονικά περιγεγραμμένα ερεθίσματα (π.χ. 

σεισμός), β) ερεθίσματα σε διαδοχή (π.χ. χρόνια ασθένεια με τις επιπτώσεις της ), γ) 

οι χρόνιοι, περιοδικοί στρεσογόνοι παράγοντες (π.χ. εξετάσεις) και γ) οι χρόνιοι 

στρεσογόνοι παράγοντες (π.χ. χαμηλό εισόδημα). 

Η τρίτη ομάδα ερευνητών περιγράφει το στρες ως μια διαδικασία που 

περιλαμβάνει και τα ερεθίσματα και τις αντιδράσεις. Το πλεονέκτημα αυτής της 

θεωρίας είναι ότι αποδέχεται την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμου και περιβάλλοντος 

(Lazarus & Folkman, 1984, Mechanic, 1976). Η αλληλεπίδραση αυτή είναι δυναμική 

και βρίσκεται σε συνεχή «διάλογο». Οι Lazarus και Folkman (1984) ορίζουν το στρες 

ως: «…απαιτήσεις (εσωτερικές ή εξωτερικές) που σύμφωνα με την εκτίμηση του 

ατόμου θέτουν σε δοκιμασία ή και ξεπερνούν τις διαθέσιμες δυνατότητές του»        

(σ. 283). Κατά τον Lazarus και τη Folkman (1984), όταν ένα άτομο έρχεται σε επαφή 

με κάποιο ερέθισμα, κρίνει αρχικά εάν το ερέθισμα είναι «θετικό», «άσχετο» ή 

«στρεσογόνο». Η διαδικασία αυτή ονομάζεται γνωστική αξιολόγηση, η οποία 

χωρίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή. Κατά την πρωτογενή αξιολόγηση το άτομο 

καλείται να δώσει απάντηση στο ερώτημα εάν το ερέθισμα είναι αρνητικό. Εφόσον 

το γεγονός κριθεί ως στρεσογόνο, τότε ακολουθεί η δευτερογενής αξιολόγηση, κατά 

την οποία κρίνονται οι προσωπικές ικανότητες και οι διαθέσιμες δυνατότητες τη 

στιγμή εκείνη. Οι διαφορές που παρατηρούνται στα επίπεδα του στρες οφείλονται 

στη γνωστική αξιολόγηση, που μεσολαβεί μεταξύ του ερεθίσματος και της 

αντίδρασης και η οποία είναι αποτέλεσμα της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ 

ατόμου και περιβάλλοντος (Folkman & Lazarus, 1980). 
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Πρόσφατα, έχει αναπτυχθεί ακόμα ένα μοντέλο για το στρες του Hobfoll 

(1989). Η θεωρία αυτή ονομάζεται «θεωρία για τη διατήρηση των πόρων» και έχει ως 

μοναδική αρχή: τα άτομα προσπαθούν να αποκτήσουν, να διατηρήσουν και να 

προστατεύσουν ό,τι εκτιμούν (διαθέσιμα-πόρους) ή ότι θεωρούν ότι λειτουργεί ως 

μέσο για την απόκτηση και τη διατήρηση όσων εκτιμούν. Επομένως, το στρες 

προκύπτει, όταν τα διαθέσιμα απειλούνται ή χάνονται ή όταν δεν λαμβάνει χώρα η 

αναμενόμενη αύξησή τους μετά από αντίστοιχη επένδυση. 

 

Το στρες μπορεί να εμφανιστεί σε τρεις μορφές: 

 

Οξύ στρες: ακολουθεί αμέσως μετά από μια στρεσογόνα κατάσταση (π.χ. εξετάσεις) ή 

αμέσως πριν μια στρεσογόνα κατάσταση, στην οποία το άτομο πρόκειται να εκτεθεί 

(π.χ. ένα ραντεβού με κάποιον που μας ενδιαφέρει). Θέτει το άτομο σε ετοιμότητα 

Και μπορεί να προκαλέσει ευχάριστη ένταση, όταν όμως συμβαίνει κατ’ επανάληψη 

μπορεί να εξαντλήσει το άτομο. 

Επεισοδιακό οξύ στρες: είναι οξύ στρες σε καθημερινή βάση. Τα άτομα αυτά δείχνουν 

να βρίσκονται συνεχώς στην «πρίζα». Μπορεί να προκαλέσει έντονα σωματικά 

συμπτώματα (π.χ. έλκος, καρδιακές παθήσεις) και προβλήματα συμπεριφοράς(π.χ. 

επιθετικότητα, οξυθυμίες). 

Χρόνιο στρες: Το άτομο βρίσκεται σε μόνιμη κατάσταση στρες, την οποία και 

συνηθίζει ως μέρος της ζωής του. Αισθάνεται ότι η ζωή του είναι στάσιμη και 

«μίζερη». Φθείρεται σωματικά και ψυχικά και αισθάνεται δυστυχισμένο και 

ανικανοποίητο. Αυτού του είδους το στρες, μπορεί να έχει σοβαρές σωματικές και 

ψυχικές επιπτώσεις για το άτομο (Selye, 1975). 
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3.2. Αντίδραση του οργανισμού στο στρες και υγεία 
 

Τον προηγούμενο αιώνa , ο φυσιολόγος Walter Cannon (1929), ενδιαφερόμενος 

για τη φύση και τη διαδικασία της οργανικής αντίδρασης του οργανισμού υπό 

συνθήκες έντονης πίεσης, περιέγραψε τη θεωρία του για την αντίδραση πάλης ή φυγής 

(fight or flight syndrome). Σύμφωνα με τον Cannon, αυτή η διαδικασία προετοιμάζει 

τον οργανισμό για δύο ενδεχόμενα μπροστά στον κίνδυνο: να μείνει και παλέψει ή να 

τραπεί σε φυγή. Κατά την αντίδραση πάλης ή φυγής, η αντίληψη του κινδύνου 

προκαλεί ερεθισμό των επινεφριδίων μέσω του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, 

ώστε να παραχθεί αδρεναλίνη, η οποία θα προετοιμάσει τον οργανισμό για 

αντίδραση. Η διέγερση αυτή του συμπαθητικού νευρικού συστήματος βοηθά στην 

αντιμετώπιση επικείμενων κινδύνων. Εάν όμως η διέγερση συνεχίσει επί μακρόν, 

μπορεί να αποβεί επικίνδυνη. Στις μέρες μας, που τα προβλήματα των ανθρώπων 

είναι κυρίως κοινωνικής φύσεως, το άτομο ούτε επιτίθεται ούτε τρέπεται σε φυγή, με 

αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται συναισθηματικά σε μία χρόνια διέγερση, που του 

δημιουργεί στρες και οδηγεί σε εμφάνιση σωματικών και ψυχικών βλαβών. 

Με τη σειρά του ο Hans Selye, στο βιβλίο του The Stres of Life (1956) 

υποστηρίζει ότι το στρες που προέρχεται από το περιβάλλον επιδρά στην υγεία μέσω 

κάποιων μηχανισμών που ονόμασε στο σύνολό τους Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής. 

Το σύνδρομο αυτό αποτελεί την αμυντική αντίδραση του οργανισμού σε διαρκή ή 

επαναλαμβανόμενα στρεσογόνα ερεθίσματα και περιλαμβάνει τρεις φάσεις: 

α) Αντίδραση Συναγερμού: στη φάση αυτή το άτομο αντιλαμβάνεται ότι κάτι του 

συμβαίνει. Η αντίδραση συναγερμού είναι ουσιαστικά αυτό που περιέγραψε ο 

Cannon ως σύνδρομο πάλης ή φυγής με τις οργανικές επιπτώσεις που προαναφέραμε. 

Εάν το στρες είναι εξαιρετικά ισχυρό, ο οργανισμός μπορεί να μην ανταπεξέλθει σε 

αυτή την ένταση και να επέλθει ο θάνατος. 

β) Φάση αντίστασης: είναι η αντίδραση του ατόμου στο πρόβλημα. Τα 

σωματικά συμπτώματα υποχωρούν, ο οργανισμός επιστρατεύει κάθε διαθέσιμο μέσο, 

ώστε να επιλύσει το πρόβλημα και τελικά επέρχεται η ισορροπία (ομοιόσταση).               

γ) Φάση εξουθένωσης: αν η αντίσταση του οργανισμού στην πίεση δεν 

αποδειχθεί αποτελεσματική, τα έντονα συμπτώματα της φάσης του συναγερμού 

επανεμφανίζονται, επέρχεται η εξουθένωση και ο οργανισμός καταρρέει. 
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Η σύγχρονη έρευνα έχει δείξει ότι από τη στιγμή που ένα εξωτερικό ερέθισμα 

γίνει αντιληπτό και αξιολογηθεί ως στρεσογόνο από τον οργανισμό, μια σειρά 

αλλαγών συμβαίνουν στα διάφορα συστήματα του οργανισμού. Το κάθε σύστημα 

διαδραματίζει τον δικό του ρόλο στην αντίδραση του οργανισμού στο σύνολό του, 

ώστε να αντιμετωπίσει την πρόκληση. 

Διακρίνονται τρία κύρια συστήματα αντίδρασης: α) το νευρικό, β) το 

νευροενδοκρινικό και γ) το ενδοκρινικό σύστημα (Everly, 1990). 

Η αντίδραση του νευρικού συστήματος απαρτίζεται από τρεις βασικές οδούς, το 

συμπαθητικό, το παρασυμπαθητικό και το νευρομυϊκό νευρικό σύστημα (Everly, 

1990). Τα όργανα αυτά είναι τα πρώτα που ενεργοποιούνται και είναι ταχύτατα. Το 

συμπαθητικό σύστημα ενεργοποιεί τα όργανα στόχους, ενώ το παρασυμπαθητικό 

αναστέλλει τη λειτουργία τους. Το νευροενδοκρινικό σύστημα και πιο συγκεκριμένα 

ο υποθάλαμος ενεργοποιεί τον μυελό των επινεφριδίων, που με τη σειρά του παράγει 

κάποιες ορμόνες, τις κατεχολαμίνες και ειδικότερα επινεφρίνη (γνωστή ως 

αδρεναλίνη) και νορεπινεφρίνη (ή νοραδρεναλίνη). Η έκκριση των κατεχολαμινών 

οδηγεί σε αύξηση της σωματικής δραστηριότητας. 

