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Santrauka
Straipsnyje nagrinėjami studentų fizinio aktyvumo 
sąlygų teoriniai aspektai. Motyvacija fiziniam ak-
tyvumui nagrinėjama iš tokių teorinių perspektyvų 
kaip socialinė kognityvinė teorija, Penderio sveikatos 
skatinimo modelis, asmeninio veiksmingumo ir as-
meninių schemų teorija, ekologinis modelis ir socia-
linis ekologinis modelis, planuojamo elgesio teorija, 
apsisprendimo teorija. Apibendrinus buvo išskirtos 
penkios, darančios įtaką studentų fiziniam aktyvumui 
veiksnių grupės: demografiniai ir biologiniai veiks-
niai; psichologiniai, kognityviniai ir emociniai veiks-
niai; elgesio atributai ir įgūdžių veiksniai; socialiniai 
ir kultūrinai faktoriai; fiziniai aplinkos veiksniai, ypa-
tingą dėmesį atkreipiant į universiteto aplinką, sutei-
kiamas fizinio aktyvumo galimybes, studijų turinį, 
pasikeitusias studentų gyvenimo aplinkybes. 

Įvadas 
Daugelis tyrimų atskleidžia, jog fizinio aktyvumo stygius 

yra daugelio ligų rizikos veiksnys [6,26,28]. Remiantis PSO 
duomenimis, nepakankamas fizinis aktyvumas yra ketvirtasis 
pagrindinis mirtingumo rizikos veiksnys, taip pat susijęs su 
didesne koronarinės širdies ligos rizika, apskaičiuota, kad  
7%  fiziškai neaktyvių žmonių serga 2 tipo cukriniu diabetu, 
10% krūties ir gaubtinės žarnos vėžiu [28]. F. Booth ir kt. 
[6] pabrėžia, jog mažas fizinis aktyvumas susijęs  net su 35 
lėtinių ligų, tokių kaip metabolinis sindromas, hipertenzija, 
osteoporozė, giliųjų venų trombozė, reumatoidinis artritas, 
policystinių kiaušidžių sindromas ir kt. rizika. Nežiūrint 
į įspėjimus apie pasyvaus gyvenimo būdo keliamą riziką 
sveikatai, vis dėlto didelė dalis suaugusiųjų Vakarų kultūrose 
yra fiziškai neaktyvūs [21,45,49].

Didelę dalį jaunimo sudaro studentai. Įvairių šalių at-

liktuose tyrimuose aiškiai atskleidžiama per mažo studentų 
fizinio aktyvumo problema [5,37,46,51]. Studentų populia-
cija pasižymi tam tikru specifiškumu – prasideda naujas gy-
venimo etapas, padidėja nepriklausomybė nuo tėvų, keičiasi 
gyvenama vieta,draugų ratas, pasikeitusios aplinkybės reika-
lauja naujų laiko planavimo įgūdžių, atsakomybės, keičiasi 
dienotvarkė, didėja protinio darbo krūvis, didėja fiziškai 
pasyvaus laiko trukmė, praleidžiama prie kompiuterio, stu-
dijose, vykdant užduotis. Pasikeitusi aplinka gali paskatinti 
rizikingos elgsenos formavimąsi, kaip antai alkoholio, nar-
kotinių medžiagų vartojimas, mitybos įpročių pasikeitimas 
ir fizinio aktyvumo sumažėjimas [7,19,53].

J. Irwin [23], apibendrinusi 27 pasaulio šalyse vykdytus 
studentų fizinio aktyvumo tyrimus, pažymi, jog tirtose šalyse 
nuo 30 iki 60 proc. studentų fizinis aktyvumas neatitiko re-
komenduojamų normų ir skyrėsi priklausomai nuo šalies. M. 
Hagger ir N. Chatzisarantis [20] teigia, jog perspektyviausias 
požiūris, padėsiantis suprasti, kodėl jaunimas nedalyvauja 
fizinėje veikloje, yra susitelkti į motyvaciją kaip pagrindinį 
veiksnį, sąlygojantį atitinkamą elgesį ir jo palaikymą [4].

Nors tyrimų šioje srityje atliekama nemažai, trūksta 
sisteminio, integruoto požiūrio į fizinio aktyvumo sąlygas, 
tyrimuose atspindimas vienas ar keletas fizinį aktyvumo 
aspektų. Todėl, siekiant padidinti studentų fizinio aktyvumo 
lygį, pirmiausia reikia suprasti fizinio aktyvumo reiškinį bei 
jo komponentus apžvelgiant įvairias teorines perspektyvas. 
Tyrimo problema formuluojama klausimu: kokie veiksniai 
turi įtakos studentų fiziniam aktyvumui? 

