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Resum 
Es con si de ra pro vat que l’ac ti vi tat fí si ca i

la pràcti ca es por ti va te nen una re la ció di -

rec ta amb l’au to con cep te i que la re la ció

es men ta da és bi di rec cio nal. Cal, però,

ma ti sar  aques ta afir ma ció, per què tam bé

se sap, per exem ple, que no de tota ac ti vi -

tat fí si ca se’n de ri ven, ras i curt, efec tes

be ne fi cio sos, que s’han tro bat as so cia -

cions en tre la in sa tis fac ció cor po ral i l’e -

xer ci ci fí sic ex ces siu o que re sul ta ina de -

quat al·lu dir a l’au to con cep te de for ma

genè ri ca sen se di fe ren ciar-ne di men sions. 

En aquest es tu di, rea lit zat amb 343 es tu -

diants de 13 a 16 anys, s’o fe rei xen da des

ob tin gu des mit jan çant un nou Qües tio na ri

d’Au to con cep te Fí sic (QAF) que per me ten

de pre ci sar la re la ció exis tent en tre l’au to -

con cep te fí sic i va ria bles com ara la pràcti -

ca es por ti va, el gène re, l’e dat, l’ín dex de

mas sa cor po ral i el grau de sa tis fac ció cor -

po ral. 

Introducció 

Entre l’ac ti vi tat fí si ca i l’au to con cep te exis -

teix una re la ció po si ti va bi di rec cio nal, fet

al qual ja hem tin gut oca sió de re fe rir-nos

en aques tes ma tei xes pàgi nes (Goñi i Zu -

lai ka, 2000a), tot apor tant da des que

mos tren que l’au to con cep te dels qui prac -

ti quen l’es port es co lar, als 10 i 11 anys, és 

su pe rior al dels qui no el practiquen. 

Però se ria un error pen sar que es co neix a

la per fec ció la na tu ra le sa de la re la ció es -

men ta da. En pri mer lloc, re sul ten poc

apro pia des les re ferè ncies a l’au to con cep -

te quan es rea lit zen de for ma genè ri ca, és

a dir, sen se di fe ren ciar-ne les di men sions.

Per exem ple, si es trac ta de cla ri fi car la re -

la ció exis tent en tre l’au to con cep te i la

pràcti ca es por ti va, el que im por ta con èi xer 

no és l’au to con cep te glo bal sinó l’au to con -

cep te fí sic de les per so nes. D’u na al tra

ban da, tam poc no és cert que de tota ac ti -

vi tat fí si ca se’n de ri vin au tomà ti ca ment

efec tes be ne fi cio sos per al de sen vo lu pa -

ment per so nal; és més, en els nos tres dies

van aug men tant els ca sos en què l’e xer ci ci 

fí sic ina de quat té mol ta re la ció amb la in -

sa tis fac ció cor po ral (Bai le, 2003) i les si -

tua cions en què es com pro va una re la ció

ne ga ti va en tre la pràcti ca es por ti va ha bi -

tual i la imat ge cor po ral (Da vis, 1990; Lo -

land, 2000). Tot i amb això, l’a fir ma ció

ac tual ment més sos te ni ble és que es trac -

ta d’u na re la ció am bi gua (Hau sen blas i

Fa llon, 2002) i, per des comp tat, no in ves -

ti ga da de ma ne ra ex haus ti va (Raich et al., 

1996). 

Tam poc no es dis po sa d’u na in for ma ció

com ple ta so bre com es cons trueix evo lu ti -

va ment l’au to con cep te fí sic i, par ti cu lar -

ment, en aques tes eta pes de ci si ves de la

prea do lescència i de l’a do lescència, en les 

quals pre ci sa ment la tas ca del pro fes so rat

d’Edu ca ció Fí si ca re sul ta tan im por tant i,

ben sovint, tan difícil. 

Ara bé, hi ha una carè ncia que re sul ta es -

pe cial ment im por tant, tant des del punt de 

vis ta edu ca tiu com des de la preo cu pa ció

per l’a venç del co nei xe ment: no comp tem

amb un ins tru ment de me su ra ade quat, en 

cas tellà, de l’au to con cep te fí sic. És cert

que en el nos tre en torn s’han dut a ter me

im por tants in ves ti ga cions, bo i uti lit zant

tra duc cions de qües tio na ris re dac tats ori -

ginà ria ment en llen gua an gle sa, com ara

els SDQ-Self Des crip tion Ques tion nai res

(Elex pu ru i Vi lla, 1992; Nú ñez i Gon zá -

lez-Pien da, 1994)) o el PSPP-Physi cal

Self-Per cep tion Pro fi le (Mo re no, 1997;

Goñi i Zu lai ka, 2000b; Goñi i Zu lai ka,

2001). Però es trac ta d’ins tru ments de

me su ra no co mer cia lit zats, amb les li mi ta -

cions que això su po sa per al seu ús, men -

tre que els qües tio na ris d’au to con cep te

més uti lit zats en tre no sal tres (AFA, de Mu -

si tu, Gar cía i Gu tie rrez, 1994; AF5, de

Gar cía i Mu si tu, 2001) no con tem plen, o

no ho fan prou de ta lla da ment, l’au to con -

cep te físic. 