Κατά τη διάρκεια της παραπάνω αντίδρασης το αίμα συσσωρεύεται σε περιοχές 

του σώματος, των οποίων η λειτουργία είναι αναγκαία για να διευκολυνθεί η 

αντίδραση πάλης ή φυγής (καρδιά, μύες), με αποτέλεσμα να μειώνεται σε άλλες 

όπως, το γαστρεντερικό, το γεννητικό και το ανοσολογικό σύστημα. Έτσι, οι περιοχές 

αυτές αναστέλλουν τη λειτουργία τους, ενόσω ο οργανισμός αντιμετωπίζει την 

εξωτερική απειλή (Everly, 1990). 

Για την αντιμετώπιση μεγαλύτερης έντασης ερεθισμάτων ενεργοποιείται το 

ενδοκρινικό σύστημα, το οποίο προκαλεί διαρκέστερες αντιδράσεις. Ο φλοιός των 

επινεφριδίων ενεργοποιείται και παράγει τις κορτικοστεροειδείς ορμόνες 

(κορτιζόλες). 

Οι Brantley και Garrett (1993), ανακεφαλαιώνοντας τα υπάρχοντα μοντέλα που 

περιγράφουν τη σχέση στρες και υγείας, αναφέρουν πέντε τρόπους επίδρασης: 

1) αλλαγές στην οργανική λειτουργία 

2) αύξηση στην εμφάνιση συμπεριφορών υψηλού κινδύνου 

3) μειωμένη αντίδραση στο στρες 

4) νευρολογική υπερευαισθησία 

5) ανεπαρκείς στρατηγικές αντιμετώπισης του στρες 
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Η έρευνα έχει δείξει ότι το στρες συμβάλλει αρνητικά στην ενασχόληση με 

φυσικές δραστηριότητες και τη διάθεση για σωματική άσκηση και για έναν πιο 

«φυσικό» τρόπο ζωής (Steptoe, Wardle, Pollard et al., 1996). Στη συνέχεια θα 

διερευνηθεί η αντίστροφη σχέση, δηλαδή, πώς συμβάλλει η φυσική δραστηριότητα 

και η άσκηση στα επίπεδα του στρες.     

 

 

 

3.3. Επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στα επίπεδα του 

στρες 
 

 

Παρά το γεγονός ότι τα ψυχολογικά οφέλη της φυσικής δραστηριότητας είναι 

σήμερα κοινώς αποδεκτά, οι σχέση της φυσικής δραστηριότητας με τη διαδικασία 

του στρες δεν είναι ξεκάθαρη. Συσχετιστικές έρευνες φανερώνουν ότι η άσκηση 

προστατεύει από τις επιβλαβείς επιπτώσεις του στρες στη φυσική και την ψυχική 

υγεία, αλλά η αιτίες δεν είναι ξεκάθαρες. Ωστόσο, τα στοιχεία συγκλίνουν στο 

γεγονός ότι η άσκηση ενεργοποιεί κάποια διαδικασία η οποία προσφέρει διαρκή 

ανθεκτικότητα στο στρες. 

Οι υπάρχουσες μελέτες που ερευνούν τη σχέση της φυσικής δραστηριότητας με 

τη διαδικασία του στρες, μετρούν κυρίως τις επιδράσεις της άσκησης στην 

καρδιαγγειακή λειτουργία του οργανισμού. Αρκετοί ερευνητές έχουν δείξει πως όταν 

ένας οργανισμός εκτεθεί σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα μετά από φυσική άσκηση, 

παρουσιάζει ηπιότερες αντιδράσεις από το αυτόνομο νευρικό του σύστημα. Οι Roy 

και Steptoe (1991) τοποθέτησαν εθελοντές τυχαία σε τρεις συνθήκες: μέτριας 

έντασης άσκηση, υψηλής έντασης άσκηση και καθόλου άσκηση. Την άσκηση 

ακολούθησαν 20 λεπτά ανάκαμψης και έπειτα οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε 

κάποιο αριθμητικό έργο (στρεσογόνα κατάσταση), ενώ παράλληλα οι ερευνητές 

μετρούσαν την αρτηριακή πίεση και τους καρδιακούς παλμούς των συμμετεχόντων. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αρτηριακή πίεση και οι καρδιακοί παλμοί όσων 

υποβλήθηκαν σε κάποια από τις δύο συνθήκες άσκησης βρίσκονταν σε χαμηλότερα 

επίπεδα από εκείνων που δεν ασκήθηκαν. Χαμηλότερα επίπεδα στρες παρουσίασαν 

όσοι υποβλήθηκαν σε μέτριας έντασης άσκηση.  
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Σε μια πολύ πρόσφατη μελέτη του Alderman και των συνεργατών του (2007), οι 

συμμετέχοντες τοποθετήθηκαν τυχαία σε τρεις ομάδες: η πρώτη ομάδα επιδόθηκε για 

30 λεπτά σε αερόβια δραστηριότητα υψηλής έντασης, η δεύτερη ομάδα για 30 λεπτά 

σε αερόβια δραστηριότητα μέτριας έντασης και η ομάδα ελέγχου δεν επιδόθηκε σε 

κάποια φυσική δραστηριότητα. Τα υποκείμενα υποβλήθηκαν σε κάποιον 

εργαστηριακό στρεσογόνο παράγοντα 5, 30 και 60 λεπτά αργότερα. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέτριας και υψηλής έντασης άσκηση μείωσαν σημαντικά 

τη συστολική και διαστολική πίεση των συμμετεχόντων, καθώς και τους καρδιακούς 

παλμούς στην αντίδραση στο στρεσογόνο ερέθισμα και τις τιμές ανάκαμψης των 

καρδιακών παλμών. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι η μείωση στα επίπεδα του 

στρες μετά από έντονη δραστηριότητα εξαρτάται, τόσο από την ένταση της 

δραστηριότητας όσο και από το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της 

δραστηριότητας και του στρεσογόνου ερεθίσματος.       

Οι Hobson και Rejeski (1993) έδειξαν ότι οι αντιδράσεις στη διαστολική πίεση 

του αίματος σε κάποιο νοητικό έργο μετά από άσκηση στο 70% του καρδιακού 

ρυθμού ήταν μειωμένες. Υπάρχουν, επίσης, έρευνες οι οποίες συγκρίνουν τα 

αποτελέσματα της άσκησης σε σχέση με το στρες, μεταξύ προγυμνασμένων ατόμων 

και ατόμων που δεν αθλούνται καθόλου (Rejeski et al., 1991; Steptoe et al., 1993). 

Σε μια νατουραλιστική έρευνα των Steptoe, Kimbell και Basford (1998) οι 

συμμετέχοντες έγραφαν ημερολόγια για 12 συνεχόμενες ημέρες, στα οποία ανέφεραν 

την κατάσταση της διάθεσής τους και τις στρεσογόνες εμπειρίες κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Τα υποκείμενα ασκούνταν κανονικά αλλά όχι σε καθημερινή βάση. Σκοπός 

της έρευνας ήταν να μελετηθούν οι πιθανές διαφορές στη διάθεση και στην αντίληψη 

των στρεσογόνων καταστάσεων μεταξύ των ημερών που ασκούνταν και των ημερών 

που δεν ασκούνταν οι συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι όσοι 

ασκούνταν συστηματικά και παρουσίαζαν χαμηλότερα επίπεδα άγχους, 

αντιλαμβάνονταν λιγότερα στρεσογόνα συμβάντα τις ημέρες που ασκούνταν σε 

σχέση με τις ημέρες που δεν ασκούνταν. Τα άτομα αυτά βίωναν επίσης λιγότερα 

συμβάντα τις ημέρες που ασκούνταν, δείχνοντας ότι τόσο η εμπειρία όσο και η 

αντίληψη των στρεσογόνων συμβάντων είχαν τροποποιηθεί.   

 Ο Petruzzello και οι συνεργάτες του (1991) διεξήγαγαν τρεις μετα-αναλύσεις, 

με σκοπό να μελετήσουν την επίδραση της οξείας και της χρόνιας άσκησης στα 

επίπεδα του στιγμιαίου, του χαρακτηριστικού για το άτομο άγχους και στις 

ψυχοφυσιολογικές συσχετίσεις του άγχους, που προήλθαν από δημοσιευμένες και μη 
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μελέτες από το 1960 έως το 1989. Τα αποτελέσματα σχετικά με το στιγμιαίο άγχος 

έδειξαν ότι η χρόνια άσκηση είχε ελαφρώς μεγαλύτερη επίδραση στο άγχος από ότι η 

οξεία. Η αερόβια άσκηση ήταν αποτελεσματικότερη στη μείωση του άγχους από ότι 

η αναερόβια. Η υψηλής έντασης δραστηριότητα διάρκειας 21-30 λεπτών παρουσίαζε 

καλύτερα αποτελέσματα από ότι η χαμηλής έντασης δραστηριότητα διάρκειας 

λιγότερης από 20 ή περισσότερης από 30 λεπτά. Τα επίπεδα τις επίδρασης ήταν 

υψηλότερα όταν μετρούνταν 20 λεπτά μετά τη δραστηριότητα. Σχετικά με την 

επίδραση της άσκησης στα επίπεδα του χαρακτηριστικού για το άτομο άγχους, 40 

λεπτά υψηλής έντασης αερόβιας άσκησης για περισσότερο από 15 εβδομάδες 

παρουσίαζε τις χαμηλότερες τιμές άγχους. Στην μέτρηση των ψυχοφυσιολογικών 

συσχετίσεων του άγχους, η άσκηση παρουσίασε υψηλά επίπεδα επίδρασης σε σχέση 

με το άγχος. Τα αποτελέσματα αυτών των λεπτομερών μετα-αναλύσεων έδειξαν ότι η 

άσκηση μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του άγχους και ότι η άσκηση έχει παρόμοια 

αποτελέσματα με άλλες παρεμβάσεις (όπως χαλάρωση και ο διαλογισμός) στα 

επίπεδα του άγχους (Callaghan, 2004). 

 

Κατά καιρούς έχει επισημανθεί η σημασία της σύνδεσης διάφορων κοινωνικών, 

ψυχολογικών και φυσιολογικών παραμέτρων στη μελέτη της διαδικασίας του στρες 

(Pearlin, 1989; 1999). Οι παράγοντες αυτοί προέρχονται από κοινωνικές, 

ψυχολογικές και φυσικές πηγές και θεωρείται ότι έχουν άμεσες, μεσολαβητικές και 

ρυθμιστικές επιδράσεις στο αρνητικό στρες (στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται ως 

‘distress’). Σύμφωνα με το μοντέλο για τη διαδικασία του στρες της ζωής, όταν 

κάποιο στρεσογόνο ερέθισμα επιδρά σε ένα άτομο, τα κοινωνικά και ψυχολογικά 

αποθέματα του ατόμου διαμεσολαβούν και ρυθμίζουν την ένταση του αρνητικού 

στρες. Στις περισσότερες έρευνες, έμφαση έχει δοθεί είτε στον ρόλο των 

ψυχολογικών αποθεμάτων του ατόμου στη διαδικασία του στρες (Lazarus & 

Folkman, 1984; Trumbull & Appley, 1986), είτε στον ρόλο των κοινωνικών και 

ψυχολογικών αποθεμάτων του (Aneshensel, 1992; House, Umberson, & Landis, 

1988; Kaplan, 1996; Kessler, Price, & Wortman, 1985; Pearlin & Aneshensel, 1986). 

