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Resum

Abstract

The object of our work was to study the motives that
Valencian teenagers at school considered important for
practising sport, identifying the dimensions of the motives
of practice. At the same time we analysed if the motives
for sports practice was different according to age and
gender. The sample was made up of 1203 students
between 11 and 18 years, representatives of the teenage
word in the community of Valencia. The students fi/led out
the Inventory of Health in Students translated in Spanish
(Wold, 1995; Balaguer, 1999a). The results obtained
went in the same direction as previous investigations (see
Balaguer and Atienza, 1994) and showed that the most
important motives for young people to participate in sport
are: improve my health, amuse myself, be in good shape
and make new friends. The least important are: to win, be
a sporting star and please my parents. The motives of
sports practice are structured in three stated dimensions:
motives of social approval and demonstration of capacity,
motives of health and motives of affiliation. The analysis of
the differences in age and gender show that the boys
inform in a higher degree than giris in every age group,
that the motives of social approval and the demonstration
of capacity are very important for sports practice.
Additiona/ly with the increase in age these motives are
considered less important for teenagers of both sexes.
Health motives are more important for 17-years-old giris
that for boys of the same age. Fina/ly, affiliation motives
are considered more important for 13-years-old boys than
giris of the same age group.
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L'objectiu del nostre treball consisteix a estudiar els motius que

els joves adolescents valencians escolaritzats consideren impor

tants per practicar l'esport, tot identificant les dimensions dels

motius de pràctica. També analitzem si els motius de pràctica es

portiva difereixen d'acord amb el gènere i amb l'edat. La mostra

la componen 1.203 estudiants d'entre 11 i 18 anys, representa

tius de l'univers d'adolescents de la Comunitat Valenciana. Els

estudiants van emplenar l'Inventari de Salut a Escolars traduït al

castellà (Wold, 1995; Balaguer, 1999a). Els resultats obtinguts

es troben en la línia d'investigacions prèvies (Vegeu Balaguer i

Atienza, 1994) i mostren que els motius més importants dels jo

ves per practicar l'esport són: millorar la meva salut, divertir-me,

estar en bona forma i fer nous amics. Els menys importants són:

guanyar, ser com una estrella de l'esport i agradar als meus pa

res. Els motius de pràctica esportiva s'estructuren en tres dimen

sions, denominades: motius d'aprovació social i de demostració

de capacitat, motius de salut i motius d'afiliació. L'anàlisi de di

ferències per gènere i per grups d'edat mostra que els nois infor

men en més alt grau que no pas les noies en tots els grups d'edat,

que els motius d'aprovació social i de demostració de capacitat

són raons molt importants per practicar l'esport. A més a més, a

mesura que augmenta l'edat, aquests motius són considerats

menys importants pels adolescents, tant en el grup dels nois com
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en el grup de les noies. Pel que fa als mo

tius de salut, per a les noies de 17 anys

són més importants que per als nois

d'aquest mateix grup d'edat. Finalment,

en els motius d'afiliació són els nois de

13 anys els qui els consideren més impor

tants que no pas les noies d'aquest mateix

grup d'edat.

Dimensions dels motius
de pràctica esportiva
dels adolescents valencians
escolaritzats
Els efectes beneficiosos que la pràctica re

gular d'activitat física posseeix tant per a la

salut física com per a la salut psicològica

són un fet àmpliament constatat en la lite

ratura (Balaguer i en Garcia-Merita, 1994;

Biddle, 1993; Blasco, 1997; Castillo i Ba

laguer, 1998a; Garner i Wooley, 1991;

Sallis i McKenzie, 1991; Young i Stein

hardt, 1993) També hem trobat que a di

ferents països, tant europeus com ameri

cans, la pràctica d'exercici físic i/o esport

dels nens i adolescents és inferior a allò

que caldria per obtenir els beneficis es

mentats i que, de fet, existeix un problema

de sedentarisme o d'inactivitat física en la

infància i en l'adolescència (Balaguer,

1999a; Biddle, 1993; Blasco, 1994; Cas

tillo, 1995; Castillo i Balaguer, 1998b;

Garcia-Merita i Fuentes, 1998; Mendoza,

Sagrera i Batista, 1994; Pastor, 1999;

Roberts, 1991; USA, Department of

Health and Human Services, 1996).