I no té cap jus ti fi ca ció que un qües tio na ri

d’au to con cep te dei xi de ban da l’au to con -

cep te fí sic. La di men sió fí si ca fi gu ra des
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Abstract

 It is con si de red pro bed that the physi cal

ac ti vity and the sport prac ti se keep di rect

re la tion with the self-concept and that this

re la tion is bi di rec tio nal. But this af fir ma tion

pre ci ses to be cla ri fied sin ce also it is known,

for exam ple, that they don’t de ri ve wit hout

more be ne fi cial ef fects of all physi cal ac ti vity,

that as so cia tions have been found bet ween the

cor po ral dis sa tis fac tion and the ex ces si ve

physi cal exer ci se or that turns out ina de qua te

to allu de to self-concept of ge ne ric form

wit hout dif fe ren tia ting di men sions from the

same one.

In this study, made with 343 stu dents of 13 to

16 years, facts from a new Ques tion nai re of

Physi cal Self-concept are of fe red that allow

nee ding the exis ting re la tions hip bet ween the

physi cal self-concept and va ria bles such as,

sport prac ti se, ge nus, age, the in dex of cor po ral 

mass and the de gree of cor po ral sa tis fac tion.

Key words

Physi cal self-con cept, Sport, Prea do les cen ce,

Cor po ral mass

Au to con cep te fí sic, Esport, Prea do lescència,
Mas sa cor po ral
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d’un prin ci pi en el mo del jerà rquic i mul ti -

di men sio nal de l’au to con cep te co mu na -

ment admès en els nos tres dies (Sha vel -

son et al., 1976). Però des de fa uns quin -

ze anys di ver sos au tors (Fox i Cor bin,

1989; Marsh i Sha vel son, 1985; Marsh i

Peart, 1988; Whi tehead, 1995...) s’es tan 

es for çant per acon se guir una des crip ció

més pre ci sa de l’au to con cep te fí sic i tam -

bé la iden ti fi ca ció de pos si bles sub do mi nis 

o sub di men sions d’a quell. Una de les pro -

pos tes més sòli des pel que fa a aquest

tema, la de Fox (1997), con tem pla qua -

tre sub di men sions es pe cí fi ques (ha bi li tat,

con di ció, atrac tiu i for ça) que se si tuen en

un ni vell de menor con cre ció que no pas

 l’autoconcepte fí sic ge ne ral, el qual, pa -

ral·le la ment, apa reix en un rang jerà rquic

in fe rior al de l’au to con cep te ge ne ral. La

na tu ra le sa d’a ques tes fa ce tes de l’au to -

con cep te res pon a la des crip ció se güent:

n L’Ha bi li tat Fí si ca fa re ferè ncia a la per -

cep ció de la com petè ncia atl èti ca i es -

por ti va, en te nent com a tals les qua li tats 

(“sóc bo/bona”; “tinc qua li tats”) i ha bi li -

tats (“em veig hàbil”; “em veig de sim -

bolt”) per a la pràcti ca dels es ports, la

ca pa ci tat d’a pren dre es ports, la se gu re -

tat i la pre dis po si ció per so nal da vant els

es ports. 

n La per cep ció de la Con di ció Fí si ca, o

for ma fí si ca, in clou l’a va lua ció de la re -

sistència i l’e ner gia i tam bé de la con -

fian ça en l’es tat fí sic pro pi. 

n Per Atrac tiu Fí sic s’en tén la per cep ció

de l’a pa ren ça fí si ca pròpia, la se gu re tat i 

sa tis fac ció amb la imat ge cor po ral. 

n For ça és la di men sió de l’au to con cep te

fí sic con sis tent a veu re’s i/o sen tir-se

fort, amb ca pa ci tat per ai xe car pes, amb 

se gu re tat da vant d’e xer ci cis que exi gei -

xen for ça i amb pre dis po si ció a rea lit zar

aquests exer ci cis. 

n Com a Au to con cep te fí sic ge ne ral s’en -

tén l’o pi nió i sen sa cions po si ti ves (fe li ci -

tat, sa tis fac ció, or gull i con fian ça) en el

fí sic. 

n L’Au to con cep te ge ne ral es fa palès en el 

grau de sa tis fac ció amb un/a ma teix/a i

amb la vida en ge ne ral. 