Šio straipsnio tikslas – atskleisti studentų fizinį akty-
vumą sąlygojančius veiksnius ir pagrįsti jų sistemą iš įvairių 
teorinių požiūrių perspektyvos.

Tyrimo objektas ir metodai 
Tyrimo objektas – studentų fizinio aktyvumo veiksniai. 
Šaltinių, analizuojančių fizinio aktyvumo teorijas ir 

požiūrius bei studentų fizinio aktyvumo veiksnius, ieškota 
duomenų bazėse „Pubmed“, „EBSCO“, „Schoolar Google“, 
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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto elektroniniame kata-
loge bei žurnalų „Sveikatos mokslai“ ir „Visuomenės svei-
kata“ archyvuose. Paieškai naudoti raktinių žodžių deriniai: 
„physical activity“ (liet. fizinis aktyvumas), „students“ (liet. 
studentai), „motivation“ (liet. motyvacija), „theory“ (liet. 
teorija), „motivation factors“ (liet. motyvacijos veiksniai). 
Moksliniai straipsniai atrinkti atsižvelgiant į šiuos kriterijus: 
1) analizuojamos fizinį aktyvumą aiškinančios teorijos ir 
požiūriai; 2) atlikti tyrimai grindžiami atitinkamomis fizinį 
aktyvumą aiškinančiomis teorinėmis nuostatomis ir mode-
liais; 3) pristatomi kiekybinio tyrimo rezultatai. 

Pagrindinės jaunimo fizinio aktyvumo tyrimų kryp-
tys ir teoriniai požiūriai. Įvairios studijos rodo, jog fizinis 
aktyvumas yra sudėtingas, komplekso veiksnių sąlygotas 
elgesys. Todėl multiteorinė perspektyva leistų giliau ir išsa-
miau paaiškinti fizinio aktyvumo reiškinį bei jį sąlygojančias 
priežastis. Keletoje tyrimų kaip konceptualus pagrindas buvo 
panaudota A. Banduros socialinė-kognityvinė teorija (So-
cial-Cognitive Theory), įtraukianti asmeninius, elgsenos ir 
socialinės aplinkos kintamuosius [16,36,40]. Joje teigiama, 
jog žmonės mokosi vieni iš kitų per socialines sąveikas, 
patirtis bei veikiami aplinkos. Žmonės naudoja įvairius 
simbolinius ir savireguliacinius procesus, nes jie skatina 
atsakingumo jausmo ugdymąsi. Pagrindiniai motyvaciniai 
procesai yra tikslai bei savarankiškas progreso vertinimas, 
vertybės, socialiniai palyginimai bei savarankiškumas. Žmo-
nės nusistato tikslus ir vertina progresą. Progreso suvokimas 
išlaiko savarankiškumą. Žmonės elgiasi pagal savo vertybes 
ir siekia norimų rezultatų, o socialinis palyginimas su kitais 
asmenimis suteikia daugiau informacijos apie jų mokymosi 
bei tikslų įgyvendinimo pasiekimus. Savarankiškumas yra 
ypač svarbus motyvacijai ir lemia pasirinkimus, pastangas, 
atkaklumą bei laimėjimus [44]. Ypač svarbus yra aplinkos 
palaikymas, socialinio tinklo funkcionalumas.

A. Ammouri ir kt.[3], M. Chang [10], S. Sherrick-
Escamilla [47], T. Wu ir N. Pender [54], M. Khodaveisi 
[25] jaunimo fizinio aktyvumo tyrimams  pasirinko 
Penderio sveikatos skatinimo modelį (Pender’s Health 
Promotion Model (HPM), kuris integruoja biologinius, 
psichologinius,socialinius ir aplinkos aspektus bei elgesį, 
kuris gali būti naudojamas jaunimo fiziniam aktyvumui 
paaiškinti. Tai yra vienas iš plačiai naudojamų modelių, 
skirtų planuoti ir keisti žalingą elgesį ir skatinti sveiką gy-
venseną. Skirtingi tyrimai parodė šio modelio efektyvumą, 
siekiant kontroliuoti netinkamą elgseną [38,39]. Sveikatos 
skatinimo modelis remiasi socialine pažinimo teorija, pagal 
kurią kognityvinio suvokimo veiksniai (suvokiama nauda,   
kliūtys ir savęs veiksmingumas) turi įtakos formuotis svei-
katą skatinančiam elgesiui, taip pat ir didesniam fiziniam 
aktyvumui. Manoma, kad modifikuoti veiksniai (demografi-