Δυστυχώς, λιγότερη σημασία έχει δοθεί σε φυσιολογικούς παράγοντες και στη σχέση 

τους με τη διεργασία του στρες. 

Πρόσφατα οι Ensel και Lin (2004), στο μοντέλο της διεργασίας του στρες της 

ζωής πρόσθεσαν και τον παράγοντα της φυσικής φόρμας (physical fitness), που ως 

κύρια συνιστώσα της έχει την άσκηση (η συχνότητα της άσκησης χρησιμοποιήθηκε 
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για τη μέτρηση της φυσικής φόρμας στην έρευνα). Σκοπός ήταν να μελετήσουν τον 

τρόπο με τον οποίο τα επίπεδα της φυσικής φόρμας, σε συνδυασμό με τα αποθέματα 

του ατόμου, σχετίζονται με το αρνητικό στρες στη διαδικασία του στρες. Κατά τους 

συγγραφείς, τέσσερις δυναμικές σχέσεις υπάρχουν ανάμεσα στη φυσική φόρμα και το 

αρνητικό στρες: η άμεση, η μεσολαβητική, η ρυθμιστική και η έμμεση. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 

αρνητική συσχέτιση μεταξύ άσκησης και αρνητικού στρες. Αν και η στατιστική 

σημαντικότητα δεν ήταν τόσο υψηλή όσο των υπόλοιπων παραγόντων (στρεσογόνα 

ερεθίσματα και αποθέματα), η σημασία των φυσιολογικών αποθεμάτων (φυσική 

φόρμα) στη διαδικασία του στρες δεν πρέπει να παραβλέπεται. Κατά τους 

συγγραφείς, η άσκηση αποτρέπει το αρνητικό στρες. Επίσης, φάνηκε ότι η άσκηση 

δεν μπορεί να μειώσει τις επιδράσεις των κοινωνικών στρεσογόνων στο αρνητικό 

στρες. Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι τα άτομα με χαμηλά επίπεδα φυσικής φόρμας δεν 

είχαν επαρκή αποθέματα, ώστε να αντιμετωπίσουν μια στρεσογόνο κατάσταση, με 

αποτέλεσμα να εμφανίζουν υψηλότερα επίπεδα αρνητικού στρες. 
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3.4. Μια Προσπάθεια Εξήγησης για τη Σχέση Φυσική 

Δραστηριότητα - Στρες 
 

Υπάρχουν ακόμα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που η φυσική 

δραστηριότητα επιδρά στη διαδικασία του στρες. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ερευνών 

παρέχει στοιχεία, τα οποία συγκλίνουν προς την άποψη ότι η άσκηση μειώνει την 

ευαισθησία στο στρες. Σύμφωνα με τον Salmon (2001), δύο γενικές εξηγήσεις 

μπορούν να ληφθούν υπόψη: 

Η πρώτη σχετίζεται με τις οξείες επιδράσεις της άσκησης. Οι οξείες επιδράσεις 

μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία του στρες με δύο τρόπους. Ο πρώτος πιθανός 

τρόπος είναι μετριάζοντας τις αντιδράσεις του ατόμου στα τρέχοντα ή πρόσφατα 

επίπεδα του στρες. Παρόλο που οι καρδιαγγειακές αντιδράσεις του οργανισμού στο 

νοητικό στρες αυξάνουν κατά τη διάρκεια της άσκησης, μια ανασταλτική λειτουργία 

της άσκησης στις αντιδράσεις του τρέχοντος  συναισθηματικού στρες συμφωνεί με τη 

δημοφιλή πεποίθηση ότι η άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του στρες 

και άλλων προβλημάτων. Ο δεύτερος πιθανός τρόπος είναι οδηγώντας σε 

εξασθένηση των αντιδράσεων έναντι των στρεσογόνων ερεθισμάτων που βιώνονται 

αμέσως μετά την άσκηση. Παρά το γεγονός ότι η έρευνα έχει ενδείξεις για την 

ικανότητα της άσκησης να μειώνει την πίεση, τα στοιχεία παρουσιάζουν κενά όσον 

αφορά το εάν οι καρδιαγγειακές και συμπαθοαδρενεργικές αντιδράσεις στο 

ψυχολογικό στρες μειώνονται από την άσκηση. 

Η δεύτερη εξήγηση που μπορεί να δοθεί για την ικανότητα της άσκησης να 

μειώνει τις αντιδράσεις του οργανισμού στο στρες είναι ότι ενεργοποιεί μια 

μακροχρόνια διαδικασία. Αν ισχυριστούμε ότι λαμβάνει χώρα μια τέτοια διαδικασία, 

σε αυτή δεν μπορεί να επιδρά η αεροβική ικανότητα του ατόμου. Σε μία έρευνα, στην 

οποία οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν ώστε να έχουν της ίδιες συνήθειες άσκησης 

αλλά να διαφέρουν στα επίπεδα φυσικής φόρμας, η καρδιαγγειακή αντίδραση ήταν 

μεγαλύτερη στα πιο «φορμαρισμένα» άτομα (de Geus, 1993). Επιπλέον, σε μια άλλη 

έρευνα, χαμηλής έντασης άσκηση, η οποία δεν αύξησε τα επίπεδα της μέγιστης 

κατανάλωσης οξυγόνου (VO2max), μείωσε πιο αποτελεσματικά τις καρδιαγγειακές 

αντιδράσεις στο στρες από ότι η υψηλής έντασης άσκηση, που βελτίωσε τη φυσική 

φόρμα των υποκειμένων (Rogers et al., 1996). 
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Ο Salmon (2001) πρότεινε την κατασκευή ενός θεωρητικού πλαισίου, που θα 

διευκολύνει την έρευνα για τη σχέση της άσκησης με τη διαδικασία του στρες και το 

οποίο θα έχει ενοποιητικό χαρακτήρα. Εισηγήθηκε επίσης, ότι μια τέτοια θεωρία θα 

πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρία κύρια γνωρίσματα που προκύπτουν από την έρευνα: 

 

1. Η άσκηση μπορεί να αποφεύγεται, όμως μπορεί να έχει και ηδονιστικές 

ικανότητες, πιο ισχυρές μετά από εκτεταμένη άσκηση. 

2. Η άσκηση έχει αντικαταθλιπτικές και αγχολυτικές επιδράσεις. 

3. Η άσκηση μειώνει την ευαισθησία στο στρες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Φυσική Δραστηριότητα και Αυτοεκτίμηση 
 

 

4.1 Η σημασία της αυτοεκτίμησης στη ζωή μας 

 
Η έννοια του εαυτού αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές ψυχολογικές 

κατασκευές στη σύγχρονη κοινωνία (Harter, 1999; Hattie, 1992). Η εικόνα που 

έχουμε για τον εαυτό μας επηρεάζεται από τις σχέσεις μας με τους άλλους, 

βοηθώντας μας να κατανοήσουμε γιατί και πώς σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμαστε και 

συμπεριφερόμαστε όπως συμπεριφερόμαστε. Επιπλέον, αποτελεί κινητήρια δύναμη, 

ώστε να εμπλουτίσουμε και να καλυτερεύσουμε τη ζωή και τις σχέσεις μας. 

Οι Mc Guire και Padawer-Singer το 1976 επισήμαναν ότι «αυτό που πιστεύουμε για 

τον εαυτό μας πιθανό να είναι η κεντρική ιδέα στη συνειδητή ζωή μας». Η 

αυτοαντίληψη ή η μετρήσιμη συνιστώσα της, αυτοπεκτίμηση, έχει κατά καιρούς 

συσχετιστεί με την επίτευξη των ακαδημαϊκών στόχων, της ικανότητας της 

ανάγνωσης, της συμμετοχής στις σχολικές τάξεις, την επίτευξη κοινωνικών 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τη συμμετοχή σε εξωσχολικές δραστηριότητες και την 

επίτευξη ηγετικών ικανοτήτων (Sonstroem, 1984). 

Οι ψυχολογικές παρεμβάσεις στις μέρες μας έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη 

δημιουργία στους θεραπευόμενους αισθημάτων ικανοποίησης για τον εαυτό τους. Οι 

Horney (1950) και Fromm (1956) έχουν αναφερθεί στα αισθήματα απαξίωσης του 

εαυτού ως συμπτώματα ψυχοπαθολογίας, ενώ τα επίπεδα αυτοεκτίμησης έχουν κατά 

καιρούς συσχετιστεί αρνητικά με την εκδήλωση άγχους, τόσο σε υγιή όσο και σε 

ψυχικά πάσχοντες πληθυσμούς. 

Η έννοια της αυτοεκτίμησης σήμερα είναι αρκετά δημοφιλής και η σχέση της 

με τη θετική ρύθμιση του συναισθήματος είναι πλέον αναγνωρισμένη. Συνεπώς, 

εύλογο είναι το γεγονός ότι έχει θεωρηθεί από τους ερευνητές ως η μεταβλητή με τα 

περισσότερα ψυχολογικά οφέλη, που μπορούν να κατακτηθούν από τη συστηματική 

άσκηση (Folkins & Sime, 1981; Hughes, 1984, Sonstroem, 1984). 
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    4.2. Η έννοια της αυτοεκτίμησης και η δομή του εαυτού 

 
Ο Rogers το 1951 όρισε την αυτοαντίληψη ως «μία οργανωμένη σύνθεση των 

αντιλήψεων του εαυτού, η οποία είναι παραδεκτή από τη συνείδηση» (σ.379). Η 

αυτοεκτίμηση, γενικά, θεωρείται η μετρήσιμη συνιστώσα της αυτοαντίληψης και 

ορίζεται ως «ο βαθμός στον οποίο το άτομο έχει θετικά αισθήματα απέναντι στον 

εαυτό του» (Gergen, 1971, σ.11). Έχει περιγραφεί ως «μια σιωπηλή εμπιστοσύνη 

στην αξία του εαυτού μας , ανεξάρτητα από οποιαδήποτε αδυναμία ή ελάττωμά του» 

(Benson, 1974, σ.30) και ως «προσωπική κρίση για την αξία μας» (Coopersmith, 

1967, σ.5). Επειδή είναι σχεδόν αδύνατον να φανταστούμε την εικόνα του εαυτού 

χωρίς να βιώσουμε την αξία και την επίδρασή του, οι όροι της αυτοαντίληψης και της 

αυτοεκτίμησης, συνήθως, χρησιμοποιούνται ως ταυτόσημες. Στη συνέχεια του 

κειμένου, ο όρος αυτοεκτίμηση θα χρησιμοποιείται είτε αναφερόμαστε στη δομή 

γενικά, είτε στην αξιολόγηση της αυτοαντίληψης. 