Des d’u na pers pec ti va edu ca ti va, la iden -

ti fi ca ció de sub do mi nis de l’au to con cep te 

fí sic té con si de ra ble im portància, atès

que la mo di fi ca bi li tat de l’au to con cep te

s’in cre men ta a me su ra que les se ves di -

men sions són més es pe cí fi ques i con cre -

tes; això vol dir, per exem ple, que la per -

cep ció de l’ha bi li tat fí si ca pròpia és més

edu ca ble i can via ble que no pas l’au to -

con cep te ge ne ral. Les pos si bi li tats de

pro vo car can vis aug men ta ran en la me su -

ra en què s’a con se guei xi d’i den ti fi car els

fac tors que s’as so cien de ma ne ra di fe ren -

cial amb el de sen vo lu pa ment d’u nes di -

men sions o al tres de l’au to con cep te fí sic;

dit d’u na al tra ma ne ra, pren un in terès

enor me con èi xer de què depèn un de sen -

vo lu pa ment ade quat de les au to per cep -

cions so bre l’a trac tiu fí sic, o so bre la

 condició fí si ca, o so bre la for ça, o so bre

l’ha bi li tat. I ja co men cem a dis po sar d’al -

gu na in te res sant in for ma ció pel que fa a

aquest tema.

Enca ra no es co neix gran cosa so bre la

tra ject òria evo lu ti va de l’au to con cep te fí -

sic ge ne ral tot i que, pel que ha es tat do -

cu men tat fins ara, sem bla ex pe ri men tar

un des cens du rant la prea do lescència

(12 a 14 anys) i una ma jor di fe ren cia ció

in ter na du rant l’a do lescència i la jo ven -

tut (Nú ñez i Gon zá lez-Pien da, 1994),

sen se que s’ha gin rea lit zat en ca ra prou

es tu dis di fe ren cials so bre cada una de

les se ves di men sions (Goñi et al.,

2002). Tan ma teix, es tan ben con fir ma -

des les di ferè ncies de gène re: les noies

acos tu men a es tar més preo cu pa des pels 

as pec tes fí sics que no pas els nois, so -

bre tot per l’a pa ren ça fí si ca i pel con trol

del pes (Co llins, 1991). 

Les re la cions en tre au to con cep te i ac ti vi -

tat/edu ca ció fí si ca han es tat ob jec te de

nom bro sos es tu dis des de fa dèca des (Zu -

lai ka, 1999); ara bé, les úni ques in ves ti -

ga cions que ara com ara man te nen in -

terès, i que re pas sem a con ti nua ció, són

les que s’han dut a ter me des de la mo der -

na com pren sió de l’au to con cep te com a

una en ti tat mul ti di men sio nal i jerà rqui ca

(Fox, 1997). 

Les res pos tes al qües tio na ri PSPP per me -

ten de dis cri mi nar quins ado les cents de -

sen vo lu pen ac ti vi tat fí si ca i quins no, i fins

i tot quins des ple guen una ac ti vi tat es por -

ti va alta o bai xa, en fun ció de com per ce -

ben la seva for ça, con di ció fí si ca i ha bi li -

tat fí si ca (Fox, 1988); aquells que pun -

tuen baix en con di ció i en ha bi li tat fí si ca

per ce bu des ten dei xen a evi tar l’e xer ci ci fí -

sic men tre que els que ofe rei xen les per -

cep cions més altes en aquestes dues

dimensions són els més actius. 

Tam bé s’han com pro vat els efec tes be ne fi -

cio sos de l’e xer ci ta ció aerò bi ca (Brown et

al., 1988) i de la dan sa (Black man et al.,

1988) so bre al gu nes di men sions de l’au -

to con cep te, i en par ti cu lar so bre l’au to -

con cep te fí sic ge ne ral, en ca ra que no

 sobre l’au to con cep te ge ne ral. 

Marsh i Peart (1988), d’al tra ban da, van

tro bar que la par ti ci pa ció en ac ti vi tats

aerò bi ques te nia un im por tant efec te so -

bre l’ha bi li tat fí si ca per ce bu da i for ça

me nor so bre la per cep ció de l’atrac tiu fí -

sic. Bak ker (1988) va com pro var amb

sor pre sa que les ado les cents que par ti ci -

pa ven en clas ses de ball pre sen ta ven un

au to con cep te fí sic més baix que no pas

les no par ti ci pants, con cre ta ment en la

per cep ció de dues di men sions, l’ha bi li tat

fí si ca i l’a trac tiu fí sic, cosa que por ta a

pre gun tar-se si pot ser és l’am bient ob ses -

siu i crí tic de de ter mi nats gim na sos el que 

aca ba fo men tant aquests efec tes con tra -

pro duents. Ha yes et al. (1995) van tro bar 

que so la ment la sub es ca la de con di ció fí -

si ca man te nia re la ció amb l’ac ti vi tat fí si -

ca en el cas de les do nes, men tre que les

au to per cep cions dels ho mes en to tes les

sub es ca les co rre la cio na ven amb l’ac ti vi -

tat fí si ca. 