Dins del context de promoció de la salut,

la pràctica de l'activitat física constitueix

un factor clau en el canvi de comporta

ments que afecten la salut (USA. Depart

ment of Health and Human Services,

1996). Diversos estudis han indicat que

la pràctica d'activitat física en el temps de

lleure està positivament relacionada amb

altres comportaments que milloren la sa

lut, com ara l'alimentació saludable i una

bona higiene dental, i associada negativa

ment amb comportaments no saludables,

com ara el consum de tabac, el consum

d'alcohol i el consum d'aliments insans

(Balaguer, 1999a; Balaguer, Castillo,

Pastor, Atienza, i L1orens, 1997; Bala

guer, Tomàs, Castillo, Martínez, Blasco, i

Arango, 1994; Balaguer, Tomàs, Castillo,

Pastor, Blasco, i L1orens, 1998; Bala

guer, Valcé:Írcel, Atienza, Pastor, Castillo, i

Pons, 1998; Castillo, 1995; Castillo,

Fuentes, Pastor, i Tomàs, 1997; Garcia

Merita, i Fuentes, 1998; Pastor, 1999;

Nutbeam, Smith, Moore, i Bauman,

1993).

Per tot plegat, i des d'una perspectiva de

promoció de la salut, és important incre

mentar els nostres coneixements sobre

com podem facilitar la participació dels

joves en programes d'activitat física (Wi

llis i Campbell, 1992). És a dir, necessi

tem conèixer quins són els factors de pre

disposició, facilitació i reforços associats

amb la pràctica d'activitat física, amb

l'objectiu que els joves adquireixin un estil

de vida actiu i el mantinguin al llarg del ci

cle vital (Blasco, Atienza, i Castillo, 1999;

Blasco, Castillo, i en García-Merita,

1999; Castillo i Balaguer, 1998a; Casti

Ilo, Balaguer, i Tomàs, 1997).

Els treballs que han estudiat els determi

nants de la pràctica d'activitat física han

estructurat l'anàlisi entre factors perso

nals, socials i ambientals (Sallis, Simons

Morton, Stone et al. 1992; Castillo et al.,

1997). Des del punt de vista dels factors

personals s'ha trobat que, atributs perso

nals com ara els motius dels joves per

practicar alguna mena d'esport, exercici

físic o activitat física, constitueixen un ele

ment important per comprendre com

s'adopta i es manté la participació i adhe

sió a l'activitat física entre els nens i els

adolescents (Balaguer i Atienza, 1994;

Balaguer, Tomàs, Valcé:Írcel, Castillo,

Ortega, Ballester, Díaz, i Martínez, 1994;

Castillo, Balaguer, i Duda, 1999; Wold i

Kannas, 1993). Precisament aquest in

terès per conèixer els motius que porten

els joves a practicar l'esport ha conduït al

disseny de nombroses investigacions a fi i

efecte d'identificar-los (Alderman i Wood,

1976; Balaguer i Atienza, 1994; Brodkin

i Weiss, 1990; Gill, Gross, i Huddleston,

1983; Gould, Feltz, i Weiss, 1985; Gould

i Petlichkoff, 1988; L1orens, Castillo, i Ba

laguer, 1999; Roberts, Kleiber, i Duda,

1981; Sutherland i Marris, 1997).

La majoria de les investigacions realitza

des sobre els motius de pràctica de

l'esport o de l'exercici físic ha revelat que

els joves tenen motius similars per practi-

car diferents esports, tant nivell recreatiu

com a nivell de competició, incloent entre

els motius més importants la diversió i la

millora de la salut (Balaguer i Atienza,

1994; Castillo, 1995; Garcia Ferrando,

1997). Així mateix, en aquests estudis el

gènere i l'edat han aparegut com a ele

ments significativament diferenciadors en

alguns dels motius de pràctica esportiva.

En general, per als nois són més impor

tants que no pas per a les noies els motius

de resultat (per exemple: competició, rep

tes, recompenses), mentre que per a les

noies semblen ser més importants els as

pectes socials de l'esport (per exemple:

fer amics, veure els amics). Pel que fa als

més joves, sembla ser que aquests estan

més motivats que els més grans per fac

tors externs (per exemple: estar amb

amics, satisfer els pares, les recompen

ses... ), (Balaguer i Atienza, 1994; Eccles

i Harold, 1991; Sutherland i Marris,

1997; Wold i Kannas, 1993).