Όπως προκύπτει από τους παραπάνω ορισμούς, οι περισσότεροι ερευνητές 

υιοθετούν μια φαινομενολογική άποψη, μια συνειδητή επίγνωση του εαυτού. 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο εαυτός αποτελεί παράλληλα το υποκείμενο 

(πράττων) και το αντικείμενο (γνώστης) της συνείδησης, μια διαδικασία που 

ονομάζεται ενδοσκόπηση. Το κάθε άτομο αποδίδει νοήματα στον εαυτό του σαν 

αντικείμενο, τις λεγόμενες ταυτότητες και μπορούμε να θεωρήσουμε αυτούς τους 

ρόλους/ταυτότητες ως τα νοήματα που αποδίδει ο καθένας στον εαυτό του σαν 

αντικείμενο σε μια κοινωνική περίσταση ή μέσα από έναν κοινωνικό ρόλο (Burke & 

Tully, 1977, σ.883). 

 

Διάφορες πιθανές δομές έχουν προταθεί για την αυτοεκτίμηση. Στο σύνολό 

τους, όμως, παρουσιάζουν ατέλειες και δεν είναι ικανές να προσφέρουν ένα γενικό 

και λειτουργικό πλαίσιο, το οποίο θα μπορούσε να προωθήσει την έρευνα. Παρόλα 

αυτά, αρκετοί θεωρητικοί συμφωνούν για μερικές κύριες διαστάσεις. Για παράδειγμα 

ο Epstein (1973) όρισε τέσσερις διαστάσεις της γενικής αυτοεκτίμησης: τη γενικότερη 

επάρκεια, τη δύναμη, την επιδοκιμασία του εαυτού και την αξία της αγάπης. Κάτω από 

την επάρκεια υπάγονται οι φυσικές και πνευματικές ικανότητες, κάτω από τις οποίες 

εντάσσονται πιο ειδικές ικανότητες. Με αυτό τον τρόπο η διάσταση της επάρκειας 
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είναι ιεραρχικά δομημένη από τις πιο γενικές στις πιο ειδικές ικανότητες, καθώς 

πλησιάζουμε στο κατώτερο άκρο του συνεχούς. 

Ο Rosenberg (1979) υποστήριξε ότι οι τα τρία κύρια χαρακτηριστικά της 

αυτοεκτίμησης είναι οι κοινωνικές ταυτότητες, οι προσωπικές τάσεις και τα φυσικά 

χαρακτηριστικά του ατόμου. Στις κοινωνικές ταυτότητες υπάγονται το κοινωνικό 

status (π.χ. ηλικία, φύλο, επάγγελμα), οι ένταξη σε ομάδες (π.χ. μέλος κάποιας 

λέσχης, συλλέκτης), οι τίτλοι (π.χ. κλέφτης), κύρος που προέρχεται από 

προηγούμενες ιδιότητες (π.χ. απόφοιτος πανεπιστημίου, βετεράνος πολέμου) και 

διάφοροι κοινωνικοί τύποι βασισμένοι σε κοινωνικές γενικεύσεις κάποιων 

χαρακτηριστικών (π.χ. playboy, «μυαλό»). Οι προσωπικές τάσεις αναφέρονται σε 

αντιλήψεις των ατόμων για τις ιδιαιτερότητές τους, τις ικανότητές τους και τις 

προτιμήσεις τους (π.χ. «είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος»). Τέλος, τα φυσικά 

χαρακτηριστικά αφορούν την εικόνα που έχει κάποιος για το ύψος του, το βάρος του, 

τον σωματότυπό του, την ελκυστικότητα, τη δύναμή του κοκ.  

Εάν συγκρίνουμε τις προτάσεις των Coopersmith (1967) και Harter (1983; 

1985) για τη δομή της αυτοεκτίμησης με  αυτές του Epstein και του Rosenberg, 

παρατηρούμε ότι και οι τέσσερις θεωρίες περιλαμβάνουν την έννοια της φυσικής 

επάρκειας. Από το γεγονός αυτό διαφαίνεται ότι, η ιδέα της προσωπικής επάρκειας 

και η αίσθηση υπεροχής και ελέγχου πάνω στον εαυτό και στο περιβάλλον, 

αποτελούν απαραίτητες διαστάσεις της αυτοεκτίμησης (Sonstroem & Morgan, 1989). 

Πολλοί θεωρητικοί σήμερα, ακολουθώντας τον Carl Rogers θεωρούν την 

αυταποδοχή ως μια από τις σημαντικότερες διαστάσεις της αυτοεκτίμησης. Για τον 

Wylie (1974, σ.127) αυταποδοχή σημαίνει «να σέβεται κάποιος τον εαυτό του, 

συμπεριλαμβανομένων και των παραδεχόμενων λαθών του». Τα άτομα που 

αποδέχονται τον εαυτό τους εκτιμούν τον εαυτό τους δίκαια και μπορούν να 

συμβιβαστούν με το γεγονός ότι δεν είναι όλα αυτά που θα ήθελαν να είναι, ωστόσο 

ζουν ευτυχισμένα και δημιουργικά έχοντας αυτή την επίγνωση. Ο Γκέκας, 

αναφερόμενος στις διάφορες διαστάσεις της αυτοπεποίθησης, επισημαίνει ότι 

μπορούμε να διακρίνουμε α) την αυτοεκτίμηση που βασίζεται στο αίσθημα της 

επάρκειας, της δύναμης και της ισχύος και β) την αυτοεκτίμηση που βασίζεται στο 

αίσθημα της αρετής, και των ηθικών αξιών (1982, σ.5). 
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4.3 Επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην αυτοεκτίμηση 

 

 
4.3.1. Θεωρητικά μοντέλα. Το μοντέλο «Άσκηση και αυτοεκτίμηση» 

 

Τα πρώιμα μοντέλα που αναπτύχθηκαν για να εξηγήσουν και να μετρήσουν την 

αυτοεκτίμηση ήταν συγκεντρωτικά, αναφέρονταν σε μια μονοδιάστατη κατασκευή, 

σε μια «γενική αυτοεκτίμηση» που μπορούσε να αλληλεπιδρά και να επηρεάζει 

διάφορες πτυχές της συμπεριφοράς.  

Σήμερα, η έρευνα θεωρεί την αυτοεκτίμηση ως μια πολυδιάστατη και ιεραρχική 

κατασκευή. Σύμφωνα με αυτή την άποψη, οι αντιλήψεις του ατόμου για τον εαυτό 

του σε διάφορα ειδικότερα πλαίσια, μεσολαβούν στη διαμόρφωση της γενικής του 

αυτοεκτίμησης (Sonstroem, 1998). Για παράδειγμα, οι Marsh, Richards και Barnes 

(1986) υπέθεσαν ότι κάθε άτομο διαμορφώνει πολλαπλές αντιλήψεις και αισθήματα 

αυτοεκτίμησης για τον εαυτό του σε διάφορα πλαίσια. Η αυτοεκτίμηση στο πλαίσιο 

του φυσικού εαυτού αποτελείται από πιο ειδικές αντιλήψεις της φυσικής αξίας του 

εαυτού, η οποία επηρεάζεται από ακόμα πιο ειδικές ικανότητες σε διαφορετικά 

πλαίσια του φυσικού εαυτού. Διαφορετική εικόνα έχει για τον εαυτό του κάποιος ως 

επαγγελματίας, ως πατέρας ή ως αθλητής. Σύμφωνα με τον Rosenberg (1979), η 

σύγχρονη έρευνα για την αυτοεκτίμηση θα πρέπει να μελετήσει τόσο τις γενικότερες 

αυτοαντιλήψεις, όσο και αυτές που αφορούν σε πιο ειδικά πεδία. 

 

Ένα πολυδιάστατο μοντέλο που ενστερνίζεται τις προαναφερθείσες απόψεις, 

είναι το μοντέλο για την αυτοεκτίμηση και την άσκηση (Exercise and Self-Esteem 

Model, EXSEM) των Sonstroem και Morgan (1989). Το μοντέλο αυτό αποτελεί ένα 

σημαντικό θεωρητικό εγχειρίδιο για την κατανόηση και την πρόοδο της έρευνας 

πάνω στη σχέση της άσκησης με την αυτοεκτίμηση. Το EXSEM συνυπολογίζει την 

αποδοχή του φυσικού εαυτού ως μεσολαβητική μεταβλητή μεταξύ των αντιλήψεων 

του ατόμου για τη φυσική του ικανότητα και της αυτοεκτίμησης. Το μοντέλο 

αποτελείται από τις εξής συνιστώσες (Sonstroem & Morgan, 1989): 
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Α) Φυσικές μετρήσεις: Είναι τα δεδομένα που προκύπτουν από τεστ φυσικής 

δραστηριότητας. Αποτελούν την αντικειμενική πραγματικότητα για τη φυσική 

κατάσταση του ατόμου, μέσα από την οποία θα επηρεαστούν τα αισθήματα φυσικής 

επάρκειας του ατόμου. 

Β) Φυσική αυτό-αποτελεσματικότητα: Καταλαμβάνει το χαμηλότερο επίπεδο 

γενικότητας των αντιλήψεων για τη φυσική επάρκεια του ατόμου. Αναπαριστά το 

επίπεδο των αντιλήψεων που σχετίζεται περισσότερο με τη συμμετοχή στην άσκηση. 

Γ) Φυσική επάρκεια του εαυτού: Είναι η γενικότερη αξιολόγηση του εαυτού για 

τη φυσική του φόρμα. Αισθήματα αυτό-αποτελεσματικότητας που αποκτήθηκαν από 

τη συμμετοχή σε ειδικότερες φυσικές δραστηριότητες, γενικεύονται σε ευρύτερες 

αντιλήψεις για τις σωματικές ικανότητες του εαυτού. 

Δ) Αποδοχή του Φυσικού Εαυτού: Ο βαθμός στον οποίο το άτομο αισθάνεται 

ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια για τις σωματικές του ικανότητες. 