Obser va cions d’a ques ta mena con te nen

un in terès con si de ra ble i, so bre tot, en co -

rat gen a con ti nuar in ves ti gant en un camp, 

amb prou fei nes es bros sat, que ge ne ra no -

ta bles ex pec ta ti ves: les d’i den ti fi car de for -

ma pre ci sa els fac tors que in ci dei xen de

ma ne ra di fe ren cial en el de sen vo lu pa ment 

d’u nes di men sions o d’al tres de l’au to con -

cep te fí sic, ate ses les pos si bi li tats d’in ter -

ven ció edu ca ti va que aquest co nei xe ment

pro cu ra ria. 

El propò sit de la nos tra in ves ti ga ció va

con sis tir a in da gar fins a quin punt unes i

al tres di men sions de l’au to con cep te fí sic

po den apar èi xer as so cia des amb di ver ses

va ria bles com ara la pràcti ca es por ti va

(fre qüèn cia i ti pus d’es port), el gène re, l’e -

dat, l’ín dex de mas sa cor po ral i el grau de

satisfacció corporal. 
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SUBESCALES GÈNERE N (%) MITJANA s t SIG.

Ha bi li tat fí si ca Hom e 46,7 26,08 5,64
3,898 ,000**

Dona 53,3 22,71 5,51

Con di ció fí si ca Hom e 46,7 26,19 5,70
5,142 ,000**

Dona 53,3 21,33 6,44

Atrac ti u fí si c Hom e 46,7 25,74 6,41
4,264 ,000**

Dona 53,3 21,13 7,42

For ça Hom e 46,7 25,82 5,22
6,759 ,000**

Dona 53,3 20,06 5,73

Au to con cep te fí sic ge ne ral Hom e 46,7 29,17 5,83
5,040 ,000**

Dona 53,3 24,11 7,12

Au to con cep te ge ne ral Hom e 46,7 28,87 5,30
2,129 ,035*

Dona 53,3 27,02 5,85

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 1.

Di ferè ncies
de pun tua ció

en les di men sions
de l’au to con cep te fí sic

en fun ció del gène re.

SUBESCALES FREQÜÈNCIA DE PRÀCTICA N (%) MITJANA s t SIG.

Ha bi li tat fí si ca Esporà di ca 51,20 22,21 6,02
–4,996 ,000**

Ha bi tual 48,8 26,43 4,76

Con di ció fí si ca Esporà di ca 51,20 21,18 6,31
–5,206 ,000**Ha bi tual 48,8 26,11 5,88

Atrac tiu fí sic Esporà di ca 51,20 22,21 7,04
–1,880 ,062

Ha bi tual 48,8 24,33 7,50

For ça Esporà di ca 51,20 21,41 6,41
–2,958 ,004**

Ha bi tual 48,8 24,20 5,68

Au to con cep te fí sic ge ne ral Esporà di ca 51,20 25,09 6,75
–2,586 ,011*

Ha bi tual 48,8 27,86 7,05

Au to con cep te ge ne ral Esporà di ca 51,20 27,39 5,73
–1,130 ,260

Ha bi tual 48,8 28,38 5,60

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 3.

Pun tua ció
en les sub es ca les

del QAF asso cia des
amb la fre qüèn cia

amb què es prac ti ca
l´es port.

SUBESCALES EDATS N (%) MITJANA s F SIG.

Ha bi li tat fí si ca 13 10,9 23,89 5,73

,588 ,624
14 27,3 23,42 5,97

15 32,7 24,91 6,38

16 29,1 24,54 5,13

Con di ció fí si ca 13 10,9 25,67 6,49

1,869 ,137
14 27,3 23,02 6,74

15 32,7 24,48 6,51

16 29,1 22,13 6,29

Atrac tiu fí sic 13 10,9 23,39 7,11

1,744 ,160
14 27,3 21,91 8,82

15 32,7 25,07 6,89

16 29,1 22,63 6,15

For ça 13 10,9 24,22 5,53

1,500 ,217
14 27,3 21,36 6,32

15 32,7 22,54 6,32

16 29,1 23,71 6,18

Au to con cep te fí sic ge ne ral 13 10,9 26,56 6,96

1,281 ,283
14 27,3 24,93 7,63

15 32,7 27,65 6,72

16 29,1 26,79 6,52

Au to con cep te ge ne ral 13 10,9 27,78 6,84

1,308 ,274
14 27,3 27,47 5,49

15 32,7 29,13 5,57

16 29,1 27,04 5,44

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 2.
Di ferè ncies

en les sub es ca les
del QAF en fun ció

de l´edat.