niai ypatumai, tarpasmeniniai veiksniai ir elgesio veiksniai) 
sąveikauja tarpusavyje, siekiant paveikti kognityvinius su-
vokimo procesus. Pendero modelis orientuojasi į tris sritis: 
individualias savybes ir patirtį, elgesio suvokimą ir įtaką bei 
elgesio rezultatus. Teorija pažymi, kad kiekvienas žmogus 
turi unikalias asmenines savybes ir patirtį, kuri daro įtaką 
tolesniems veiksmams. Sveikatos skatinimo elgesys yra no-
rimas elgesio rezultatas, todėl jis yra sveikatos propagavimo 
modelio galutinis taškas. Asmeniniai veiksniai priskiriami 
prie biologinio, psichologinio ir sociokultūrinio pobūdžio 
veiksnių. Šie veiksniai numato tam tikrą elgesį ir formuo-
jasi pagal numatomo elgesio pobūdį. Biologiniai asmeniniai 
veiksniai apima kintamuosius, tokius kaip amžiaus lyties 
kūno masės indeksas, pubertacijos būsena, aerobinis pajėgu-
mas, jėga, judrumas ar balansas. Psichologiniai asmeniniai 
veiksniai yra kintamieji, tokie kaip savęs vertinimas, savęs 
motyvacija, asmeninė kompetencija, suvokiama sveikatos 
būklė ir sveikatos apibrėžimas. Socialiniai ir kultūriniai 
asmeniniai veiksniai apima kintamuosius, tokius kaip ra-
sės etniškumas, išsilavinimas ir socialinis bei ekonominis 
statusas [39].

M. Pis [41] savo tyrimą grindė asmeninio veiksmin-
gumo ir asmenybinės schemos teorija (Self-Efficacy and 
Self-Schema Theory), kuri rodo, kad asmeninis efektyvumas 
daro pagrindinę įtaką elgesiui. Asmeninio veiksmingumo su-
vokimas rodo, ar asmuo tiki, jog gali atlikti konkretų veiksmą 
ar elgtis pagal konkrečias apibrėžtas normas [41]. Asmeny-
binės schemos teorija susijusi su patyrimais, įsitikinimais 
ir idėjomis apie save. Šie įsitikinimai paprastai naudojami 
gaunant ir apdorojant informaciją, ypač tą, kuri asmeniui yra 
svarbi. Schemos – tai labai stabilūs, ilgalaikiai elgesio mo-
deliai ir įsitikinimai apie save bei aplinką. Schemų žmogus 
gali sąmoningai nesuvokti, tačiau kai tam tikri gyvenimo 
įvykiai suaktyvina schemas, žmonių jausmai ir mąstymas 
yra stipriai jų veikiami: būtent turimos schemos nulemia, 
kaip žmogus jaučiasi, ką mąsto, kaip elgiasi tam tikrose si-
tuacijose. Dabartiniai tyrimai rodo, kaip sportuojančiųjų bei 
nesportuojančiųjų į veiklą orientuotos schemos turėjimas ir 
jokių schemų neturėjimas apskritai keitė savarankiško fizi-
nio aktyvumo ypatumus, ar skyrėsi jų mintys bei emocijos 
fizinio aktyvumo atžvilgiu. Rezultatai atskleidė, kad sporto 
schemos turėjimas didino fizinio aktyvumo dažnį, atliekamų 
pratimų skaičių, taip pat didėjo tikimybė, kad asmuo sportavo 
ir praėjusį semestrą. Sporto schema besinaudojantys asme-
nys buvo labiau susidomėję ir jautėsi įsipareigoję sportuoti 
ateityje, planavo užsiimti fizine veikla reguliariai, žinojo 
motyvacijos būdus, kaip save paskatinti sportuoti dienomis, 
kai sportuoti nesinorėjo [24].