Ε) Γενική αυτοεκτίμηση: Οι ειδικότερες αντιλήψεις του εαυτού στα χαμηλότερα 

επίπεδα του συνεχούς επηρεάζουν τη γενικότερη αυτοεκτίμηση του ατόμου. 

Πιο συγκεκριμένα, η συμπεριφορά της άσκησης συσχετίζεται με τη γενική 

αυτοεκτίμηση διαμέσου των αντιλήψεων της αυτο-αποτελεσματικότητας, της 

φυσικής επάρκειας και της αποδοχής του φυσικού εαυτού. Μέσα στο μοντέλο, η 

αυτο-αποτελεσματικότητα αναπαριστά τις αντιλήψεις που αφορούν στη συμμετοχή 

σε κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επομένως, η επίδραση αυτών των 

αντιλήψεων για την αποτελεσματικότητα σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα στη 

γενική αυτοεκτίμηση, διαμεσολαβείται από τις αντιλήψεις για τη φυσική επάρκεια, η 

οποία μαζί με την αποδοχή του φυσικού εαυτού, επηρεάζει τη γενική αυτοεκτίμηση 

(βλ. Σχήμα 3).       
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Φυσικές μετρήσεις 

 
 

Σχήμα 3: Σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών όπως αναπαρίστανται στο EXSEM 

(Sonstroem & Morgan, 1989).  

 

 

4.3.2. Έρευνες για τη σχέση μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και 

αυτοεκτίμησης 

 

Όπως προαναφέραμε, η αυτοεκτίμηση σήμερα έχει θεωρηθεί από τους 

ερευνητές ως η μεταβλητή με τα περισσότερα ψυχολογικά οφέλη, που μπορούν να 

κατακτηθούν από τη συστηματική άσκηση. Επομένως, η αυτοεκτίμηση αποτελεί 
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σημαντική παράμετρο για την επίτευξη θετικής ψυχολογικής υγείας και ευεξίας 

(Greenberg, Solomon, Pyszynski, et al., 1992; DiLorenzo, Bargman, Stucky-Ropp, et 

et al., 1999; Rosenberg, 1965). Έτσι, αρκετές έρευνες έχουν διεξαχθεί με σκοπό να 

επαληθεύσουν τη σύνδεση μεταξύ της φυσικής δραστηριότητας και της 

αυτοεκτίμησης. 

Βιβλιογραφικές ανασκοπήσεις (π.χ. Gruber, 1986; Sonstroem, 1984) έχουν 

δείξει ότι περίπου το 60% των μελετών αναφέρουν θετική συσχέτιση ανάμεσα στη 

φυσική δραστηριότητα και την αυτοεκτίμηση. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ευρεία 

διάδοση της άποψης ότι η συμμετοχή σε κάποια φυσική δραστηριότητα, συνεπάγεται 

αυτόματα και αύξηση της γενικής αυτοεκτίμησης. Όμως, τα ευρήματα πιο 

πρόσφατων ερευνών (Calfas & Taylor, 1994; McAuley, Mihalko, & Bane, 1997; 

McAuley, Blissmer, Katula, Duncan, & Mihalko, 2000) δημιουργούν ερωτήματα για 

το μέγεθος της επίδρασης της φυσικής δραστηριότητας στα επίπεδα της γενικής 

αυτοεκτίμησης (Spence, McGannon, & Poon, 2005). 

Πρόσφατα, οι Spence, McGannon και Poon (2005) σε μια ποσοτική 

ανασκόπησή τους, διεξήγαγαν μια μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί 

πάνω στη σχέση της φυσικής δραστηριότητας με την αυτοεκτίμηση σε ενήλικους 

πληθυσμούς. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συμμετοχή σε κάποια φυσική 

δραστηριότητα σχετίζεται με μικρές αλλά στατιστικά σημαντικές αλλαγές στα 

επίπεδα της γενικής αυτοεκτίμησης (d = + .23). Οι συγγραφείς επισημαίνουν ότι οι 

μικρές αλλαγές αφορούν στο επίπεδο της γενικής αυτοεκτίμησης, αφού η φυσική 

δραστηριότητα είχε μεγαλύτερη επίδραση σε πιο ειδικές συνιστώσες της 

αυτοεκτίμησης, όπως στις αντιλήψεις για τη φυσική επάρκεια και τη φυσική αξία του 

εαυτού. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι τα επίπεδα φυσικής φόρμας και ο τύπος της 

άσκησης επηρεάζουν την επίδραση της άσκησης στη γενική αυτοεκτίμηση. 

Μεγαλύτερες αλλαγές παρατηρήθηκαν σε εκείνους που βίωσαν σημαντικές αλλαγές 

στη φυσική τους φόρμα και σε εκείνους που συμμετείχαν σε προγράμματα ασκήσεων 

σε αντίθεση με εκείνους που συμμετείχαν σε κάποιο πρόγραμμα εκγύμνασης 

συγκεκριμένων δεξιοτήτων. 
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4.3.3. Πιθανοί ρυθμιστές της σχέσης άσκηση - αυτοεκτίμηση 

 

Με βάση τις υποθέσεις που προτάθηκαν από τους Sonstroem και Morgan στο 

μοντέλο τους το 1989 και μετέπειτα έρευνες του Ssonstroem (1997, 1998), μπορούμε 

να διακρίνουμε τέσσερις μεταβλητές που αποτελούν εν δυνάμει ρυθμιστές της 

επίδρασης της άσκησης στην αυτοεκτίμηση (Spence, McGannon, & Poon, 2005): 

 

1) Οι αλλαγές στα επίπεδα της φυσικής φόρμας μπορούν να επιδράσουν τις 

αντιλήψεις του ατόμου για τη φυσική αυτό-αποτελεσματικότητά του και 

ακολούθως τη γενική του αυτοεκτίμηση. Συνεπώς, άτομα που βιώνουν αλλαγές στη 

φυσική τους φόρμα βιώνουν και μεγαλύτερες αλλαγές στη γενική τους 

αυτοεκτίμηση, σε αντίθεση με εκείνους που δε βιώνουν τέτοιες αλλαγές. 

 

2) Εάν η αλλαγή στη φυσική φόρμα αποτελεί ρυθμιστή της σχέσης άσκηση-

γενική αυτοεκτίμηση, τότε το αρχικό επίπεδο φυσικής φόρμας θα μπορούσε να 

αποτελέσει επίσης δυναμικό ρυθμιστή, αφού λιγότερο «φορμαρισμένα» άτομα 

βιώνουν περισσότερες αλλαγές στο σώμα τους και συνεπώς στη γενική τους 

αυτοεκτίμηση. 

 

3) Ομοίως, το αρχικό επίπεδο της αυτοεκτίμησης θα μπορούσε να αποτελεί 

ρυθμιστή. Επομένως, άτομα με αρχικά χαμηλότερη αυτοεκτίμηση θα πρέπει να 

βιώνουν μεγαλύτερες αλλαγές στα επίπεδα της αυτοεκτίμησής τους, ως αποτέλεσμα 

των αλλαγών στη φυσική φόρμα. 

 

4) Τέλος, τα χαρακτηριστικά του προγράμματος άσκησης, όπως, η συχνότητα, η 

διάρκεια, η ένταση και ο τύπος της άσκησης μπορεί να θεωρηθεί ότι επιδρούν στην 

αυτοεκτίμηση. Ειδικότερα, προγράμματα σχεδιασμένα για μακροχρόνιες περιόδους, 

που χαρακτηρίζονται από υψηλή συχνότητα, ένταση και διάρκεια, οδηγούν σε 

μεγαλύτερες επιδράσεις στα επίπεδα της αυτοεκτίμησης από ότι προγράμματα 

μικρότερης διάρκειας και με λιγότερες δόσεις άσκησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Πιθανοί μηχανισμοί 

 
 

Λίγη έρευνα έχει διεξαχθεί πάνω στους μηχανισμούς με τους οποίους η άσκηση 

ασκεί τις θετικές της επιδράσεις στην ψυχική υγεία. Οι υποθέσεις που κατά καιρούς 

έχουν γίνει για τους μηχανισμούς δράσης μπορούν να καταταγούν σε δύο κύριες 

κατηγορίες: τους ψυχολογικούς μηχανισμούς και τους νευροφυσιολογικούς 

μηχανισμούς. Οι ψυχολογικοί μηχανισμοί που έχουν προταθεί ότι μεσολαβούν μεταξύ 

της φυσικής δραστηριότητας και της ψυχικής υγείας έχουν εμπειρική βάση και 

περιλαμβάνουν αλλαγές στα αισθήματα αυτό-αποτελεσματικότητας και στην 

αντιμετώπιση των αρνητικών σκέψεων. Οι νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί 

περιλαμβάνουν αλλαγές στον μεταβολισμό και στη διαθεσιμότητα των βασικών 

νευροδιαβιβαστών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 43



5.1. Ψυχολογικοί μηχανισμοί 

 
Μια αρκετά διαδεδομένη άποψη είναι η υπόθεση του περισπασμού, η οποία 

υποθέτει ότι η απόσπαση της προσοχής από δυσάρεστα ερεθίσματα και σωματικούς 

πόνους, οφείλεται για τις θετικές επιδράσεις της άσκησης μετά το πέρας της (Hill, 

1987; Morgan, 1985). Οι Bahrke και Morgan το 1978, παρατήρησαν ότι τα οφέλη της 

έντονης άσκησης έμοιαζαν με αυτά του διαλογισμού και ότι οφείλονταν στον ίδιο 

μηχανισμό της απόσπασης της προσοχής. Η ενασχόληση με κάποια φυσική 

δραστηριότητα, δηλαδή, προσφέρει λίγο χρόνο μακριά από τις αντιξοότητες της 

καθημερινότητας και αυτό ακριβώς είναι το όφελός της στην ψυχική υγεία. Παρόλα 

αυτά, υπάρχουν ανασκοπήσεις που αμφισβητούν τη χρησιμότητα της υπόθεσης αυτής 

στην εξήγηση των ψυχικών οφελών της άσκησης (Yeung, 1996; Petruzzello, Landers, 

Hatfield, et al., 1991; North, McCullagh, & Tran, 1990). 

Ένας δεύτερος, εξίσου διαδεδομένος μηχανισμός, βασίζεται στη θεωρία του 

Bandura για την αυτό-αποτελεσματικότητα (1977). Οι υποστηρικτές αυτής της 

θεωρίας προτείνουν ότι η εμπιστοσύνη στην ικανότητα του εαυτού να ασκείται, 

σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την πραγματική ικανότητα του ατόμου για άσκηση. 

