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Araştırmalar ruh sağlığını korumada ve psikolojik bozuklukların tedavisinde spor 

yapmanın önemli olduğunu gösteriyor. Bu, özellikle son zamanlarda klinlik vakalarda 

yapılan çalışmalarda, örneğin depresyon, kaygı bozukluğu ve yeme bozukluğu 

tanısında düzenli spor yapmanın oldukça faydalı sonuçlar doğurduğunu göstermiştir.  

The Journal of Clinical Psychology: Science and Practice dergisinde 2006 yılında bir 

meta-analiz çalışmasında, spor yapmanın ruh sağlığı ile arasındaki ilişki incelenmiş. 

Makalede spor yapmanın çeşitli ruh sağlığı problemlerindeki semptomların 

iyileşmesindeki etkisini araştıran bir çok çalışma bir arada sunulmuş. Makaleye dahil 

edilen araştırmaların ortak özelliği spor yapmanın, haftada en az iki en fazla dört defa 

olmak üzere 20-45 dakika süren çalışmaları içermesi (örn. koşu, yürüyüş, aerobik, 

fiziksel egzersiz, dayanıklılık antrenmanı vs). Sonuçlar, spor yapmanın bir çok 

psikolojik bozuklukların tedavisinde önemli derecede etkili olduğunu gösteriyor.  

 

Finlandiya’da yapılan bir çalışma, haftada iki ya da üç kere spor yapan kişilerin spor 

yapmayanlara göre daha az depresyon, öfke ve stres yaşadığını göstermiştir (Hassmen 

et al., 2000). Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan geniş çaplı bir çalışmada, 

düzenli yapılan fiziksel aktivite ile depresyon ve kaygı bozukluklarının arasında 

negatif ilişki olduğu bulunmuştur (düzenli fiziksel aktivite yapan kişilerde depresyon 

ve kaygı bozuklukları daha az görülmüştür) (Goodwin, 2003).   

 

Spor yapmanın depresyon semptomlarına etkisinin, psikoterapiye benzer şekilde etkili 

olduğu yine yapılan çalışmalarda gösterilmiştir (Lawor and Hopker, 2001). Bu 

bulgular spor yapmanın hem klinik hem klinik olmayan grupların ruh sağlığına 

faydalı olduğunu desteklemektedir.  

 

Yoğun derecede yapılan sporun, az yoğun derecede yapılan spora göre daha etkili 

olduğu görülmüştür (Dunn et al., 2005, Singh et al., 2005). Klinlik depresyonu olan 

60 yaşından büyük yetişkinlerle yapılan bir çalışmada, yoğun yapılan sporun, az 

yoğun yapılan spora göre depresyon tedavisinde daha etkili olduğu görülmüştür 

(Singh et al., 2005).  

 

Sporun tek tedavi yöntemi olarak kullanılmasının yanı sıra, diğer tedavi yöntemleriyle 

birleştirildiğinde de etkili sonuçları alındığı görülmüştür. 50-66 yaş arasındaki 

yetişkin hastalarda yapılan bir çalışmada, 16 hafta süreyle spor ve ilaç tedavisi birlikte 

kullanıldığında, depresyon semptomlarında önemli derecede azalma olduğu 

görülmüştür (Blumenthal et al., 1999). Altı ay sonrasında katılımcıların takip edildiği 

bir araştırmada, spor ve ilaç tedavisini birlikte alan katılımcıların, sadece ilaç kullanan 

gruba göre daha iyi iyileşme gösterdiği bulunmuştur (Babyak et al., 2000). 

Çalışmalardan edinilen bu bulgular, depresyonda ilaç tedavisine ek olarak spor 

yapmanın büyük faydası olduğunu göstermektedir.  

 



Spor yapmak, depresyonun yanı sıra diğer ruh sağlığı problemlerinde de önemli 

derecede etkilidir. Klinik vakalarda örneğin alkol bağımlılığı, yeme bozuklukları ve 

kaygı bozuklukları semptomlarının tedavisinde sporun etkili olduğu önceki 

çalışmalarda gösterilmiştir (Ermalinski,Hanson,Lubin,Thornby, & Nahormek, 1997, 

Sundgot-Borgen, Rosenvinge, Bahr, & Schneider, 2002, Broocks et al., 1998). 

Örneğin problemli alkol kullanımı olan kişilerin, 8 haftalık koşu programı sonrasında 

alkol tüketim oranında önemli derecede azalma görülmüştür (Murphy, Pagano, & 

MArlat, 1986).  

Yapılan bir çalışmada, normal kiloda olan ve yeme bozukluğu olan 64 kadın, spor, 

bilişsel-davranışçı terapi, beslenme danışmanlığı ve hiçbir müdahale yapılmayan 

bekleme grubu olarak dört gruba ayrılmıştır. Spor yapmanın, ince olma isteme 

dürtüsünde ve yeme bozukluğunun hem tek seferde aşırı yeme hem de kilo almamak 

için yedikten sonra kusma belirtililerinin azalmasında, bilişsel-davranışçı terapiden 

daha etkili olduğu görülmüştür (Sundgot-Borgen et al. 2002).  

Broocks ve arkadaşlarının (1998) yaptığı bir çalışmada, panik bozukluğu olan 46 

kişide spor ve ilaç tedavisinin etkisi araştırılmıştır. Sonuçlar, kaygı belirtilerinin ilaçla 

spordan daha hızlı iyileştiğini göstermiştir, ancak tedaviden 10 hafta sonra bütün 

sonuçlara bakıldığında semptomların iyileşmesinde, sporun da ilaç tedavisi kadar 

etkili olduğu bulunmuştur.  

Sonuç olarak, bu bulgular psikolojik bozuklukların tedavisinde ve ruh sağlığını 

korumada spor yapmanın önemli derecede faydalı olduğunu gösteriyor. 

Araştırmanın tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2850.2006.00021.x/abstract  
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