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Abstract

The main aim of this work is to describe the vatuation of p/ayers
and trainers concerning the perceived motivationa/ climate and
the attitudes of fairp/ay. We a/so eva/uate the /eve/ of satisfaction
of the p/ayers in the footba// training sessions, as we// as the
scores on the criteria of perceived abi/ity in the p/ayers. At the
same time, we compare the valuation with respect to the /evel to
which both the p/ayers and the trainers be/ong. The specimen
group was composed by 176 p/ayers, 104 juniors (9-12 years) and
72 infants (13-14 years). A/so took part in the study 10 trainers of
junior teams and 6 of infant teams. The most noticeab/e
differences were seen in toughness and diversion. /n the first,
those who had a more favourab/e attitude were the infants and in
the second, the juniors. We a/so found significant differences
between "perceived motivationa/ climate of imp/ication in the
task ", with h/gher scores in the junior p/ayers in the variab/e
"victory" with higher scores in the infants and fina//y in the
variab/e "perceived abi/ity" based on normative criteria, where the
infant p/ayers were the ones who obtained significant/y higher
scores. Among the trainers no differences were seen with regards
to their /eve/s (categories) of training, in any of the variables
ana/ysed.

L'objectiu principal d'aquest treball és descriure les valoracions

dels jugadors i dels entrenadors sobre la percepció del clima moti

vacional i les actituds de fairplay. També s'avalua el grau de satis

facció dels jugadors en els entrenaments de futbol, així com les

puntuacions sobre els criteris de percepció d'habilitat dels juga

dors. Alhora, es comparen aquestes valoracions en funció de la

categoria a què pertanyen tant els jugadors com els entrenadors.

El grup mostral estava format per un total de 176 jugadors, 104

alevins (de 9 a 12 anys) i 72 infantils (de 13 a 14 anys). També van

participar en l'estudi 10 entrenadors d'equips alevins i 6 entrena

dors d'equips Infantils. Les diferències més rellevants s'han donat

en les variables duresa i diversió. En la primera, els que han tingut

una actitud més favorable han estat els jugadors infantils i en la se

gona han estat els alevins. També s'han trobat diferències significa

tives entre les variables percepció clima motivacional d'implicació

en la tasca, amb puntuacions més altes els jugadors Alevins, en la

variable victòria amb puntuacions més altes els Infantils, i, en dar

rer lloc, en la variable percepció d'habilitat basada en criteris nor

matius, on els jugadors infantils han estat els que han tret puntua

cions significativament més altes. En els entrenadors no s'obser

ven diferències en funció de la categoria en què entrenen en cap

de les variables analitzades.

Introducció

La investigació ha demostrat que les competicions esportives

dels nens i joves constitueixen un context particularment impor

tant per a llur desenvolupament psicosocial (Roberts, 1984, Ro

berts i T reasure, 199Sa). En les últimes dècades, però, diversos

psicòlegs i sociòlegs es plantegen una qüestió molt important en

l'esport competitiu per a joves: la gran importància que es dóna

per part dels organitzadors, dels entrenadors i dels pares a la

victòria i el poc èmfasi que es dóna a l'esportivitat i al fet de pas

sar-s'ho bé (Coakley, 1993b; García Ferrando, 1990; Ogilvie i
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Tutko, 1971 i Papp i Prisztoka, 1995).

Sembla que l'actitud de fairplay ha anat

perdent força, i la victòria n'ha anat gua

nyant, i aquesta tendència, en cas de con

firmar- se, amenaçaria els principis d'una

competició justa.