Mètode 
Mos tra 

Van par ti ci par en aquest es tu di 343 es tu -

diants prea do les cents, de 13 a 16 anys,

per tan yents a di fe rents col·le gis pú blics de 

les pro vín cies de Bur gos i de Gui pús coa,

dels quals 160 eren nois i 183 eren noies.

La dis tri bu ció per edats va ser la se güent:

37 (10,9 %) de 13 anys; 94 (27,3 %) de

14 anys; 112 (32,7 %) de 15 anys; i 100

(29,1 %) de 16 anys. 

Instru ments 

Van em ple nar el QAF-Qües tio na ri d’Au to -

con cep te Fí sic, un ins tru ment cons truït

re cent ment, que en els es tu dis pre li mi nars 

ha ofert ín dexs psi comè trics sa tis fac to ris, i 

que cons ta de 36 ítems dis tri buïts en les

sub es ca les se güents: Ha bi li tat Fí si ca,

Con di ció Fí si ca, Atrac tiu Fí sic, For ça, Au -

to con cep te Fí sic Ge ne ral i Au to con cep te

Ge ne ral (Goñi, Li be ral i R. de Azúa, en im -

prem ta).

Es van re co llir di ver ses da des so bre la

pràcti ca es por ti va dels es co lars, per tal de

po der agru par-los en fun ció de la fre qüèn -

cia de pràcti ca (es porà di ca/ha bi tual) i del

ti pus d’es port (lliu re, es co lar o fe de rat). 

Es va cal cu lar l’ín dex de Mas sa Cor po ral

de tots els sub jec tes, des prés de pren dre

nota del seu pes i al ça da, mit jan çant la

fór mu la se güent: IMC = pes/al tu ra2. A

par tir d’a quest ín dex se’ls va clas si fi car

 en tres grups: pes baix = pun tua cions in -

fe riors a 20; pes nor mal = pun tua cions

en tre 20 i menys de 25; so brepès =

puntuacions de 25 cap amunt. 

Se’ls va apli car, fi nal ment, l’EDI: Inven -

ta ri de Tras torns de la Con duc ta Alimen -

tària (Gar ner, 1990; TEA, 1998). Es

trac ta d’un qües tio na ri uti lit zat pri mor -

dial ment amb fins de diagnòstic clí nic.

Cons ta de 64 ítems que s’a gru pen en

vuit es ca les, però per a aquest es tu di van 

in te res sar tan sols els re sul tats do nats en 

l’es ca la ge ne ral (EDI-to tal) i en al tres

qua tre par ti cu lars, les d’im puls per apri -

mar-se, bu lí mia, in sa tis fac ció cor po ral i

au toa va lua ció ne ga ti va. Unes pun tua -

cions al tes en aquest qües tio na ri in di -

quen un ele vat grau d’in sa tis fac ció cor -

po ral i un po ten cial risc de pa tir tras torns 

de com por ta ment ali men ta ri.

Resultats 

Els nois mos tren unes pun tua cions su pe -

riors a les de les noies en to tes les es ca les

del qües tio na ri (tau la 1). Es trac ta, a més

a més, de di ferè ncies es ta dís ti ca ment sig -

ni fi ca ti ves en ca ra que és en la sub es ca la

de l’Au to con cep te Ge ne ral on la distància

és menor.

No re sul ten sig ni fi ca ti ves, en can vi, les di -

ferè ncies as so cia des amb l’e dat (tau la 2).

Les pun tua cions no se guei xen a més a

més unes tendències evo lu ti ves que res -

pon guin a un patró determinat. 

En qua tre di men sions de l’au to con cep te

(ha bi li tat fí si ca, con di ció fí si ca, for ça i au -

to con cep te fí sic ge ne ral) les per cep cions

dels qui prac ti quen l’es port de for ma ha bi -

tual (tres o més dies per set ma na) són su -

pe riors a les dels qui el prac ti quen es porà -

di ca ment (gai re bé mai o al gun cop per set -

ma na). No s’ob ser ven en can vi di ferè ncies

sig ni fi ca ti ves ni en la per cep ció de l’a trac tiu 

fí sic ni en l’au to con cep te ge ne ral en tre

prac ti cants es porà dics i ha bi tuals (tau la 3).

Es re pe tei xen les di ferè ncies sig ni fi ca ti ves

en con tras tar les pun tua cions ob tin gu des

pels sub jec tes de la mos tra en fun ció de la

mo da li tat es por ti va. Se’ls va agru par en

tres ca te go ries: els qui no prac ti quen cap

es port (15,5 %), els qui prac ti quen l’es -

port tant per lliu re com es port es co lar

(64,5 %) i els qui fan es port fe de rat

(20 %). En to tes les sub es ca les d’au to con -

cep te fí sic (però no en la d’au to con cep te

ge ne ral) les pun tua cions més bai xes les

ofe reix el grup que no prac ti ca l’es port i

les més al tes el grup que prac ti ca l’es port

fe de rat, men tre que el grup que prac ti ca

l’es port per lliu re i/o es port es co lar aca ba

en po si ció in term èdia (taula 4). 
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SUBESCALES TIPUS D´ESPORT N (%) MITJANA s F SIG.