M. Humbertas ir kt. [22] naudojo ekologinį modelį (Eco-
logical Model) nustatyti veiksnius, turinčius įtakos fizinio 
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aktyvumo lygiui tarp jaunimo, įtraukiant individualius, so-
cialinius ir aplinkos veiksnius. Ekologinis modelis kilo iš 
biologijos mokslų ir remiasi organizmo ir aplinkos tarpusavio 
sąveika. Pradėjus taikyti šį modelį elgesio bei visuomenės 
sveikatos mokslų srityse, pagrindinis dėmesys buvo kreipia-
mas į individo sąveikos su fizine ir sociokultūrine aplinka 
prigimtį [50]. Pagrindinis ekologinio modelio skirtumas nuo 
kitų plačiai naudojamų elgesio teorijų, kurios koncentruojasi 
ties individualiomis charakteristikomis, įgūdžiais ir arti-
mosios socialinės aplinkos poveikiu (šeimos, draugų), yra 
tas, jog jis įtraukia ir platesnį kontekstą – bendruomenės, 
organizacijos ar politinę aplinką [18]. Socialinis ekologinis 
požiūris (Social Ecological Model) pabrėžia, kad sveikatos 
skatinimas turėtų būti orientuotas ne tik į individualius elge-
sio veiksnius, bet ir į daugialypius veiksnius, turinčius įtakos 
konkrečiam elgesiui. Taigi socialinis ekologinis modelis yra 
orientuotas į individų ir socialinės, fizinės, politinės ir glo-
balios aplinkos veiksnius ir jų tarpusavio sąsajas [34,50]. Šis 
modelis yra svarbus daugelio lygmenų veiksnių, susijusių su 
fiziniu aktyvumu, nagrinėjimui ir padeda atpažinti individu-
alias galimybes (pvz., lyties, įsitikinimų ir požiūrių), elgesio 
(pasyvus ir aktyvus laikas) bei socialinės aplinkos (šeimos, 
mokytojų, bendraamžių) ir fizinės aplinkos (pvz., fizinio 
aktyvumo įranga ir įrenginiai) veiksnius, kurie gali turėti 
įtakos gebėjimui būti pakankamai fiziškai aktyviems [32,42].

G. De Bruijn ir kt. [12] jaunimo fizinį aktyvumą tyrinėjo 
remiantis planuojamo elgesio teorija (Theory of Planned 
Behavior), kurioje apjungiami individualūs bei aplinkos 
veiksniai bei vertinamos jų sąsajos. Elgesys yra kognityvinių 
ir socialinių procesų funkcija, kuri apsprendžia galimybes 
tą elgseną įgyvendinti. Veiksmų ketinimai yra pirminis ir 
svarbiausias veiksmo atlikimo veiksnys. Ketinimai veikiami 
kelių veiksnių, tokių kaip išmokta elgesio kontrolė, požiūris 
į elgesį, subjektyvios normos ir pati elgsena [17]. Atlikti ty-
rimai rodo, jog turintys didesnių ketinimų įsitraukti į fizinio 
aktyvumo veiklas yra labiau linkę tai padaryti, lyginant su 
silpnesnių ketinimų grupe [2]. Manoma, kad ketinimus veikia 
socialiniai lūkesčiai, žmonių požiūris ir kontrolės suvokimas. 
Atliktas tyrimas vaikų grupėje parodė, jog palankų požiūrį į 
fizinį aktyvumą turintys vaikai linkę turėti stiprius ketinimus 
užsiimti fizine veikla palyginti su tais vaikais, kurie turi ne-
palankų požiūrį. Taip pat labai svarbus kitų asmenų požiūris 
ir paskatinimas užsiimti fizine veikla, t.y. kito socialiniai 
lūkesčiai. Tyrimas parodė, jog vaikai, kurie suvokė mokytojo 
lūkesčius užsiimti aktyvesne fizine veikla, buvo labiau linkę 
juos ir pateisinti. Tai reiškia, kitų socialiniai lūkesčiai gali 
sukurti ketinimą tapti fiziškai aktyviems. Galiausiai vaikai, 
kurie jautė kontroliuojant jų fizinį aktyvumą, linkę dažniau 
įvardyti tvirtus fizinės veiklos ketinimus palyginti su vaikais, 
kurie patyrė silpnesnį kontrolės pojūtį [31].