Altres estudis, en canvi, han indicat que els

valors dels nens en l'esport poden diferir

dels dels adults. Hi ha evidència que molts

nens posen un major èmfasi en la diversió,

desenvolupament d'habilitats, relacions so

cials, bon estat físic i fairplay, que no a gua

nyar (Dubois 1986, Lazaro i Villamarín,

1993 i Roberts, 1984). En la mateixa línia

Lee (1996), en el seu estudi per conèixer

els valors dels joves que practiquen esport,

va destacar que el que més valoren és di

vertir-se mentre juguen i millorar les seves

habilitats, i mostren actituds negatives da

vant la victòria a qualsevol preu. Però hi ha

una paradoxa, els nens i els adolescents

abandonen l'esport en altíssimes propor

cions, malgrat que molts d'ells es divertei

xen i valoren positivament l'experiència es

portiva. Sembla haver una davallada de la

pràctica esportiva competitiva a partir dels

I I anys i continua en l'adolescència (:Nan

kel i Mummery, 1996).

Es donen moltes raons per explicar els mo

tius d'aquesta davallada de la pràctica es

portiva, des de tenir confiicte d'interessos

amb altres activitats (Gould, 1982), fins a la

manca de diversió (Orlick i Botterill, 1975;

Scanlan i Simons, 1992). De tota manera,

s'ha argumentat que una de les raons més

importants per a l'abandonament ha estat la

informació desfavorable d'habilitat que els

nens reben quan comparen la seva capaci

tat relativa amb els altres companys (Ro

berts, 1984 i Weinberg i Gould, 1995). Els

ambients de l'esport organitzat per a nens

es troben, molt sovint, estratificats segons

l'habilitat. El reconeixement es dóna a

aquells pocs que puntuen al màxim o desta

quen per damunt dels companys. En

aquests ambients, els joves que són física

ment menys desenvolupats, menys coordi

nats, o menys hàbils tècnicament, són molts

cops enfrontats amb un ambient que els

comporta sentiments d'incompetència.

Però autors com Roberts i T reasure

(1995a, 1995b), en les seves investiga

cions, han evidenciat que adoptant con

ceptes d'aprenentatge i millora de les

pròpies habilitats en ambients competi

tius, i valorant els joves esportistes de ma

nera autoreferenciada per part d'en

trenadors i pares, els nens estan més sa

tisfets, troben més divertida l'experiència,

i adopten' estratègies d'aconseguiment

adaptades. Pertant, no suggerim suprimir

la competició, ja que considerem que

aquesta és un dels aspectes importants de

l'esport, però cal encoratjar els entrena

dors, pares i organitzadors de competi

cions infantils a crear un ambient centrat

en els criteris que emfasitzen l'orientació

cap a objectius basats en l'aprenentatge i

millora de les destreses esportives i dismi

nueixen l'èmfasi en l'orientació vers ob

jectius basats en els resultats.

En definitiva, la responsabilitat que l'expe

riència esportiva en els joves sigui gratificant

recau en els diferents agents socialitzadors

que hi juguen un paper important, com ho

són els professors, entrenadors, pares,

àrbitres, els psicòlegs de l'esport, mitjans de

comunicació i, no caldria sinó, els organitza

dors de les competicions (Boixadós i cols.,

1998; Cruz i cols, 1995 i 1996). Cal identi

ficar els principis i estratègies que ajudin a

crear entre tots un clima psicològic positiu

en el qual l'aprenentatge i la millora de les

execucions -i no pas els resultats- siguin

importants per als nens.

Pertal de poder dur a terme diferents pro

grames d'intervenció de cara a assessorar

els diferents agents de socialització, s'ha de

fer un primer pas d'avaluació de les dife

rents variables que intervenen en els mo

dels teòrics. En aquest cas concret, ens

hem basat en la proposta teòrica més se

guida en els darrers anys pels psicòlegs que

estudien la motivació en l'esport (Ames,

1992; Duda, 1992; Duda, 1999; Dweck,

1986; Nicholls, 1992; Roberts i T reasure,

I995b) i que ha estat el model basat en la

motivació per objectius d'aconseguiment,

centrant la seva atenció en els objectius

d'aconseguiment, com a mètode per a la
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comprensió de les diferències en l'acon

seguiment en l'esport.