Una altra característica comuna de les in

vestigacions realitzades sobre els motius

de la pràctica esportiva ha estat la inter

pretació d'aquests motius a nivell de fac

tors o dimensions; s'hi han inclòs dimen

sions com ara Realització o Estatus, Sa

luVForma física, Competència, Diversió i

Afiliació (Balaguer i Atienza, 1994; Casti

Ilo, 1995; Gill et al., 1983; Gould et al.,

1982; Telama i Silvennoinen, 1979;

Wold i Kannas, 1993; Wold, 1989).

L'objectiu del nostre treball consisteix a

estudiar els motius que els joves adoles

cents valencians consideren importants

per practicar l'esport, tot identificant, si és

possible, les dimensions dels motius de

pràctica. Finalment, estudiarem les di

ferències per gènere en els motius de

pràctica esportiva dels adolescents valen

cians escolaritzats i si es produeixen can

vis en aquests motius de pràctica a mesu

ra que augmenta l'edat, tot diferen

ciant-ne el gènere.

Mètode
Mostra
La mostra de la investigació present es

compon de 1.203 estudiants adoles

cents representatius de l'univers dels

adolescents de 6è i 8è d'EGB, de 2n de
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Anàlisi de les dades
Es van realitzar anàlisis factorials (anàlisi

de components principals, rotació vari

max) separadament per gènere i per grup

d'edat. El criteri aplicat per decidir el

nombre de factors a fer rodar es va basar

en els factors amb un eigenvalue superior

a 1. El nombre de factors superiors a 1

van ser tres. La solució de 3 factors fets

rodar es presenta als resultats. A causa

que els resultats de les anàlisis factorials

van ser similars en tots els grups (gènere i

edat), únicament es presentaran els resul

tats de l'anàlisi factorial de la mostra total

(Taula 3).

Basant-nos en els resultats de l'anàlisi

factorial i en investigacions prèvies (Casti

Ilo, 1995; Wold, 1989; Wold i Kannas,

1993), vam construir 3 índexs de motiva

cions. Aquests índexs van ser construïts

sumant les variables que s'agrupaven a

nes. Durant l'administració del qüestiona

ri els adolescents van rebre instruccions

sobre la importància de la seva sinceritat

en les respostes i se'ls va indicar que de

manessin ajuda en cas que els calgués,

per la qual cosa sempre hi havia, pel cap

baix, un investigador present a l'aula. Cap

dels subjectes de la mostra van informar

de problemes a l'hora de contestar les pre

guntes. El procediment assegurava l'ano

nimat dels alumnes.
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Procediment
A les diferents escoles seleccionades els

alumnes van omplir el qüestionari durant

l'horari escolar en una sala de l'escola, en

grups que no superaven mai els 5 alum-

çant un procediment aleatori, estratificat i

proporcional.

Instrument
Els motius de pràctica esportiva formen

part de l'Inventari de Conductes de Salut

a Escolars (HBSC - "Health Behavior

School - Children: A WHO cross - natio

nal survey"; Wold, 1995), traduït al cas

tellà (Balaguer, 1999a). La formulació

d'aquest apartat indica el següent: "aquí

hi ha un seguit de raons que alguns nois

han donat per les quals els agrada

l'esport. Per favor, llegeix-les totes i as

senyala quina importància dónes tu a ca

dascuna". La llista de raons apareix a la

Taula 2, i les categories de resposta van

ser: "molt important", "força important" i

"gens important".
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BUP i de 2n d'FP-1 i de COU i de 2n

d'FP-li, de la Comunitat Valenciana, dels

quals 597 són nois (Mitjana d'edat =

14.48, DT = 2.42) i 606 són noies (Mit

jana d'edat = 14,43, DT = 2,30). La

distribució per cursos és la següent: 270

alumnes pertanyen a 6è d'EGB (139 nois

i 131 noies), 257 a 8è d'EGB (125 nois i

132 noies), 342 alumnes pertanyen a 2n

de BU P (n = 232, 109 nois i 123 noies)

i a 2n d'FP-I (n = 110, 47 nois i 63

noies) i 334 adolescents perta nyen a

COU (n = 220, 113 nois i 107 noies) i a

2n d'FP-li (n = 114,64 nois i 50 noies).