Apsisprendimo teorija (Self-determination theory) yra 
sąlyginai nauja motyvacijos teorija, papildanti kitas moty-
vacines teorijas. Ji koncentruoja dėmesį į vidinės ir išorinės 
motyvacijos santykį ir aiškina, kaip išorinis įsikišimas ir 
įtaka veikia žmonių priimamus sprendimus [52]. R. Ryan ir 
E. Deci [43] išskiria skirtingus motyvacijos tipus priklau-
somai nuo atliekamų veiksmų priežasčių ir tikslų: vidinė 
ir išorinė motyvacija bei atsiribojimas arba demotyvacija, 
kurią sąlygoja atliekamų veiksmų vertės nejautimas bei 
netikėjimas savo galimybėmis tuos veiksmus atlikti (pvz.: 
nusivylęs savo rezultatais sportininkas). E. Deci ir R. Ryan 
[13], priklausomai nuo asmens autonomijos laipsnio, išskiria 
keturis išorinės motyvacijos tipus: išorinio reguliavimo, in-
trodukuoto, identifikuoto ir integruoto reguliavimo. Visi jie 
priklauso nuo aplinkos sąlygų, nuo kontroliuojančios asmens 
elgesį  taikant apdovanojimus ir bausmes, iki palaikančios 
asmens savarankiškumą (integruoto reguliavimo aplinka). 
Taigi apsisprendimo teorijoje svarbiausias klausimas - ištirti 
tarpusavio skirtumus, susijusius su pagrindinių poreikių ten-
kinimu, kurį lemia skirtingos poreikius palaikančios aplinkos 
sąlygos [43]. Todėl apsisprendimo teorija skiria dviejų tipų 
aplinką. Teigiama, kad aplinka yra palaikanti autonomiją, 
kai tarpasmeninis asmenų, turinčių tam tikrą galią, (t. y. 
pedagogas, tėvai) bendravimo stilius atsižvelgia į individo 
perspektyvą. Be to, aplinka palaiko savarankiškumą, kai 
galią turintys asmenys aiškiai paaiškina, kodėl atitinkamas 
individo elgesys yra svarbus. Toks paaiškinimas ir suprati-
mas gali padėti suprasti kryptį ir sustiprinti kompetencijos 
jausmą, ką ir suteikia teigiamas grįžtamasis ryšys [43]. Ga-
liausiai autonomiją palaikanti aplinka patenkina savaran-
kiškumo poreikį, suteikiant galimybes rinktis per asmeninį 
bendravimą naudojant neutralią kalbą (pvz., naudojami tokie 
veiksmažodžiai, kaip “galėtum”, o ne “privalėtum”) [14]. 
Suprantama, kad aplinka yra kontroliuojama, kai dviejų iš 
trijų svarbių veiksnių, sudarančių autonominę aplinką (pa-
grindimas, pasirinkimas ar perspektyvinis požiūris), nėra 
aplinkoje [14]. Tuo tarpu kontroliuojanti aplinka yra laikoma 
tada, kai galią turintys asmenys (mokytojai, tėvai) nesuteikia 
prasmingo pagrindimo (paaiškinimo), bendraudami naudoja 
spaudimą (pvz., vietoj „turėtų” naudoja „privalo”) ir (arba) 
verčia priimti jų požiūrį [14]. Taigi apsisprendimo teorija 
daro prielaidą, kad žmonės keičiasi priimant aplinkos iš-
šūkius ir formuojant patirtį esant socialiniam palaikymui ir 
paramai. Tai reiškia, kad socialinis kontekstas gali paskatinti 
arba kurti barjerus žmogui tobulėti [44].

Studentų fizinio aktyvumo veiksniai. Apibendrinant 
aukščiau aptartas fizinį aktyvumą analizuojančias teorijas 
bei jų pagrindu atliktų tyrimų rezultatus išryškėjo, jog fizinis 
aktyvumas yra procesas ar veiksmų visuma, sąlygojamas 
kompleksinių prielaidų visumos. Viena vertus, motyvacija 
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fiziniam aktyvumui atsiranda ir yra pa-
laikoma vidinių asmens predispozicijų, 
tokių kaip nuostatos, asmeninis veiks-
mingumas, apsisprendimas, kas reiškia, 
jog fiziniu aktyvumu užsiimama su ma-
lonumu ir išgyvenamas pasitenkinimas 
[33]. Tačiau ypatingai svarbios tampa ir 
kontekstinės aplinkybės, galinčios vidinį 
asmens nusiteikimą fizinio aktyvumo at-
žvilgiu keisti, t.y. skatinti arba slopinti. 
Tai ypač akcentuojama socialinės-kogni-
tyvinės, apsisprendimo bei planuojamo 
elgesio teorijų principinėse nuostatose. 
Jose pripažinimas ir parama socialinėje 
aplinkoje, t.y. šeimos, draugų, mokymosi/
studijų aplinkos veiksniai, sąveikaudami 
su asmens vidinėmis nuostatomis, daro 
įtaką jauno asmens ketinimams ir nuosta-
toms užsiimti fizinio aktyvumo veiklomis 
bei naudos suvokimui [43,16,17,36]. C. 
Currie ir kt. [11] atskleidžia, jog šeima 
vaidina labai didelį vaidmenį paskati-
nant ar slopinant vaiko, o vėliau ir jauno 
suaugusiojo fizinį aktyvumą. Tai veikia 
per kultūrinius mechanizmus, tokius kaip 
fizinio aktyvumo tradicijos, laisvalaikio 
formos, susiformavę įgūdžiai,o ekono-
minis kapitalas neretai nulemia, kokia 
fizinio aktyvumo šaka gali (arba negali 
apskritai) užsiimti vaikas šeimoje [29]. 
Tyrimai rodo, jog ekonomiškai stipres-
nių šeimų vaikai yra fiziškai aktyvesni 
[11,29]. Tėvų parama buvo susijusi ir 
per teigiamą asociaciją su vaiko asme-
ninio efektyvumo suvokimu. R. Motl ir 
kt. [35] pažymi, jog asmeninis efektyvu-
mas susijęs su didesniu savarankiškumu 
ir suvokiama nauda aktyviau įsitraukti 
į fizinio aktyvumo veiklas. Kad jaunas 
žmogus atskleistų savo potencialą, jis turi 
būti pripažintas ir skatinamas socialinėje 
aplinkoje. Todėl bendraamžių įtaka gali 
būti skatinanti įsitraukti arba slopinanti 
fizinį aktyvumą. Jei jaunas asmuo pri-
klausė fiziškai aktyviai grupei, tai jis ir 
pats labiau įsitraukia į įvairias sportines 
veiklas, ir atvirkščiai [3,10,16].