L'objectiu concret d'aquest treball és ava

luar i comparar la percepció del clima moti

vacional, en les seves dues dimensions,

d'implicació a la tasca i a l'ego, el grau de sa

tisfacció dels jugadors en els entrenaments,

les puntuacions sobre els criteris de percep

ció d'habilitat, també en dues dimensions,

criteris normatius o autoreferenciats i les

actituds davant el fairplay (duresa, victòria i

diversió) dels jugadors alevins i infantils, que

participaven en una lliga escolar i federada,

respectivament. També són analitzades

pels respectius entrenadors quina és la seva

percepció del clima motivacional i les acti

tuds davant el fairplay en el futbol, alhora

que es compara si aquestes valoracions va

rien en funció d'entrenar una o altra catego

ria (Alevins i Infantils).

Mètode

Subjectes

El grup mostral era format per un total de

176 jugadors, 104 alevins (de 9 a 12 anys) i

72 infantils (de 13 a 14 anys). També van

participar en l'estudi 10 entrenadors d'e

quips alevins i 6 entrenadors d'equips infan

tils, l'un d'ells entrenador de les dues cate

gories. La mitjana d'edat dels entrenadors

era de 32,3 -entre 16 i 47 anys- i la mitjana

de temps que portaven entrenant un equip

era de 3,7 -entre I i I 2 anys-o

Instruments

Els instruments emprats van ser diferents

en funció de si anaven adreçats als entrena

dors o als jugadors.

Qüestionaris dels jugadors

• Percepció Clima Motivacional (Perceived
Motivacional Climate in Sport Question

naire-PMCSQ, Seifriz, Duda i Chi, 1992):

consta de 21 ítems, que s'agrupen en dos

factors per avaluar en quina mesura el cli

ma motivacional que es dóna en l'equip

s'orienta més a la tasca o a l'ego. Aques-
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tes dues subescales presentaven uns ín

dexs de consistència interna alpha de

0,80 y 0,84, respectivament (Seifriz,

Duda i Chi ,1992).

• Satisfacció/Interès (Satisfaction/lnterest

S/I, Duda i Nicholls, 1992; Treasure,

1993): format per 8 ítems que mesuren el

grau de satisfacció dels jugadors en els en

trenaments de futbol. Originàriament els

ítems s'agrupen en dos factors, que

s'anomenen Insatisfacció (avorriment) i

Satisfacció. En un estudi posterior Ro

berts i Ommundsen (1994), van conside

rar la interpretació amb un sol factor con

siderat corn grau de satisfacció en els en

trenaments, en què els ítems referents a la

insatisfacció tenen un pes factorial negatiu

(índex de consistència interna a = 0,81).

• Percepció d'habilitat (Concep tions of
Perceived Ability-PH, Nicholls, 1989): el

formen 6 ítems que s'agrupen en dos fac

tors o subescales, una es basa en un con

cepte d'habilitat autoreferenciada i l'altra

en criteris normatius. La versió utilitzada

va ser adaptada del treball de Roberts i

Ommundsen (1994), els quals interpre

taren dos factores amb tres ítems cadas

cun. Amb uns índexs de consistència in

terna alpha de 0,58 (criteris autoreferèn

cia) i de 0,35 (criteris normatius), sent

aquest darrer molt baix.

• Escala Actituds de Fairplay (EAF): elabo

rada per Boixadós (1994, 1995), en els

treballs de Recerca de Doctorat i Mes

tratge. Consta de 22 ítems que formen 3

subescales per avaluar les actituds dels ju

gadors de futbol davant la duresa, victòria

i diversió en situacions relacionades amb

el futbol. Els índexs de consistència inter

na alpha prenien valors de 0,74, 0,66 y

0,60, para cada una de les subescales du

resa, victòria i diversió, respectivament

(Boixadós, 1995).

Qüestionaris dels e1ltrenadors

• Percepció Clima Motivacional (Perceived

Motivacional Climate in Sport Question

naire-PCMSQ, Seifriz, Duda i Chi, 1992):

qüestionari adaptat per l'entrenador, on

es pretén mesurar el grau en què

l'entrenador crea un clima motivacional

en el seu equip, més orientat a la tasca o

a l'ego. És una adaptació al futbol de la

versió utilitzada en bàsquet per Alonso,

Boixadós i Cruz (1995). Igual que el dels

jugadors consta de 21 ítems.