Als centres on hi havia instaurada la re

forma educativa es van seleccionar els

cursos equivalents als anteriors en l'edat

dels alumnes, és a dir, alumnes de 2n i

de 4t de l'ESa. La mitjana d'edat de cada

grup és de: 11,1; 13,1; 15,3 i 17,2

anys. Tots els casos es troben entre ±
0.5 anys de la mitjana. Els resultats de

l'estudi es van mostrar per grup d'edat,

arrodonint a 11, 13, 15 i 17 anys. La

distribució dels adolescents per gènere i

per grups d'edat es presenten a la Taula

1. La mostra va ser seleccionada mitjan-

Taula 1.
Distribució per gènere i
per grup d'eda
(n = 1203).

Taula 2.
Percentatges d'alumnes que informen dels motius pels quals practiquen l'esport considerant-los com "molt important", "força important" o "gens important".

.... --.....--.----..... ------------------------------------.
Motius pels quals

Molt important %
practiquen l'esport"... ..........--...-..-.---.-....---.-.....---.....-. ----·i ----~

Tolal Nois Noies Tolal

Millorar la meva salut 80,5 79,5 81,5 17,4

Divertir-me 68,6 72,8 64,5 29,3

Estar en bona forma 64,2 65,2 63,2 33,8

Fer nous amics 62,1 61,1 63,0 34,3

Veure ets meus amics 41,6 45,9 37,4 45,4

Tenir bon aspecte 33,8 33,3 34,2 46,4

Ser bo en l'esport 28,3 32,3 24,3 44,7

Agradar als meus pares 24,8 26,7 23,0 24,5

Ser com a estretia esportiva i 8,6 13,6 3,7 19,4

Guanyar
-----------------.;.. .....l..... ~:~ ..... 13,2 3,4 28,8

..... .~....

.................._.....

Força important % , : Gens important %
..................~ :-........ ----------------------1

Nois Noies Tolal Nois Noies

17,8 16,9 2,1 2,7 1,5

25,9 32,7 2,1 1,3 2,8

32,6 35,0 2,0 2,2 1,8

34,5 34,0 3,7 4,4 3,0

43,7 47,1 13,0 10,5 15,6

44,1 48,6 19,9 22,6 17,2

42,4 46,9 27,0 25,3 28,8

22,3 26,6 50,7 51,0 50,4

25,4 13,9 72,0 61,5 82,4

37,4 20,2 63,0 49,4 76,5
---------------1 ---_. __ ... ------------------------_. -_.-...~
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Taula 3.
Anàlisi factorial dels motius pels quals els adolescents practiquen l'esport.

Factor 1
Motius

d'aprovació
social I demostració

..........._......................... "" :.~.~~citat
: ¡

i Ser com una estrella i; ,80

I~~~~:~~~! f==~::==1
:0 •••• __ •••••••••.•••••••••••.•••••••••••••• __ ••.•.•.•. : :.. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .¡

.. ................................. ~
: : ¡

i Eigenvalues j i 2,5 __ 1-"~ j ¡------------. 1::: __;

I~~~~~i~~:=i I==i:;,-==i i==~t==: :=~;~:=J
~••••••---_.••_. __._-.--_••••.•••••_•••••••••••••••• ~ ~•••••••••••••••••••••••_••••••••••••••••••••.¡ ~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.: :.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~