Empiriniai tyrimai rodo, kad svarbus 
veiksnys, skatinantis jaunus žmones da-
lyvauti fizinėje veikloje, yra sveikata [9], 

kūno įvaizdžio tobulinimas [8], psichologinės būsenos pagerinimas [1]. Tei-
giama, jog vidiniai motyvai labiau veikia įsitraukimą į fizinį aktyvumą, tačiau 
motyvai ne visuomet gali būti aiškiai priskirti išoriniams ar vidiniams [48]. 
Kaip antai, sveikatos motyvas užsiimti fizine veikla gali atspindėti sveikatai 
kylančią riziką arba būti susijęs su patrauklia išvaizda [51]. Dažnai jaunimas 
užsiimti fiziniu aktyvumu stumiamas išorinių faktorių, tokių kaip pripažinimas, 
apdovanojimai, konkurencija, vertinimai ar nuomonė apie juos. Tokie faktoriai 
dažnai žmones motyvuoja priklausomai nuo jų interesų (1 lentelė). 

Taigi vidinė motyvacija, nors ir įvardijama kaip prigimtinis reiškinys, yra 
reguliuojama ne vien paties individo, bet, E. Deci ir R. Ryan [43] teigimu, 
daugiau priklauso nuo išorinių faktorių, aplinkos, į kurią jis patenka. Kalbant 
apie studentų populiacijos fizinio aktyvumo sąlygas, reikšmingi tampa spe-
cifiniai su studijomis susiję kontekstiniai veiksniai ir įvykiai. Studijos lemia 
gyvenimo sąlygų pasikeitimus. Dažnai jaunimas palieka tėvų namus, pradeda 
labiau savarankišką gyvenimo etapą, pasikeičia aplinka, kinta socialinis tinklas, 

Veiksnių grupės Veiksniai 
Individualūs veiksniai Amžius, lytis, išsilavinimas, etniškumas
Gyvenamoji vieta Miestas/kaimas 
Gyvenamos vietos inf-
rastruktūra

Ar gyvenama aplinka palanki fiziniam aktyvumui (parkai, 
miškai, rekreacinės zonos, dviračių važiavimo takai, sporto 
aikštelės ir pan.)

Šeimos tradicijos Užsiėmimas fizine veikla su tėvais, fizinės veiklos formos 
su tėvais, fizinio aktyvumo kultūra ir tradicijos šeimoje, 
skatinimas ir palaikymas

Gyvenimo pokyčiai Apsigyvenimas savarankiškai, kaiminystė, dienotvarkės 
pokyčiai, laiko pakankamumas fizinei veiklai

Socialinis tinklas Draugų fizinio aktyvumo lygis, palaikymas, laisvalaikio 
formos

Universiteto aplinka ir 
sąlygos

Studijų krūvis, studijų turinys (sveikatos temos), kultivuoja-
mos sporto rūšys, sporto salė, puoselėjamos fizinės veiklos 
tradicijos

Pasitenkinimas spor-
tine veikla

Patinka/nepatinka, teikia/neteikia džiaugsmo, galimybė 
užsiimti mėgiama fizine veikla, naudos suvokimas

Psichologinės būsenos 
gerinimas

Streso mažinimas, stabilumas, nuotaikos gerinimas, 
džiaugsmo išgyvenimas

Socializacija Jaučiasi priklausantis grupei, vienijanti draugus veikla, 
įsitraukimas į judėjiimus, galimybė pažinti kitus žmones, 
kultūras, keliauti, dalyvauti, pripažinimas, parama, kitų 
asmenų/bendruomenės socialinių lūkesčių patenkinimas

Savęs tobulinimas Orientacija į tikslą, valios stiprinimas, progreso vertinimas
Sveikata ir grožis Sveikatos stiprinimas, sveikatos problemų sprendimas, 

atstatymas, kūno tobulinimas, svorio kontrolė, svorio ko-
regavimas, jėga, konkurencija