Μελέτες επιβεβαιώνουν ότι οι βαθμολογίες στην υποκειμενική αυτό-

αποτελεσματικότητα των συμμετεχόντων, παρουσιάζουν σημαντική συσχέτιση με τις 

τρέχουσες επιδόσεις τους στην άσκηση, ενώ όσοι δεν ασκούνται παρουσιάζουν 

χαμηλή αυτοπεποίθηση σχετικά με τις ικανότητές τους για άσκηση (Marcus, 1995; 

Marcus, Selby, Niaua, et al., 1992). Αφού η άσκηση αποτελεί πρόκληση για όσους 

δεν ασκούνται, η επιτυχής συμμετοχή σε τακτική φυσική δραστηριότητα μπορεί να 

οδηγήσει σε βελτιωμένη διάθεση, σε αύξηση της αυτοπεποίθησης και της ψυχικής 

υγείας γενικότερα (North, McCullagh, & Tran, 1990; Gauvin & Spence, 1996). 

Μια τρίτη υπόθεση είναι αυτή της υπεροχής. Σύμφωνα με αυτήν, η άσκηση 

αποτελεί μία πρόκληση, η επιτυχής διεκπεραίωση της οποίας παρέχει στο άτομο 

αισθήματα ανεξαρτησίας και επιτυχίας. Αυτά τα αισθήματα γενικεύονται και σε άλλα 

πλαίσια της ζωής του ατόμου καθώς αποκτά περισσότερη εμπιστοσύνη, γεγονός που 

βοηθάει στη βελτίωση της ψυχικής του υγείας (Griest, Klein, Eischens, 1979). Τέλος, 

η υπόθεση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης εικάζει ότι οι κοινωνικές σχέσεις και η 

αμοιβαία υποστήριξη μεταξύ των ασκούμενων, ευθύνεται για τα οφέλη της άσκησης 

στην ψυχική υγεία (Ransford, 1982). 
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Δυστυχώς, όλες οι παραπάνω υποθέσεις που αποσκοπούν στην ερμηνεία των 

ψυχολογικών μηχανισμών, οι οποίοι οδηγούν σε βελτίωση της ψυχικής υγείας μέσω 

της φυσικής δραστηριότητας, έχουν γίνει αρκετά χρόνια πριν και δεν παρέχουν 

ουσιαστικά τεκμήρια. Περεταίρω έρευνες πρέπει να διεξαχθούν στο μέλλον για την 

τεκμηρίωση ή την απόρριψη τους.  

 

 

 

 

5.3. Νευροφυσιολογικοί μηχανισμοί 

 

 
Ένας καλά μελετημένος φυσιολογικός μηχανισμός είναι η αμινεργική υπόθεση, 

σύμφωνα με την οποία η φυσική δραστηριότητα εντείνει την αμινεργική διαβίβαση. 

Οι βασικές αμίνες του εγκεφάλου, νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη και σεροτονίνη φαίνεται 

ότι έχουν αγχολυτικές επιδράσεις και ότι συμβάλλουν στη θετική διάθεση και στη 

μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Η Brooks και οι συνεργάτες της (Brooks 

et al., 1999, 2001, 2003) υπέθεσαν ότι οι θετικές επιδράσεις της φυσικής 

δραστηριότητας στη διάθεση και το στρες μπορεί να οφείλονται στην τροποποίηση 

της λειτουργίας της σεροτονίνης (5-HT). Βασιζόμενοι δε μελέτες πάνω σε ζώα, που 

έδειχναν ότι η φυσική δραστηριότητα οδηγεί σε αυξημένη κυκλοφορία της 

σεροτονίνης (Brooks, Schweiger, & Pirke, 1991), θεώρησαν ότι η φυσική 

δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει μείωση της ευαισθησίας των μετασυναπτικών 

σεροτονινεργικών υποδοχέων και ειδικότερα των υποδοχέων 5-HT2C. Σε μία μελέτη 

τους σύγκριναν μαραθωνοδρόμους με άτομα που δεν ασκούνταν, ως προς την 

αντίδρασή τους σε έναν αγωνιστή της 5-HT, την m-CPP 

(μεταχλωροφαινυλπιπεραζίνη), η οποία έχει αγχογόνα δράση μέσω των υποδοχέων 5-

HT2C (Brooks et al., 1999). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι μαραθωνοδρόμοι, σε 

σχέση με τους συμμετέχοντες που δεν ασκούνταν, αντιδρούσαν με μειωμένη έκκριση 

κορτιζόλης στην m-CPP. Αυτή η μειωμένη έκκριση κορτιζόλης στους ασκούμενους 

συμμετέχοντες, υποθέτει και μειωμένη ορμονική αντίδραση στη m-CPP από τους 

μετασυναπτικούς υποδοχείς 5-HT2C. Συνεπώς, οι αγχολυτικές επιδράσεις της 
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φυσικής δραστηριότητας πιθανότατα οφείλονται στην αποευαισθητοποίηση των 

υποδοχέων 5-HT2C. 

 

Μια άλλη δημοφιλής υπόθεση που χρησιμοποιήθηκε για να εξηγήσει τις 

επιδράσεις της φυσικής δραστηριότητας στην ψυχική υγεία είναι η ενδορφινική 

υπόθεση (Petruzzello et al., 1991; Nicoloff & Schwenk, 1995; Morgan, 1985; 

Ransford, 1982; Moore, 1982; Thoren, Floras, Hoffmann, et al., 1990). Οι ενδορφίνες 

και ειδικότερα η β-ενδορφίνη, αποδεδειγμένα μειώνουν τον πόνο και δημιουργούν 

αισθήματα ευφορίας (North, McCullagh, & Tran, 1990; Morgan, 1985). Πολλές 

έρευνες έχουν δείξει ότι η παρατεταμένη ενασχόληση με κάποια φυσική 

δραστηριότητα προκαλεί έκκριση της β-ενδορφίνης. Όμως, δεν έχει αποδειχθεί ότι 

αυτή η έκκριση της β-ενδορφίνης οφείλεται για τη θετική διάθεση που ακολουθεί 

μετά το πέρας της άσκησης (Yeung, 1996; Moore, 1982; Thoren, Floras, Hoffmann, 

et al., 1990). Επιπλέον, έρευνες έδειξαν ότι ανταγωνιστές των ενδορφινών, όπως η 

ναλοξόνη, αν και μπλόκαραν την αύξηση του ουδού του πόνου που αρχικά 

προκάλεσαν οι ενδορφίνες, δεν επηρέασαν τις επιδράσεις τους στην ψυχική υγεία 

μετά την άσκηση (Yeung, 1996; Morgan, 1985; Thoren, Floras, Hoffmann, et al., 

1990). 

Κάποιοι ερευνητές επισημαίνουν ότι η ασυμβατότητα που παρατηρείται μεταξύ 

των αποτελεσμάτων, οφείλεται σε μεθοδολογικά προβλήματα, καθώς, οι 

συγκεντρώσεις των ενδορφινών στο πλάσμα, μπορεί να μην αντικατοπτρίζουν τα 

πραγματικά επίπεδα στο κεντρικό νευρικό σύστημα (North, McCullagh, & Tran, 

1990; Morgan, 1985; Thoren, Floras, Hoffmann, et al., 1990). Κάποιοι άλλοι 

ερευνητές πιστεύουν ότι οι ενδορφίνες βοηθούν έμμεσα στη βελτίωση της ψυχικής 

υγείας. Θεωρούν ότι οι ενδορφίνες αρχικά συμβάλλουν στη διατήρηση της ενέργειας 

κατά τη διάρκεια της άσκησης. Το γεγονός αυτό βοηθά κάποια ψυχολογική 

διεργασία, η οποία έχει θετικές επιδράσεις στην ψυχική υγεία (Petruzzello, 

Landers,Hatfield, et al., 1991). 

 

Μια λιγότερο δημοφιλής υπόθεση για τους μηχανισμούς επίδρασης της φυσικής 

δραστηριότητας στην ψυχική υγεία είναι το θερμογεννετικό μοντέλο, σύμφωνα με το 

οποίο οι αυξήσεις στη θερμοκρασία του σώματος ευθύνονται για τη βελτίωση της 

διάθεσης μετά από κάποια φυσική δραστηριότητα. Όμως, περισσότερες έρευνες 

πρέπει να διεξαχθούν για αυτό τον μηχανισμό (Paluska & Schwenk, 2000). 
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Η αδυναμία εύρεσης ενός επαρκούς μηχανισμού που να εξηγεί τις επιδράσεις 

της φυσικής δραστηριότητας στην ψυχική υγεία, έχει οδηγήσει αρκετούς συγγραφείς 

να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι ένα συνθετικό ψυχοβιολογικό μοντέλο το οποίο 

θα ενσωματώνει τα βασικά συστατικά κάθε υπόθεσης, θα μπορούσε να προσφέρει τις 

πιθανότερες εξηγήσεις για το φαινόμενο (Petruzzello, Landers,Hatfield, et al., 1991; 

North, McCullagh, & Tran, 1990; Morgan, 1985; Ransford, 1982). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ερευνητικές υποθέσεις 
 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο η 

ενασχόληση των νέων ατόμων με κάποιου είδους φυσική δραστηριότητα 

συσχετίζεται με τα επίπεδα του στρες και της αυτοπεποίθησής τους. 

Οι αρχικές μας υποθέσεις βάσει της ανασκόπησης της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας συνέκλιναν στο ότι, οι παράγοντες στρες και αυτοπεποίθηση 

παρουσιάζουν συσχέτιση με τον βαθμό στον οποίο κάποιος επιδίδεται σε κάποιου 

είδους φυσική δραστηριότητα. Επίσης, θεωρήσαμε ότι και η υποκειμενική αντίληψη 

για την υγεία των ατόμων σχετίζεται με την ενασχόληση με κάποια φυσική 

δραστηριότητα ακολούθως.  

Πιο συγκεκριμένα, υποθέσαμε ότι τα άτομα που επιδίδονται σε υψηλής έντασης 

φυσική δραστηριότητα στη δουλειά τους, παρουσιάζουν χαμηλότερες τιμές στη 

μέτρηση του στρες, ενώ έχουν υψηλότερη αυτοπεποίθηση. Το ίδιο υποθέσαμε και για 

τα αποτελέσματα της ενασχόλησης των ατόμων με κάποιου είδους φυσική 

δραστηριότητα μέτριας ή και υψηλής έντασης στον ελεύθερό τους χρόνο. Επιπλέον, 

υποθέσαμε ότι τα άτομα αυτά θα έχουν και θετικότερη υποκειμενική αντίληψη για 

την υγεία τους. Έπειτα, μελετήσαμε τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο χρόνο που 

αφιερώνει κάποιος σε κάποια φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο του και 

στο στρες, την αυτοπεποίθηση και την υποκειμενική αντίληψη για την υγεία του. 