Ha bi li tat fí si ca Cap 15,5 19,54 6,61

18,653 ,000**Esco lar i lliu re 64,5 23,86 5,31

Fe de rat 20 28,19 3,55

Con di ció fí si ca Cap 15,5 18,29 7,45

19,830 ,000**Esco lar i lliu re 64,5 23,15 5,94

Fe de rat 20 28,32 4,20

Atrac tiu fí sic Cap 15,5 19,08 6,97

8,860 ,000**Esco lar i lliu re 64,5 22,69 7,10

Fe de rat 20 27,03 6,97

For ça Cap 15,5 18,83 6,20

6,430 ,002**Esco lar i lliu re 64,5 22,84 5,63

Fe de rat 20 24,45 6,62

Au to con cep te fí sic ge ne ral Cap 15,5 23,38 7,37

8,265 ,000**Esco lar i lliu re 64,5 25,57 6,90

Fe de rat 20 30,29 5,57

Au to con cep te ge ne ral Cap 15,5 27,29 5,50 4,701 ,010**

Esco lar i lliu re 64,5 26,96 5,70

Fe de rat 20 30,42 4,97

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 4.
Di ferè ncies
de pun tua ció
en les sub es ca les del
QAF en fun ció del ti pus
d’es port que es prac ti ca.



Tam bé es cons ta ten as so cia cions es ta -

dís ti ca ment molt sig ni fi ca ti ves en tre les

pun tua cions en to tes les sub es ca les del

QAF i la clas si fi ca ció dels sub jec tes en

tres grups se gons la seva mas sa cor po ral

(tau la 5). 

La pun tua ció més alta en au to con cep te

l’a por ta el grup de per so nes pri mes, men -

tre que les per so nes amb so brepès mos -

tren l’au to con cep te més baix; la cosa

 canvia, sen se que re sul ti sor pre nent, en el

do mi ni de la for ça on els qui te nen so -

brepès s’au to per ce ben com els més forts. 

L’au to con cep te fí sic, en to tes les sub es ca -

les del QAF ex cep te en la de For ça, apa -

reix, fi nal ment, di rec ta ment re la cio nat

amb les pun tua cions en la sub es ca la d’In -

sa tisfacció Cor po ral de l’EDI (tau la 6); es

trac ta d’u na co rre la ció ne ga ti va amb una

alta sig ni fi can ça. 

Discussió 

En l’àmbit de l’e du ca ció fí si ca hi ha una

con vic ció ge ne ra lit za da que la pràcti ca es -

por ti va afa vo reix el de sen vo lu pa ment per -

so nal i tam bé hi ha la idea que en tre au to -

con cep te i ren di ment es por tiu es pro duei -

xen vin cu la cions im por tants. El tema d’a -

quest ar ti cle, doncs, no és es pe cial ment

nou; sí que ho és, en can vi, abor dar-lo des

d’u na con cep ció mul ti di men sio nal de l’au -

to con cep te fí sic se gons la qual po den ha -

ver di men sions que es be ne fi ciïn més que

d’al tres de la pràcti ca es por ti va i, a la in -

ver sa, la pràcti ca i fins i tot el ren di ment

es por tiu tal ve ga da po drien de pen dre més

d’u nes au to per cep cions que d’al tres, en

re ferè ncia al jo fí sic. 

Els re sul tats po sen de ma ni fest que les

noies man te nen, du rant la preadoles -

cència, per cep cions in fe riors a les dels

nois en to tes les di men sions de l’au to con -

cep te, i això pos si ble ment no és més que

un re flex fi del de la pres sió so cial molt més 

exi gent en aquest sen tit so bre la dona que

so bre l’ho me. D’u na al tra ban da, aquest

es tu di con fir ma la zig za gue jant tra ject òria

evo lu ti va, ja ob ser va da en in ves ti ga cions

prèvies (Goñi et al., 2002), que ex pe ri -

men ta l’au to con cep te fí sic du rant l’a do -

lescència. To tes dues da des in vi ten, en

una ma tei xa di rec ció, a pres tar una aten -

ció edu ca ti va es pe cial als prea do les cents,

i so bre tot a les prea do les cents, per tal d’a -

ju dar-los a ela bo rar un marc in ter pre ta tiu

ade quat del seu jo fí sic. 