Nuostatos ir požiūriai Fizinias aktyvumas svarbus/nesvarbus, judėjimas vertybė, 
įsitikinimai ir tikėjimas, jog asmuo gali užsiimti atitinkama 
veikla

Ekonominiai veiksniai Materialinių resursų pakankamumas, šeimos parama, sa-
varankiškos pajamos, naudojimasis automobiliu, dviračių, 
spec. sportinė įranga

1 lentelė. Studentų fizinio aktyvumo motyvaciją sąlygojančių veiksnių sistema. 
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dienotvarkė. Esami tyrimai atskleidžia nepakankamą studentų fizinio aktyvumo 
lygį. Kaip pagrindines nepakankamo fizinio aktyvumo priežastis jie nurodo laiko 
trūkumą, didelį studijų krūvį, nenorą užsiimti fizine veikla, palaikymo trūkumą, 
universitetinės aplinkos ir kultūros ypatumus [15,27]. Universitetinė aplinka labai 
reikšminga studentų fiziniam aktyvumui. Universiteto sporto ir kūno kultūros 
tradicijos, bendruomenės įsitraukimas ir palaikymas, infrastruktūros fiziniam 
aktyvumui plėtojimas, remiamos sporto šakos, sporto inventorius ir netgi su 
sveikata susijęs studijų turinys, kaip, pvz., į studijų tinklelį įtrauktas su sveikata 
susiję modulis, kuria arba skatinančią fizinį aktyvumą aplinką, arba tampa kliūtimi 
tuo užsiimti (1 pav.) [15,30].

Sudarytas studentų fizinio aktyvumo veiksnių modelis remiasi vidinės ir išori-
nės motyvacijos samprata, kuri atsispindi praktiškai visose ankstesniame skyriuje 
nagrinėtose teorijose. Modelio šerdis yra asmens vidinės motyvacijos komponen-
tai, kurie iš esmės reiškia, jog asmuo fiziniu aktyvumu užsiima su džiaugsmu, 
tai teikia jam vidinį pasitenkinimą [33]. Svarbi sąlyga – kad individas suvoktų 
naudą, savo veiksmų sąmoningumą, o fizinė veikla būtų grindžiama tikėjimu, jog 
asmuo gali atlikti norimus veiksmus ir gali patirti sėkmę [35]. Tuo tarpu išorinė 
motyvacija susijusi su asmens veikla, kurią jis atlieka tikėdamasis gauti papil-
domą rezultatą, t.y. apdovanojimą, pripažinimą, palaikymą, išvengti bausmės ir 
pan. [43]. Remiantis apsisprendimo bei socialinio išmokimo teorijomis, išorinės 
fizinio aktyvumo priežastys gali sustiprinti arba slopinti vidinės motyvacijos 
sąlygas. Jaunam asmeniui ryšiai arba santykiai padeda funkcionuoti ir tobulėti 
sociume ar grupėje, todėl pripažinimas ir palaikymas artimoje aplinkoje (šeima, 
draugai, mokytojai, dėstytojai, bendruomenė) vaidina labai svarbų vaidmenį per 
kultūrinius instrumentus (tradicijos, palaikantys santykiai, susiformavę elgesio 
modeliai ir pan.) [3,10,11,16]. Svarbūs tampa su studijomis susiję kontekstiniai 
veiksniai ir įvykiai, tokie kaip socialinio tinklo, gyvenimo sąlygų pokyčiai, aukš-
tojoje mokykloje puoselėjamos fizinio aktyvumo tradicijos, sporto inventorius 

ir infrastruktūra, studijų krūvis ir pan. 
[15]. Modelyje išryškinta vidinių ir iš-
orinių motyvacijos veiksnių takoskyra 
yra sąlyginė, suvokiant, jog vieni be 
kitų iš esmės neegzistuoja/neveikia ir 
gali skatinti arba slopinti fizinio akty-
vumo ketinimus. 

Išvados 
1. Išanalizuoti teoriniai požiūriai, 

taikomi paaiškinti jaunimo fizinio akty-
vumo reiškinį, yra ekologinis modelis, 
socialinis ekologinis modelis, socialinė 
kognityvinė teorija, Penderio sveikatos 
skatinimo modelis, planuojamo elge-
sio teorija, asmeninio veiksmingumo ir 
asmeninės schemos teorija, apsispren-
dimo teorija. Jie atskleidė, jog fizinis 
aktyvumas yra sąlygojamas tiek vidinių 
asmens predispozicijų, tiek artimosios 
socialinės aplinkos bei kontekstinių 
kultūrinių, ekonominių, struktūrinių 
veiksnių visumos.