 Τέλος, υποθέσαμε ότι, η συνδυασμένη συστηματική ενασχόληση με υψηλής 

και μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο, σχετίζεται με 

μειωμένα επίπεδα στρες, ενώ παράλληλα δημιουργεί στο άτομο αισθήματα 

αυτοπεποίθησης και θετικότερη εικόνα για τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Μεθοδολογία 
 

 

7.1. Συμμετέχοντες 
 

Στην έρευνα συμμετείχαν 104 άτομα, 57 άνδρες (54,8%) και 47 γυναίκες 

(45,2%). Η μέση ηλικία του δείγματος ήταν τα 24,6 έτη με τυπική απόκλιση 5,8 έτη. 

Το 56,7% των συμμετεχόντων ήταν απόφοιτοι λυκείου, το 26% ήταν πτυχιούχοι 

ΑΕΙ/ΤΕΙ, το 10,6% πτυχιούχοι τεχνικής σχολής, ενώ μόλις το 1,9% ήταν απόφοιτοι 

γυμνασίου. 

Ως προς την επαγγελματική κατάσταση, το 39,4% των συμμετεχόντων ήταν 

υπάλληλοι, το 31,7% φοιτητές, το 9,6% ήταν άνεργοι, το 8,7% αυτοαπασχολούμενοι. 

Οι συμμετέχοντες, αφού ενημερώθηκαν για το σκοπό της έρευνας και 

διαβεβαιώθηκαν για την πλήρη ανωνυμία των στοιχείων τους, κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν ορισμένα ερωτηματολόγια. 
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7.2. Μέσα συλλογής δεδομένων 
 

Ο βαθμός ενασχόλησης των συμμετεχόντων με κάποια φυσική δραστηριότητα 

αξιολογήθηκε με βάση τη δεύτερη έκδοση του ερωτηματολογίου Γενικής Φυσικής 

Δραστηριότητας (Global Physical Activity Questionnaire, GPAQ v2.0). Το 

ερωτηματολόγιο αναπτύχθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (World Health 

Organization, WHO, για πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα: 

http://www.who.int/chp/steps/en/) και αποτελείται από 16 ερωτήσεις, οι οποίες 

συλλέγουν πληροφορίες για τη συμμετοχή σε κάποια φυσική δραστηριότητα σε τρία 

περιβάλλοντα (ή πεδία), καθώς και για την καθιστική συμπεριφορά των ατόμων. Τα 

πεδία αυτά είναι: 

 Δραστηριότητα στη δουλειά 

 Μετακίνηση από και προς κάποιο μέρος 

 Δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο 

 

Τα επίπεδα του άγχους μετρήθηκαν με βάση το Ερωτηματολόγιο 

Υποκειμενικού Στρες (Perceived Stress Scale, PSS), που αναπτύχθηκε από τον Cohen 

και τους συνεργάτες του (Cohen, S., et al. 1983). Στο ερωτηματολόγιο αυτό ζητείται 

από τους συμμετέχοντες να απαντήσουν σε δέκα ερωτήσεις που αφορούν τις σκέψεις 

και τα συναισθήματά τους τον τελευταίο μήνα, όπως, «κατά τον τελευταίο μήνα, 

πόσο συχνά είσαστε σε ένταση επειδή κάτι συνέβη απρόοπτα;», «κατά τον τελευταίο 

μήνα, πόσο συχνά έχετε νιώσει ότι τα πράγματα πάνε όπως θέλετε;»). Οι 

συμμετέχοντες εκτιμούν πόσο συχνά σκέφτηκαν ή αισθάνθηκαν κάτι μέσα από μία 

κλίμακα Likert πέντε σημείων που κυμαίνεται από «Ποτέ» έως «Πολύ συχνά» 

(Αξιοπιστία Cronbach a = .81). 

Η αυτοπεποίθηση των υποκειμένων μελετήθηκε από την κλίμακα 

αυτοπεποίθησης SEI του Rosenberg (Self-Esteem Inventory, Rosenberg, 1965). Το 

ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από δέκα ερωτήσεις, στις οποίες οι συμμετέχοντες 

απαντούν σε μία κλίμακα τύπου Likert τεσσάρων σημείων που κυμαίνεται από 

«Συμφωνώ απόλυτα» έως «Διαφωνώ απόλυτα» (π.χ. «αισθάνομαι ότι έχω αρκετές 

ικανότητες», «γενικά, έχω την τάση να νιώθω ότι είμαι αποτυχημένος») (Cronbach    

a = .81). 
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Τέλος, για την μέτρηση της υποκειμενικής υγείας ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάσταση της υγείας τους σε μία 

κλίμακα από το 0 (η χειρότερη κατάσταση της υγείας που μπορούσαν να 

φανταστούν) έως το 100 (η καλύτερη κατάσταση της υγείας που μπορούσαν να 

φανταστούν).Επιπλέον, χρησιμοποιηθήκαν μερικές σύντομες ερωτήσεις για τη 

συλλογή χρήσιμων δημογραφικών στοιχείων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

                       Αποτελέσματα 
 

 

  Από την ανάλυση των δεδομένων, φαίνεται ότι τα άτομα που επιδίδονται σε 

υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα στον χώρο της εργασίας τους παρουσιάζουν 

χαμηλότερα επίπεδα στρες (Μ = 26.4  ,  SD = 5.4),  ( t(102) = -2.22 ,    p < .05) από 

εκείνα που δήλωσαν ότι η δουλειά τους δεν εμπεριέχει δραστηριότητα υψηλής 

έντασης (M = 29  ,  SD = 5.3). Ωστόσο, δεν παρατηρούνται διαφορές στα επίπεδα 

αυτοπεποίθησης μεταξύ των δύο ομάδων ( t(102) = .23 ,   p > .05 ). 

Χαμηλότεροι μέσοι όροι (Μ = 27.1  ,  SD = 5.2) στα επίπεδα του στρες 

παρατηρούνται σε όσους ασχολούνται με υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα 

στον ελεύθερο χρόνο τους ( t(102) = -2.65 ,   p < .01 ), σε αντίθεση με εκείνους που 

δεν ασχολούνται με έντονη φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο τους (M = 

30  ,  SD = 5.3). Ο μέσος όρος των τιμών της αυτοπεποίθησης εκείνων που 

ασχολούνται με έντονη φυσική δραστηριότητα (Μ = 17.9  ,  SD = 4.1) είναι 

χαμηλότερος από εκείνων που δεν ασχολούνται (M = 19.4  ,  SD = 4.6), αλλά η 

συσχέτιση δεν παρουσιάζει στατιστική σημαντικότητα ( t(102) = -1.8 ,     p < .05), 

ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει συσχέτιση με την υποκειμενική υγεία (βλ. πίνακα 1).  Η 

ενασχόληση με κάποιου είδους φυσική δραστηριότητα μέτριας έντασης στον 

ελεύθερο χρόνο δεν φαίνεται να συσχετίζεται με καμία από τις μεταβλητές στρες                 

( t(102) = .23  p > .05), αυτοπεποίθηση ( t(102) = .48 ,   p > .05) και υποκειμενική 

υγεία ( t(102) = -.23 ,   p > .05). 

Στατιστικώς σημαντική αρνητική συσχέτιση προκύπτει ανάμεσα στον χρόνο 

που κάποιος αφιερώνει για έντονη φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερό του χρόνο 

και στο στρες (r = -.293   p < 0.01) και την αυτοπεποίθηση (r = -.205   p < 0.05). 

Στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις δεν φαίνεται να υπάρχουν ανάμεσα στον χρόνο 

που κάποιος αφιερώνει για μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα και στις 

μεταβλητές μας. 

Τέλος, παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στη συνδυασμένη 

ενασχόληση με φυσικές δραστηριότητες υψηλής και μέτριας έντασης και στον 

παράγοντα στρες ( βλ. πίνακα 2). Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των τιμών του 
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στρες για τους συμμετέχοντες που δήλωσαν ότι ασχολούνται παράλληλα με κάποια 

έντονης και κάποια μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερό τους 

χρόνο ήταν σημαντικά χαμηλότερος ( Μ = 28.5 ) από εκείνους που δήλωσαν ότι δεν 

ασχολούνται με καμία φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερό τους χρόνο ( M = 31.2 ), 

οι οποίοι παρουσίαζαν και τα υψηλότερα επίπεδα στρες. Τους χαμηλότερους μέσους 

όρους στις τιμές του στρες ( Μ = 25 ) παρουσιάζουν όσοι ασχολούνται μόνο με 

υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα ( p = .003). Οι παράγοντες αυτοπεποίθηση 

και υποκειμενική υγεία δεν βρέθηκαν να συσχετίζονται με τη συνδυασμένη 

ενασχόληση με υψηλής και μέτριας έντασης φυσικές δραστηριότητες στον ελεύθερο 

χρόνο των υποκειμένων.  

 

 

 

Πίνακας 1:  Κατανομή ως προς την ενασχόληση με υψηλής έντασης φυσική     

δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο 

 

 Ενασχόληση με 
έντονη φυσική 

δραστηριότητα στον 
ελεύθερο χρόνο 

Μη ενασχόληση με 
έντονη φυσική 

δραστηριότητα στον 
ελεύθερο χρόνο 

 

 F          df 

      

   P 

Στρες              27.1                30   7         102 .009 

Αυτοπεποίθηση             17.9               19.4  3.1       102 .079 

Υποκειμενική 
Υγεία 

            80.8               78.7 .535      102 .466 

 

 

Πίνακας 2:  Κατανομή ως προς τη συνδυασμένη ενασχόληση με υψηλής και μέτριας 

έντασης φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο 

 

 Υψηλής και 
Μέτριας έντασης 
φυσική 
δραστηριότητα 

Μη ενασχόληση με  
κάποια φυσική 
δραστηριότητα 

 

       F 

 

       P 

Στρες 28.5 31.2 9.5 .003 

Αυτοπεποίθηση 18.6 19.8 2.2 .139 

Υποκειμενική 
Υγεία 

79.3 77.5 1.3 .254 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

Συζήτηση - Συμπεράσματα 
 

Κύριος σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετήσει τον τρόπο με τον 

οποίο η ενασχόληση των νέων ατόμων με κάποιου είδους φυσική δραστηριότητα, 

συσχετίζεται με τα επίπεδα του στρες και της αυτοεκτίμησής τους. Θεωρήσαμε, 

επίσης, ότι η υποκειμενική αντίληψη των ασκούντων για την υγεία τους επηρεάζεται 

ακολούθως. Έτσι, με τη βοήθεια ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς, μετρήθηκαν τα 

επίπεδα του υποκειμενικού στρες και της αυτοεκτίμησης, καθώς και η υποκειμενική 

αντίληψη για την υγεία ενός τυχαίου δείγματος 104 ατόμων και συσχετίστηκαν με τα 

επίπεδα της συνήθους ενασχόλησής τους με κάποια φυσική δραστηριότητα σε τρία 

πεδία (δουλειά, μετακίνηση, ελεύθερος χρόνος). 