En par ti cu lar, però, ens in te res sa va pre ci -

sar les as so cia cions en tre l’au to con cep te

fí sic i la pràcti ca es por ti va. I els re sul tats

són al ho ra cohe rents i es ti mu lants. No hi

ha via per què es pe rar una per cep ció més

alta de l’atrac tiu fí sic i sí, en can vi, de

l’ha bi li tat, con di ció fí si ca i for ça, dels qui

prac ti quen l’es port de for ma ha bi tual da -

vant dels qui el prac ti quen de for ma es -

porà di ca; i això és el que con fir men les da -

des; re sul ta fins i tot que el grup que no

prac ti ca cap es port és el que re flec teix un

au to con cep te més baix en to tes les sub es -

ca les del QAF. Cal de ma nar-se, tan ma teix, 

com és pos si ble que en aquest es tu di apa -

re gui una re la ció po si ti va en tre au to con -

cep te fí sic i es port, mal grat que, com s’ha

vist a la in tro duc ció, en al tres es tu dis

aques ta re la ció re ves teix un carà cter am -

bi gu i fins i tot ne ga tiu. I pot ser l’ex pli ca ció 

ra di qui en el fet que els sub jec tes es tu diats 
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SUBESCALES MASSA CORPORAL N (%) MITJANA s F SIG.

Ha bi li tat fí si ca Pes baix 47,25 25,60 5,90

5,068 ,007**Nor mal 44,05 24,47 5,98

So brepès 8,7 22,00 5,87

Con di ció física Pes baix 47,25 26,04 6,33

14,145 ,000**Nor mal 44,05 24,05 6,42

So brepès 8,7 19,57 6,14

Atrac tiu fí sic Pes baix 47,25 24,94 7,08 5,910

,003**Nor mal 44,05 24,35 6,65

So brepès 8,7 20,17 8,18

For ça Pes baix 47,25 21,61 6,00

4,075 ,018*Nor mal 44,05 23,19 6,26

So brepès 8,7 24,40 6,39

Au to con cep te fí sic ge ne ral Pes baix 47,25 27,74 6,05

6,711 ,001**Nor mal 44,05 26,30 6,66

So brepès 8,7 23,27 7,14

Au to con cep te ge ne ral Pes baix 47,25 29,08 5,65

3,652 ,027*Nor mal 44,05 27,91 5,55

So brepès 8,7 26,40 5,65

* p £ ,05    ** p £ ,01    

n TAULA 5.
Re la ció en tre les pun tua cions en les sub es ca les del QAF i la mas sa cor po ral.



aquí són prea do les cents es co la rit zats nor -

mal ment, men tre que d’al tres es tu dis

s’han rea lit zat amb per so nes amb unes

cer tes pe cu lia ri tats, com ara la de re bre

aten ció clí ni ca o la de prac ti car in ten sa -

ment l’es port. Les nos tres da des, doncs,

au to rit zen a afir mar, a par tir d’u na mos tra

de po bla ció ado les cent no clí ni ca, que les

per so nes que fan es port es veuen fí si ca -

ment mi llor que les qui no en prac ti quen o, 

a la in ver sa, que els qui te nen un au to con -

cep te fí sic po si tiu rea lit zen exer ci ci fí sic. 

Més pre ven cions sus ci ta la in ter pre ta ció

de la cau sa que es pro duei xin di ferè ncies 

en tre el grup dels qui prac ti quen l’es port

fe de rat i el grup d’es port es co lar/lliu re.

Vam de ci dir d’in clou re en el nos tre es tu -

di aques ta va ria ble de la mo da li tat es -

por ti va, més que res, per po sar a pro va

l’e ven tual ca pa ci tat del QAF per dis cri -

mi nar ma ti sos d’a quest cai re. I són prou

evi dents els re sul tats a fa vor de la ca pa -

ci tat dis cri mi natò ria del test. Pel que fa a 

do nar una ex pli ca ció de per què la pràcti -

ca de l’es port fe de rat s’as so cia amb mi -

llors ín dexs d’au to con cep te que no pas

d’al tres for mes de fer es port, ens es ti -

mem més que res ti com una qües tió

ober ta so bre la qual es pe rem d’in ci dir-hi

amb més pre ci sió de dis seny en fu turs

tre balls d’in ves ti ga ció. 

La re la ció ob ser va da en tre l’Índex de Mas -

sa Cor po ral (IMC) i l’au to con cep te fí sic és

con tun dent: les per so nes més pri mes són

les que ofe rei xen la per cep ció fí si ca més

po si ti va men tre que les per so nes amb so -

brepès ma ni fes ten pit jor au to con cep te fí -

sic que no pas les de pes nor mal i les de

pes baix. Aques tes da des ad me ten més

d’u na in ter pre ta ció, però és rao na ble sos -

pi tar que pot ser con fir men que l’au toac -

cep ta ció dels nos tres ado les cents depèn

de la seva adequació als estereotips

estètics socials. 