• Escala Actituds de Fairplay (EAF) : ja pre

sentada anteriorment, en l'apartat de

qüestionaris a jugadors, consta de 22

ítems que formen 3 subescales i valoren

les actituds dels entrenadors davant la

Duresa, Victòria i Diversió en situacions

relacionades amb el futbol.

Procediment

L'aplicació dels qüestionaris es va realitzar al

principi d'una sessió entrenament en els

vestuaris dels jugadors. Els investigadors

que anaven a passar els qüestionaris tenien

que seguir els punts d'un protocol d'ins

truccions per tal de donar el mateix tipus

d'informació a tots els entrenadors. Cadas

cun dels ítems anava acompanyat de 5 al

ternatives de resposta (de I = totalment

desacord a 5 = totalment d'acord), on el

subjecte valorava el grau d'acord amb ca

dascuna de les afirmacions. S'insistia que no

deixessin respostes en blanc, i a més a més,

a cada pàgina del protocol dels qüestionaris

se'ls recordava, per evitar així les omissions.

Resultats

En primer lloc s'exposa un resum de l'es

tructura factorial dels qüestionaris adminis

trats, pel tal de comprovar si es compleixen

les propietats psicomètriques, i veure si els

ítems dels diferents qüestionaris s'agrupen

en els factors esperats, els quals formen les

respectives subescales de cadascun d'ells. A

més, de cada subescala es calcula l'índex

Alpha per comprovar el grau de con

sistència interna dels ítems que les formen.

A continuació, després de generar les va

riables en funció dels ítems de cadascuna

de les subescales interpretades, es fa una

descripció de les diferents avaluacions en

funció de la categoria (Alevins o Infantils),

comparant alhora aquestes puntuacions,

tant pel que fa als jugadors corn als entre

nadors.

Educaóó Fi"ca , Esports (62) (6-13)

Estructura factorial
dels qüestionaris
En la Taula I s'exposa un resum de l'estruc

tura factorial dels qüestionaris, dels percen

tatges de variabilitat de cadascuna i dels ín

dexs de consistència interna, així corn de les

etiquetes proposades a cadascuna. Per

veure amb més detall aquesta anàlisi i el

contingut dels ítems de cada subescala ve

gi's treball de Boixadós (1997).

Els resultats obtinguts a partir de l'anàlisi de

components principals (ACP), han posat de

manifest dues dimensions diferenciades del

PMCSQ -percepció del clima motivacional

d'implicació en la tasca (PCMTASCA) i per

cepció del clima motivacional d'implicació

a l'ego (PCMEGO)- El percentatge de va

riabilitat explicada ha estat d'un 28,5 %, re

partida de manera equitativa pels dos fac

tors, un 14,26 % pel primer factor que fa

referència a PCMTASCA i un 14,21 % pel

segon, PCMEGO.

El qüestionari que mesurava el grau de sa

tisfacció dels jugadors en els entrenaments

de futbol ha estat el Satisfaction/lnterest

(5/1). Originàriament els ítems d'aquest

qüestionari s'agrupen en dos factors, que

anomenen Insatisfacció (avorriment) i Sa

tisfacció (Treasure, 1993). Però en aques

ta anàlisi s'ha considerat més convenient in

terpretar un sol factor amb els 8 ítems del

qüestionari, que s'ha etiquetat corn a Satis

facció (SATlS) , i que expliquen un 36 % de

variabilitat. Els ítems que fan referència a la

satisfacció durant els entrenaments hi pesen

en positiu. En canvi, els referents a l'avor

riment hi pesen en negatiu, igual que havien

fet recentment en la seva investigació Ro

berts i Ommundsen (1994).

El qüestionari de Percepció d'habilitat

(PH) també ha posat de manifest l'e

xistència de dues subescales: una basada

en un concepte d'habilitat autoreferen

ciada (PHAUTO) i l'altra en criteris norma

tius (PHNORM). Aquesta versió expli

ca un 61,9 % de variabilitat, essent un

35,5 % explicada pel factor format per

4 ítems referents a criteris autoreferenciats

i un 26,4 % en el factor basat en criteris

normatius, format per dos ítems.