 

  Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι από τις μεταβλητές που 

μελετήσαμε, κυρίως τα επίπεδα του στρες είναι αυτά που επηρεάζονται από τη 

φυσική δραστηριότητα. Ποιο συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι στον τομέα 

της δουλειάς, άτομα που επιδίδονταν σε υψηλής έντασης φυσική δραστηριότητα 

εμφάνιζαν μειωμένα επίπεδα στρες σε σχέση με εκείνα που δεν παρήγαγαν κάποιο 

έντονο έργο. Η έντονη φυσική δραστηριότητα βρέθηκε να σχετίζεται με λιγότερο 

στρες και στον ελεύθερο χρόνο, ενώ η μέτριας έντασης φυσική δραστηριότητα δεν 

εμφάνισε κάποια στατιστικώς σημαντική συσχέτιση. Επιπλέον, φάνηκε ότι ο χρόνος 

που κάποιος επιδίδεται σε φυσική δραστηριότητα στον ελεύθερο χρόνο του σε 

εβδομαδιαία βάση σχετίζεται με το στρες και την αυτοεκτίμηση. Όσο περισσότερο 

χρόνο ασκούταν κάποιος τόσο λιγότερο υποκειμενικό στρες και χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση παρουσίαζε. Ο χρόνος ενασχόλησης με φυσική δραστηριότητα μέτριας 

έντασης δεν παρουσίασε κάποια συσχέτιση με τις μεταβλητές μας. Τέλος, η 

συνδυασμένη ενασχόληση με φυσικές δραστηριότητες μέτριας και υψηλής έντασης, 

έδειξε να σχετίζεται με χαμηλά επίπεδα στρες. 

 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συμφωνούν με την υπάρχουσα διεθνή 

βιβλιογραφία ως προς την επίδραση της έντονης φυσικής δραστηριότητας στο στρες. 

Αρκετές σύγχρονες μελέτες έχουν διερευνήσει την μεταξύ τους σχέση, η πλειοψηφία 
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των οποίων συμφωνεί ότι υψηλής έντασης τακτική φυσική δραστηριότητα οδηγεί σε 

μείωση των επιπέδων του στρες (Alderman, 2007; Ensel & Lin, 2004; Hobson & 

Rejeski, 1993; Roy & Steptoe, 1991; Steptoe, Kimbell & Basford, 1998). Τα 

δεδομένα της έρευνας, όμως, για την αυτοεκτίμηση προκαλούν ερωτηματικά. Η 

μοναδική περίπτωση στην οποία παρατηρήθηκε στατιστικώς σημαντική σχέση 

μεταξύ φυσικής δραστηριότητας και αυτοεκτίμησης, ήταν στη διερεύνηση της σχέσης 

της αυτοεκτίμησης με τον ελεύθερο χρόνο που κάποιος αφιέρωνε σε φυσικές 

δραστηριότητες κάθε εβδομάδα. Μάλιστα, η συσχέτιση ήταν αρνητική. Δηλαδή, όσο 

περισσότερο χρόνο αφιέρωνε κάποιος για έντονη φυσική δραστηριότητα στον 

ελεύθερο χρόνο του, τόσο χαμηλότερη βαθμολογία παρουσίαζε στη μέτρηση της 

αυτοεκτίμησής του. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, η φυσική δραστηριότητα δεν 

φάνηκε να επηρεάζει τα επίπεδα της αυτοεκτίμησης των συμμετεχόντων. Ως προς τη 

σχέση φυσική δραστηριότητα – υποκειμενική αντίληψη για την υγεία, δεν 

παρατηρήθηκε κάποια στατιστικώς σημαντική μεταβολή σε καμία μέτρηση. 

 

Τα παράδοξα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν στη σχέση μεταξύ του 

ελεύθερου χρόνου που κάποιος αφιερώνει σε φυσικές δραστηριότητες και της 

αυτοεκτίμησης, είναι πιθανό να οφείλονται στους λόγους για τους οποίους κάποιος 

ασκείται. Μια σχετικά πρόσφατη έρευνα των Tiggemann και Williamson (2000), που 

μελετούσε τη σχέση μεταξύ του χρόνου ενασχόλησης με φυσική δραστηριότητα και 

ψυχολογικής ευεξίας, έδειξε ότι τα άτομα που ασκούνταν για τον έλεγχο του βάρους 

τους και για την τόνωσή τους (κυρίως νεαρές γυναίκες), παρουσίαζαν χαμηλότερη 

αυτοεκτίμηση. Αντίθετα, όσοι από τους συμμετέχοντες ασκούνταν για λόγους υγείας 

ή για την επίτευξη καλύτερης φυσικής φόρμας, παρουσίαζαν υψηλότερα επίπεδα 

αυτοεκτίμησης. 

 

Η επίδραση της φυσικής δραστηριότητας στην αυτοεκτίμησηαποτελεί ένα 

πολύπλοκο φαινόμενο, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και από τη βιβλιογραφία που 

εξετάστηκε κατά την παρουσίαση αυτής της εργασίας. Τα ελλιπή ερευνητικά 

δεδομένα και οι αντικρουόμενες απόψεις για τις αιτίες και τους μηχανισμούς 

αλληλεπίδρασης των δύο παραγόντων αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα, που δε 

μπορούν να απαντηθούν από την παρούσα έρευνα. 
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Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται 

από κάποιους περιορισμούς. Καταρχάς, η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε στη 

χρήση ερωτηματολογίων αυτοαναφοράς. Συνεπώς, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων 

επηρεάστηκαν από τις υποκειμενικές τους κρίσεις και τη συναισθηματική τους 

κατάσταση τη στιγμή εκείνη, καθώς και από διάφορους άλλους αστάθμητους 

εξωτερικούς παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να επιδρούσαν τη στιγμή εκείνη. Έπειτα, 

κάποιοι συμμετέχοντες, αν και δέχτηκαν να συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια, 

φάνηκε να μην έχουν τη διάθεση να το κάνουν, με αποτέλεσμα να μη δίνουν την 

απαιτούμενη προσοχή στις ερωτήσεις ή να είναι επιπόλαιοι στις απαντήσεις τους, 

αφού κατά την ανάλυση των δεδομένων παρατηρήθηκε ασυνέπεια στις απαντήσεις 

κάποιων υποκειμένων. 

 

Λόγω των παραπάνω περιορισμών, ίσως τα αποτελέσματα να μην είναι 

ενδεικτικά της πραγματικής επίδρασης της φυσικής δραστηριότητας στα επίπεδα του 

στρες και της αυτοεκτίμησης. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν σε γενικές γραμμές 

τα υπάρχοντα ευρήματα για τη σχέση φυσική δραστηριότητα – στρες. Δεν μπορούμε 

όμως να συμπεράνουμε κάτι ουσιαστικό για τη σχέση φυσική δραστηριότητα – 

αυτοεκτίμηση από την παρούσα έρευνα. 

 

Τα ευρήματα της έρευνάς μας έδειξαν αυτό που οι περισσότερες έρευνες έχουν 

δείξει μέχρι στιγμής. Η συστηματική ενασχόληση με έντονη φυσική δραστηριότητα 

μπορεί να μειώσει τα επίπεδα του στρες, αφού αποτελεί ρυθμιστή της διαδικασίας του 

στρες και της αντίληψης των στρεσογόνων ερεθισμάτων. Η σχέση αυτή μπορεί να 

έχει πρακτική εφαρμογή τόσο σε κλινικούς όσο και μη κλινικούς πληθυσμούς. Η 

ενασχόληση ψυχικά υγειών ατόμων με κάποια φυσική δραστηριότητα μπορεί να 

διατηρήσει ή να βελτιώσει τη θετική ψυχική τους υγεία. Επίσης, μπορεί να 

αποτελέσει παράγοντα πρόληψης κατά της εμφάνισης καταθλιπτικών και αγχωδών 

διαταραχών σε υγιή άτομα. Η φυσική δραστηριότητα χρησιμοποιείται αρκετά χρόνια 

τώρα σε κλινικές προαγωγής της ψυχικής υγείας ανά τον κόσμο, ως συμπληρωματική 

μορφή θεραπείας για την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές. Κατά την άποψη 

του συγγραφέα, η δημιουργία και καθιέρωση εντατικών προγραμμάτων φυσικής 

άσκησης σε παρόμοιες δομές, θα μπορούσε να βοηθήσει δυναμικά στην 

αντιμετώπιση των διαταραχών αυτών και στην προαγωγή της γενικότερης ψυχικής 

τους υγείας, με σκοπό τη γρηγορότερη επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο. 
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Κλείνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι, αν και τα ευρήματα που αφορούν στη 

σχέση της φυσικής δραστηριότητας με την ψυχική υγεία παρουσιάζουν αρκετούς 

μεθοδολογικούς περιορισμούς και έχουν αμφισβητηθεί κατά καιρούς, κανείς δε 

μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι υπάρχουν θετικές επιδράσεις από αυτή την 

αλληλεπίδραση. Μπορεί οι ψυχοφυσιολογικοί μηχανισμοί που μεσολαβούν να μην 

είναι ακόμα εξακριβωμένοι, εν τούτοις οργανισμοί παγκόσμιας εμβέλειας, όπως ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), έχουν εδώ και κάποια χρόνια ξεκινήσει 

εκστρατείες αποκλειστικά για την προώθηση της φυσικής δραστηριότητας, με σκοπό 

την προαγωγή της υγείας, σωματικής και ψυχικής. Αυτή η κινητοποίηση φανερώνει 

τη σημασία της φυσικής δραστηριότητας στη ζωή μας, σε μία εποχή που τα 

συμπτώματα κατάθλιψης και αγχωδών διαταραχών αυξάνονται ραγδαία και τείνουν 

να γίνουν οι «ασθένειες του μέλλοντος».   
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