Factor 2 Factor 3
Motius Motius

de salut d'afiliació

,76

,73

,58

,72

,69

,61
···.. ·.i..- •.•~ j.. .•••••••.••••••••••••••••••

i Divertir-me

i Fer nous amics i
~ 1

i Estar en bona forma

¡·~;;1;;~;--;~·~·~~~·;~;·~;------··1

Tenir bon aspecte i
-------_._------_ __ j

i Veure els meus amics
:. -----j

:-.....----..---....- --······························1

cada factor. Cada variable posseeix 3 va

lors: 1: gens important; 2: força impor

tant; 3: molt important. Per il·lustrar com

ho vam realitzar, descriurem com a exem

ple l'índex de motius d'aprovació social i

de demostració de la capacitat. Vam uti

litzar els resultats de l'anàlisi factorial

com una eina per identificar els motius

que constitueixen el factor que descriu els

motius d'aprovació social i de demostra

ció de la capacitat. Van saturar 4 dels mo

tius de pràctica esportiva. Aquests quatre

motius es van sumar per formar l'index de

motius d'aprovació social i de demostra

ció de la capacitat i, en conseqüència, el

rang d'aquest índex oscil'la entre 4 i 12

punts. Els altres dos indexs es troben

compostos cadascun per tres motius i,

doncs, els rangs oscil'len entre 3 i 9

punts.

D'altra banda vam calcular les diferències

de les mitjanes dels tres índexs de motiva

cions per gènere i per grup d'edat mitjan

çant una anàlisi de variància (one-way,

F-test).

Resultats
Motius de pràctica esportiva

El 80 % dels adolescents sotmesos a en

questa van informar que el motiu de salut

"millorar la meva salut" és una raó molt

important per a la pràctica esportiva (Taula

2). Més del 60 % dels adolescents sotme

sos a enquesta van informar que motius

d'afiliació com ara "divertir-me" i "fer nous

amics" eren molt importants, un percen

tatge més petit (el 41 %) van considerar

com a molt important el motiu d'afiliació

"veure els amics". Els motius d'aprovació

social i de demostració de capacitat van

ser considerats com els menys importants

pels adolescents escolaritzats valencians, i

un 8 % dels alumnes van considerar molt

importants els motius "guanyar" i "ser com

una estrella de l'esport".

Dimensions de la motivació esportiva

A la Taula 3 es presenten els resultats de

l'anàlisi factorial (anàlisi de components

principals, rotació vari max) de les 10 va

riables que mesuren els motius de pràcti

ca esportiva. Basant-nos en els resultats

del scree test, es va decidir que una sol u-

ció de tres factors era la representació

més apropiada de les dades. Les variables

relatives a l'aprovació social i a la demos

tració de capacitat es van agrupar en un

factor que va incloure les respostes "ser

com una estrella de l'esport", "guanyar",

"ser bo en l'esport" i "agradar als meus

pares". El segon factor va agrupar els mo

tius relacionats amb la salut: "estar en

bona forma", "millorar la salut" i "tenir

bon aspecte". Finalment, el tercer factor

va agrupar les variables relacionades amb

motius d'afiliació com ara "veure els

amics", "fer nous amics" i també va intro

duir el motiu "divertir-me".

En el seu conjunt les tres dimensions o es

cales de motivació expliquen el 52 % de

la variància.

La fiabilitat de les escales de motivació

(índexs) va oferir un nivell satisfactori (Ve

geu taula 3)

Diferències per I!ènere I per edat

en la motivació esportiva

Basant-nos en els resultats de l'anàlisi

factorial i en resultats previs en aquest

camp, vam construir tres índexs de moti-

vació sumant les variables que conformen

cada factor.

En els motius d'aprovació social i de de

mostració de capacitat, els nois informen

en més grau que no pas les noies que

aquestes són raons molt importants per

practicar l'esport (Taula 4); les diferèn

cies per gènere són significatives. A més

a més, a mesura que augmenta l'edat,

aquests motius són considerats menys

importants pels adolescents, tant en el

grup dels nois com en el grup de les

noies. La figura 1 ens il'lustra aquest re

sultat.

Respecte dels motius de salut no han

aparegut diferències significatives ni

per gènere ni entre els grups d'lI, 13 i

15 anys (Taula 5). Tanmateix, sí que

han aparegut diferències significatives

en el grup d'adolescents de 17 anys, i

són les noies les que tendeixen a pun

tuar més alt que no pas els nois en

aquest índex.