FACTOR 1. IMPLICACiÓ TASCA (PCMTASCA)

PERCEPCiÓ CLIMA MOTIVACIONAL (variabilitat explicada = 2,99; 14,25 % de variabilitat; núm. ítems = 8; a = 0,71)

Núm. hems = 21;
28,5 % de la variabilitat FACTOR 2. IMPLICACiÓ EGO (PCMEGO)

(variabilitat explicada = 2,98; 14,21 % de variabilitat; núm. ítems = 13; a = 0,69)

SATISFACCIÓ/INTERÈS
FACTOR 1. GRAU DE SATISFACCiÓ (SATlS)

Núm. ítems = 8:
(variabilitat explicada = 2,88; 36 % de variabilitat; núm. ítems = 8; a = 0,69)

36 %de variabilitat

FACTOR 1. CRITERIS D'AUTOREFERÈNCIA (PHAUTO)

PERCEPCiÓ D'HABILITAT (variabilitat explicada = 2,13; 35,5 % de variabilitat: núm. ítems = 8; a = 0,68)

Núm. hems = 6;
61,9 % de variabilitat FACTOR 2. eRITERIOS NORMAT/US (PHNORM)

(variabilitat explicada = 1,58; 26,4 % de variabilitat: núm. ítems = 2; a = 0,69)

FACTOR 1. DURESA
(variabilitat explicada = 2,93; 14,7 % de variabilitat; núm. ítems = 8; a = 0,73)

ESCALA ACTITUDS FAIRPLAY
FACTOR 2. VICTÒRIA

Núm. hems = 20;
(variabilitat explicada = 2,54; 12,7 % de variabilitat; núm. ítems = 6; a = 0,69)

37,4 % de variabilitat

FACTOR 2. DIVERSiÓ I EspIRITU DE JOe
(variabilitat explicada = 2; 10 % de variabilitat; núm. ítems = 6: a = 0,50)

En darrer lloc, l'Escala Actituds de Fair

play (EAF) explica un 37,4 % de variabili

tat, després d'eliminar 2 ítems -l'ítem I:

El més important en el futbol és fer gols,

no com els facis; i l'ítem 20: Els jugadors

hàbils de l'equip contrari han de ser sem

pre aturats, legalment o no-o S'ha com

provat que la seva supressió augmenta el

percentatge de variabilitat explicada i mi

llora la interpretació de les tres subesca

les. De fet, es confirma el que ens havia

succeït en els estudis previs d'elaboració

d'aquest qüestionari (Boixadós, 1994 i

1995), els ítems que havien estat redac

tats en el seu origen per intentar reflectir

l'actitud d'habilitat en el futbol, s'han anat

eliminant en les successives administra

cions, per poder així interpretar més cla

rament els 3 factors. Un 14,7 % de varia

bilitat és explicat pel factor duresa, un

12,7 % pel factor victòria i un 10 % pel

factor referent a la diversió.

En general, s'han confirmat els factors espe

rats en cadascun dels qüestionaris adminis

trats. Els valors dels índexs de consistència

interna Alpha calculats per cada subescala

han estat al voltant de 0,7 per a 7 de les

8 subescales, els quals podem considerar

acceptables, i de 0,5 pel que fa a la subesca

la de diversió, formada per 6 ítems (vegeu

resum Taula I).

Estudi descriptiu i comparatiu
de les variables generades
a partir de les subescales
dels qüestionaris

En aquest subapartat es descriuen les valo

racions dels jugadors i entrenadors sobre la

percepció del clima motivacional i les acti

tuds davant les tres subescales que formen

el qüestionari sobre el fairplay. També

s'exposa el grau de satisfacció dels jugadors

en els entrenaments de futbol, així com les

puntuacions sobre els criteris de percepció

d'habilitat dels jugadors, per conèixer si es

basen més en criteris normatius o autorefe

renciats. Alhora, es compararen aquestes

Taula /. Resum eslruclur« factorial dels qüestiolll/aris.

valoracions en funció de la categoria a què

pertanyen tant els jugadors com els entre

nadors.