D’al tra ban da, les co rre la cions en tre les

res pos tes al qües tio na ri QAF i les res pos -

tes a les es ca les de l’EDI més di rec ta ment

re la cio na des amb els tras torns de com por -

ta ment ali men ta ri (les pre sen ta des en

aquest in for me) són al tes; per dir-ho de

for ma més gràfi ca, s’ob ser ven mol tes  cor -

relacions de sig ne ne ga tiu en tre pun -

tuacions al tes en l’EDI, que in di ca rien

 propensió a pa tir tras torns ali men ta ris, i

pun tua cions al tes en el QAF que re flec tei -

xen un au to con cep te fí sic po si tiu. I a la in -

ver sa, es com pro va l’e xistència d’u na as -

so cia ció di rec ta en tre un baix au to con cep -

te fí sic i el risc de pa tir tras torns ali men ta -

ris, amb la qual cosa que da au to rit za da la

uti lit za ció del pri mer ín dex (po bra au to per -

cep ció fí si ca) com a aler ta diagnòsti ca de

tras torns ali men ta ris. 

Tot aquest con junt de da des ob tin gu des

mit jan çant el nou test que pre sen tem re -

sul ten d’in terès; però la cosa més im por -

tant és que no pas sen de ser una mos tra

de la rica in for ma ció que a par tir d’a ra es

podrà anar ob te nint amb la uti lit za ció del

Qües tio na ri d’Au to con cep te Fí sic. El que

hem trac tat de com pro var fins ara és si el

QAF mos tra va ca pa ci tat de dis cri mi nar les 

di ferè ncies in te rin di vi duals que pre su mi -

ble ment exis tei xen en l’au to con cep te fí sic

ge ne ral i en l’au to per cep ció de les se ves

di ver ses di men sions. La con fir ma ció d’a -

quest tret psi comè tric, afe gi da a ín dexs sa -

tis fac to ris pel que fa a la fia bi li tat i es truc -

tu ra fac to rial del QAF (Goñi, Li be ral i Ruiz

de Azúa, en im prem ta), n’a va la rien l’ús. I,

efec ti va ment, l’ins tru ment ha mos trat sen -

si bi li tat per cop sar di ferè ncies as so cia des

amb to tes les va ria bles es tu dia des: gène -

re, edat, fre qüèn cia i ti pus d’ac ti vi tat es -

por ti va, ín dex de mas sa cor po ral i tras -

torns del com por ta ment ali men ta ri. Les

se ves pro pie tats psi comè tri ques en fan

molt re co ma na ble l’ús amb fi na li tats

diagnòsti ques, in ves ti ga ti ves i edu ca ti ves.

I, men tre no se’n faci una pu bli ca ció com -

ple ta, de bon grat el po sa rem a dis po si ció

de qui ens el sol·li ci ti. 

Un cop con fir ma da la via bi li tat de me su rar 

les di fe rents di men sions de l’au to con cep te 

fí sic, s’o bren ara les por tes a l’es tu di se pa -

ra da ment de cada di men sió i dels fac tors

que in ci dei xen en el seu de sen vo lu pa ment

com, per exem ple, el ti pus d’in ter ven ció

edu ca ti va que afa vo rei xi més es pe cí fi ca -

ment l’au to per cep ció de l’a trac tiu fí sic, de

la condició física, de l’habilitat física, de la 

força... 
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HA BI LI TAT

FÍSICA

CONDICIÓ

FISICA

ATRACTIU

FÍSIC FORÇA

AU TO CONCEPTE 

FÍ SI C GENERAL

AUTOCONCEPTE

GENERAL

IA –,151* –,026 –,264** –,058 –,133 –,229**

–,043 –,729 –,000 –,440 –,075 –,002

BUL –,065 –,106 –,207** –,032 –,205** –,321**

–,385 –,158 –,005 –,670 –,006 –,000

IC –,179** –,389** –,454** –,108 –,522** –,555**

–,016 –,000 –,000 –,149 –,000 –,000

AU –,010 –,155 –,301** –,024 –,274** –,385**

–,896 –,038 –,000 –,747 –,000 –,000

EDI-TOT –,105 –,083 –,294** –,033 –,229** –,397**

–,160 –,267 –,000 –,658 –,002 –,000

* p £ ,05    ** p £ ,01

Esca les de l’EDI: IA: Motivació per apri mar; BUL: Bu lí mia; IC: Insa tis fac ció cor po ral; AU: Au toa va lua ció ne ga ti va; EDI-TOT: Suma de to tes les es ca les de l’EDI.

n TAULA 6.
Co rre la ció en tre les es ca les de l’EDI i las del QAF.
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