Finalment, en els motius d'afiliació els

nois de 13 anys consideren més impor

tant que les noies d'aquest mateix grup

d'edat practicar l'esport per motius

Educació Física i Es orts (63) 122-291 a unts 25



Taula 4.
Mitjanes de l'índex de motius d'aprovació social i de demostració de capacitat per gènere i per grup d'edat

;:~~~~l i-=f~:I::ft-;~-l i~iirl i::~~~;;
. 17 anys. i 5,95 , . 1,76 i 175 . . 5,28 : . 1,19 .! ~ _._-.-.._-_.__._---···__··· ···········t·························j"······· ····~·························t············j·························~········_·-t·_----------·-···········l
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d'afiliació (Taula 6). En els grups d'lI,

15 i 17 anys no han aparegut diferències

significatives per gènere pel que fa als mo

tius d'afiliació; tanmateix, els grups dels

nois puntuen lleugerament més alt que no

pas els grups de les noies. Ultra això,

aquesta dimensió de motius de pràctica

esportiva decreix significativament en el

grup dels nois a mesura que augmenta

l'edat, mentre que això no passa en el

grup de les noies, que romanen estables

durant l'adolescència. Una anàlisi més

detallada de les variables que componen

el factor motius d'afiliació ens mostra que

els motius "veure els meus amics" i "fer

nous amics" són cada vegada menys im

portants per als adolescents a mesura que

augmenta l'edat; això no s'esdevé amb el

motiu "divertir-me", que és considerat

cada vegada més important pels nois a

mesura que augmenta l'edat, mentre que

en el grup de les noies el motiu de diversió

es manté estable durant l'adolescència

(Vegeu figura 2), cosa que ens fa pensar

que la motivació intrínseca és la que té

més força en l'adhesió a l'exercici.

Discussió
Els resultats d'aquest estudi informen que

per als adolescents valencians els motius

més importants per a la pràctica esportiva

són: "millorar la salut", "divertir-me", "es

tar en bona forma" i "fer nous amics". Els

motius menys importants per a la pràctica

esportiva han estat: "guanyar", "ser com

una estrella de l'esport" i "agradar als

meus pares". Aquests resultats van en la

línia dels obtinguts en estudis previs (Ve

geu Balaguer i Atienza, 1994), en els

quals es mostra que, des d'un punt de vis

ta descriptiu, els joves tenen motius simi

lars per practicar diferents esports tant ni

vell recreatiu com a nivell de competició.

El motiu considerat com a més important

pels adolescents valencians escolaritzats

per practicar l'esport ha estat "millorar la

salut", fins i tot entre els més petits

(lI anys). Aquest resultat és similar al

trobat en estudis previs (Castillo, 1995;

Wold i Kannas, 1993). Tanmateix, volem

ressaltar que seria molt difícil saber si

aquest resultat reflecteix realment la preo

cupació per la pròpia salut o més aviat és

una resposta que reflecteix allò que és de

sitjable socialment, és a dir, un simple re

flex del que socialment es considera que

proporciona l'esport. En futures investi

gacions seria interessant preguntar si real

ment els nens i els adolescents es preocu

pen per la salut a l'hora de participar en

activitats físicoesportives. .

Els resultats de l'anàlisi factorial suggerei

xen que els motius de pràctica esportiva

mesurats en aquest estudi s'estructuren

en tres dimensions o factors, denominats:

motius d'aprovació social i de demostra

ció de capacitat, motius de salut i motius

d'afiliació. Aquests resultats s'han man

tingut consistents a través del gènere i

dels diferents grups d'edat que componen

la mostra objecte d'estudi i, en conse-
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qüència, indiquen la identificació de di

mensions de motius de pràctica esportiva

en els adolescents valencians escolarit

zats. Aquestes dimensions també han es

tat observades en un estudi realitzat per

Wold i Kannas (1993) amb 10.107 ado

lescents escandinaus; així com en un estu

di pilot realitzat per Castillo (1995) amb

283 adolescents valencians. En aquests

estudis les dimensions van ser denomina

des: motius de resultat, motius de salut i

motius socials.

Els nois adolescents valencians escolarit

zats consideren, en un percentatge supe

rior que no pas el de les noies, que els mo

tius d'aprovació social i de demostració de

capacitat són molt importants per practi

car l'esport. Aquests motius competitius

com ara guanyar o ser com una estrella de

l'esport decreixen en importància a mesu

ra que augmenta l'edat, tant per als nois

com per a les noies. Aquest resultat és si-

milar al que s'ha trobat en estudis previs

(Balaguer i Atienza, 1994; Wold i Kan

nas, 1993), on es va mostrar que són els

més petits els qui concedeixen més im

portància a motius com ara sentir-se im

portants i populars, guanyar o ser com

una estrella de l'esport.