2. Apibendrinant studentų fizinį ak-
tyvumą sąlygojančius veiksnius galima 
suskirstyti į penkias grupes: demogra-
finiai ir biologiniai veiksniai; psicho-
loginiai, kognityviniai ir emociniai 
veiksniai; elgesio atributai ir įgūdžių 
veiksniai; socialiniai ir kultūrinai fak-
toriai; fiziniai aplinkos veiksniai. 

3. Fizinis aktyvumas yra procesas 
ar veiksmų visuma, sąlygojamas kom-
pleksinių prielaidų visumos. Motyva-
cija fiziniam aktyvumui atsiranda ir yra 
palaikoma ne vien vidinių asmens pre-
dispozicijų, tokių kaip nuostatos, asme-
ninis veiksmingumas, apsisprendimas, 
tačiau ypač svarbios tampa ir konteksti-
nės aplinkybės, galinčios vidinį asmens 
nusiteikimą fizinio aktyvumo atžvilgiu 
keisti, t.y. skatinti arba slopinti. Svarbus 
tampa socialinis palaikymas, t.y. šei-
mos, draugų, mokymosi/studijų aplin-
kos veiksniai, sąveikaudami su asmens 
vidinėmis nuostatomis, veikia jauno 
asmens ketinimus ir nuostatas fizinio 
aktyvumo veikloms bei naudos suvo-
kimą. Reikšmingi tampa specifiniai su 
studijomis susiję kontekstiniai veiksniai 1 pav. Teorinis studentų fizinį aktyvumą sąlygojančių veiksnių modelis.
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ir įvykiai, tokie kaip gyvenimo sąlygų, draugų pasikeitimas, 
aukštojoje mokykloje puoselėjamos fizinio aktyvumo tra-
dicijos, remiamos sporto šakos, sporto inventorius, studijų 
krūvis, pasikeitusi dienotvarkė, netgi studijų turinys.
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FACTORS OF STUDENTS PHYSICAL ACTIVITY: 

A THEORETICAL FRAMEWORK
D.Gužauskas, I.Mikutavičienė 
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cal activity.

Sumarry 
This article examines theoretical aspects of student physical 

activity. Irwin (2004), summarizing the study of physical activity 
in students in 27 different countries, notes that between 30% and 
60% the students‘ physical activity did not meet the recommen-
ded rates and varied according to the country. Student populations 
are characterized by a certain specificity - a new stage of life be-
gins, independence increases, parents change, place of residence, 
circle of friends, changed circumstances require new time plan-
ning skills, responsibility, changing agenda, increasing mental 
workload, increasing physically passive time spent on computer, 
studying, performing tasks. Changes in the environment can lead 
to the decreased physical activity.Although there is a lot of rese-
arch in this area, there is a lack of a systematic, integrated appro-
ach to physical activity conditions, studies reflect one or several 
aspects of physical activity. Therefore, in order to increase the le-
vel of physical activity of students, it is first necessary to unders-
tand the phenomenon of physical activity and its components by 
reviewing various theoretical perspectives. The research problem 
is formulated on the question: What factors influence physical acti-
vity in the student population? The purpose of this presentation is 
to provide a theoretical framework explaining the system of fac-
tors influencing students‘ physical activity. Motivation for physi-
cal activity was considered from theoretical perspectives such as 
Social Cognitive Theory, Pender‘s Health Promotion Model, Self-
Efficiency and Self-Structuring Theory, Ecological Model and So-

cial Ecological Model, Theory of Planned Behavior, Self-Deter-
mination Theory.

The theoretical analysis have revealed that physical activity is 
conditioned both in terms of the internal predispositions of the in-
dividual, of the near social environment and of the contextual cul-
tural, economic, structural factors.In summary, the factors influ-
encing students‘ physical activity can be divided into five groups: 
demographic and biological factors; psychological, cognitive and 
emotional factors; attributes of behavior and skills factors; social 
and cultural factors; physical environmental factors.Physical acti-
vity is a process or a set of actions due to the complexity of com-
plex assumptions. Motivation for physical activity arises and are 
not supported only by internal personal predispositions, such as 
provisions, personal effectiveness, self-determination, but also of 
particular importance are contextual circumstances that can change 
the inner person‘s mood towards physical activity, i.e. encourage or 
inhibit. Social support is becoming important, i.e. family, friends, 
learning / study environment factors, interacting with the person‘s 
internal attitudes, affects the intentions and provisions of the young 
person for activities of physical activity and the perception of the 
benefit. Significant contextual factors and events related to stu-
dies, such as the changing of living conditions, friends, traditions 
of physical activity fostered by the higher school, support sports, 
sports equipment, study load, changed agenda, even the content of 
studies, are becoming significant.
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