D'altra banda, les noies adolescents de

17 anys consideren en un percentatge

més gran que no pas els nois d'aquesta

mateixa edat, que els motius de salut són

molt importants per a practicar l'esport.

Aquest resultat va d'acord amb l'obtingut

en estudis previs, on es va trobar que les

diferències en els motius de salut només

eren significatives en el grup dels adoles

cents de més edat i amb una puntuació

més gran en el grup de les noies (Wold i

Kannas, 1993).

Finalment, en el nostre estudi, així com

en estudis previs, als adolescents valen

cians la pràctica esportiva també els ofe-

reix experiències positives perquè conei

xen altres persones i veuen els amics.

Aquests motius socials i la diversió es tro

ben entrellaçats en el mateix factor o di

mensió, com ens indica el resultat de

l'anàlisi factorial. Aquesta dimensió ha

estat denominada Motius d'afiliació. Els

nois de 13 anys han considerat aquests

motius d'afiliació molt importants en més

gran percentatge que no pas les noies

d'aquesta mateixa edat. Motius d'afiliació

com ara fer nous amics i veure els amics

disminueixen en importància a mesura

que augmenta l'edat en els grups dels

nois, mentre que en aquests mateixos

grups de nois el motiu diversió creix en

importància a mesura que augmenta

l'edat. Als grups de les noies els motius

d'afiliació es mantenen estables al llarg de

l'adolescència.

Aquestes diferències per gènere podrien

ser explicades com a resultat dels patrons

Taula 6.
Mitjanes de l'index de motius d'afiliació per gènere i per grup d'edat.

Mitjana Nois D.T. n Mitjana Noies D.T.

11 anys 7,81 1,14 137 7,52 1,29

13 anys 7,79 1,15 123 7,42 1,33

15 anys 7,60 1,13 154 7,51 1,13

17 anys 7,41 1,20 176 7,31 1,31

Significació edat ** ns

* p < ,05; ** P < ,01; ns = no significatiu.

n
Signi!.
gènere

126 ns

128

183 ns

156 ns

Figura 1.
Percentatge d'adolescents que informen que "ser bo en l'esport" és un motiu
molt important per practicar l'esport.

Figura 2.
Percentatge d'adolescents que informen que "divertir-me" és un motiu molt
important per practicar l'esport.
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de rols de la nostra societat (Castillo,

1995; Castillo i Balaguer, 1998b; Men

doza et al. 1994; Vazquez, 1993). Els

nois i les noies són socialitzats en dife

rents rols i aprenen a una edat molt prime

renca que la participació en els esports és

valorada més positivament en els homes

que no pas en les dones (Balaguer,

1999b; García Ferrando, 1997; Harris,

1981; Vazquez, 1993). A més a més,

aprenen que les expectatives associades

amb el rol d"'els esportistes" són molt di

ferents de les associades amb el rol de

"les esportistes". En correspondència

amb aquestes expectatives de rol els nois

se sentiran més atrets per la competició i

pels resultats que les noies, i aquestes se

sentiran més atretes pels aspectes socials

i de diversió de l'esport que els nois. Tan

mateix, quan estenem l'àmbit d'estudi

dels motius de pràctica esportiva a la po

blació espanyola en general, observem

que els homes s'acosten a l'esport més

per motius de diversió i de relació social,

mentre que les dones informen d'una

preocupació més gran per la salut i per

tractar de millorar l'aspecte físic a l'hora

de fer alguna mena d'esport o d'exercici fí

sic (García Ferrando, 1997). Això últim

aniria d'acord amb allò que hem trobat en

el nostre estudi, és a dir, els adolescents

barons a mesura que augmenten d'edat

informen en un percentatge més gran que

el motiu de diversió és molt important per

a la pràctica esportiva, i són les adoles

cents dones d'edat superior les que infor

men en més percentatge que el motiu de

millorar la salut és molt important per

practicar l'esport.

D'altra banda, que la importància dels

motius relacionats amb la competició,

com ara guanyar o ser com una estrella de

l'esport, decreixin a mesura que augmen

ta l'edat podria ser una explicació de per

què es produeix en l'adolescència el per

centatge més gran d'abandonaments es

portius. És curiós que, malgrat que la

competició i els resultats perden im

portància per als adolescents a mesura

que augmenten d'edat, els esports que els

són oferts en general creixen en im

portància competitiva alhora que els ado

lescents es fan adults. En la població es

panyola solament un reduït grup del 4 %

assenyala el gust per la competició com

un motiu per fer esport, resultat que està

d'acord amb els que han estat obtinguts

en estudis anteriors, cosa que revela que

l'afany competitiu és minoritari entre els

practicants d'esport (García Ferrando,

1997).

Es pot assenyalar que en el nostre estudi

els resultats mostren que als adolescents

més joves (tant els nens com les nenes),

els interessen els aspectes competitius de

la pràctica esportiva, com ara guanyar o

ser com una estrella de l'esport, però que

aquests aspectes perden la seva im

portància a mesura que augmenta l'edat,

per tal com els més grans busquen la di

versió en la pràctica esportiva. Caldria te

nir present aquest a l'hora de dissenyar

programes esportius per promocionar la

pràctica esportiva en els adolescents o per

evitar que abandonin la pràctica esmenta

da. Les activitats esportives tradicionals

haurien de ser modificades, perquè per

metessin més la cooperació, les relacions

socials i, doncs, la diversió, cosa que

sembla ser més atractiva per als nois i

noies adolescents, que no pas l'oferta es

portiva actual, que posa l'èmfasi en els

aspectes competitius i de resultats, tan

poc atractius per als adolescents.

Finalment, volem assenyalar que estudis

com el que presentem aquí, en el qual

l'interès recau principalment a descriure

què és el que porta els adolescents a prac

ticar l'esport, té els seus avantatges i les

seves limitacions. Pel que fa als avantat

ges, aquesta mena d'estudi ens permet

conèixer els aspectes de l'esport que són

importants per als diferents segments de

la població que s'estudia, així com veure

la seva evolució al llarg dels diferents ci

cles vitals. També ens permet d'interpre

tar les respostes sobre els motius de

pràctica esportiva a nivell de dimensions

o categories generals (factors), en lloc de

raons específiques de pràctica esportiva

(ítems). Un altre dels avantatges de conèi

xer els motius de la pràctica esportiva

consisteix en el fet que els entrenadors i

monitors, així com els promotors de la sa

lut, poden utilitzar aquesta informació per

dissenyar programes esportius que co

breixin les necessitats dels joves i contri

buir a l'adquisició o manteniment d'un es-

til de vida actiu. Finalment, disposar d'un

material a nivell de freqüències resulta

d'interès per relacionar els motius de

pràctica esportiva amb altres variables,

tant de salut com de motivacions.

Pel que fa a les limitacions dels estudis

descriptius hem d'assenyalar que no n'hi

ha prou a descriure els motius de la

pràctica esportiva, sinó que el més impor

tant és comptar amb teories que ens per

metin predir tant l'inici com l'adhesió i

l'abandonament esportiu, ja que des

d'aquí podrem treballar a nivell preventiu

sobre el possible abandonament així com

potenciar, en contrapartida, la promoció

de l'exercici i l'augment de l'adhesió. Com

assenyala Rejeski (1995), l'absència de

perspectives o de models teòrics ha estat

el problema més seriós registrat en la in

vestigació sobre la motivació esportiva i

és per això que cada vegada es defensa

amb més insistència la necessitat d'un

marc conceptual des d'on interpretar els

resultats, plantejar hipòtesis de treball i

agrupar les troballes de la investigació.

Necessitem teories o models explicatius

que ens ajudin a entendre les vies i pro

cessos per les quals els joves participen

en programes d'activitat física o per què

els abandonen. Les teories cognitivo-so

cials ofereixen un bon marc en aquest

sentit. Tant la teoria cognitivosocial de

Bandura (Balaguer, 1997, Balaguer,

Escartí, i Villamarín, 1995) com la teoria

de les perspectives de meta (Duda i Whi

tehead, 1998; Roberts, 1995) estan ofe

rint molt bons resultats en aquesta di

recció.
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