Estudi descriptiu i comparatiu
de les variables generades per als jugadors
en funció de la categoria

De manera gràfica es representen les mitja

nes i els respectius intervals de confiança

(IC 95 %) calculats per a les diferents varia

bles en funció de la categoria en què juguen

els joves futbolistes (Alevins i Infantils). Això

permet veure si les seves respostes varien

en funció de pertànyer a l'una o l'altra cate

goria. Per aquest motiu, hem fet una com

paració de mitjanes de dades independents

per a cadascuna de les variables en funció

de la categoria.

En la Figura I, s'hi representen les mitjanes

obtingudes en les subescales sobre la per

cepció del clima motivacional. Cal dir que

s'ha observat que, independentment de la

categoria, els jugadors mostren una percep

ció del clima motivacional més implicada en

la tasca (entre "l'Acord" i el "Totalment

d'Acord") que en l'ego (d'Indiferència). Si

fem la distinció per categories, podem veu

re que els Alevins puntuen més alt en la im-

Les barres d'error mostren un IC de la
mitjana de 95%

4,55

4,00

3,00
Ol
c:
Ol
:2
::;

2,00

1,00

n=l04

pcmtasca pcmego

Percepció Clima Motivacional

Figllra I. Percepció Clima Motivaciollal dels jllgadors
el/ jill1ció de la categoria.

plicació en la tasca que els Infantils de ma

nera significativa.· (i<107)=2,56; p<0,012).

En canvi, pel que fa la implicació en l'ego

han puntuat una mica més alt els Infantils

que no pas els Alevins, però estadística

ment podem considerar que les dues mitja

nes són iguals (i<174)=-1.58; p<0.117).

Prova estadística t per la comparació de dues mitjanes amb dades independents aplicant el procediment T-Test del SPSS (Domènech i cols" 1997).
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'CIÈNCIES APLICADES,

5,00,.======'------------,

ALEVINS INFANTILS

Mitjanes Des. est. Mitjanes Des. est. Significació

PCMTASCA 4,55 0,39 4,33 0,64 p = 0,012"

PCMEGO 2,51 0,58 2,66 0,67 p=O,l17

DURESA 2,34 0,75 2,88 0,83 p = <0,0005"

VICTÒRIA 2,95 0,78 3,28 0,95 p = 0,014"

DIVERSiÓ 4,06 0,61 3,79 0,73 p = 0,009"

SATIS 4,38 0,48 4,30 0,63 p = 0,299

PHAUTO 4,32 0,58 4,31 0,69 p = 0,903

PHNORM 2,40 1,15 2,78 1,34 P = 0,045"

Les barres d'error mostren un IC de la
mitjana de 95%

Categoria

o Aleví
• Infantil

1,00

4,00 4,06

Ol
c:
Ol 3,00<='::¡

2,00

duresa victòria diversió

Actituds de Fairplay
Taula 2, Resum de les sigllif/caciollS obtillgudes en les comparaciollS de mitjalles de les variables dels jugadors
per categories,

Figura 2, Actituds de Fairplay dels jugadors ellfimció
de la calegoria,

que han puntuat significativament una mica

més alt han estat els Infantils (1<174)=-2,02;

p<0,045).

A continuació, es presenta una taula resum,

(Taula 2), amb les significacions de tots els

estadístics obtinguts en les comparacions

de mitjanes de totes les variables dels juga

dors per categories, que s'han anat comen

tant al llarg d'aquest apartat.

Igual que s'ha fet amb els jugadors, de ma

nera gràfica es presenta una descripció de

les valoracions dels entrenadors en les dife

rents variables, però distingint en funció de

si entrenen a la categoria d'Alevins o a la

d'Infantils, per poder comparar amb els

seus respectius jugadors i per veure si

aquestes valoracions varien en funció d'en

trenar a una categoria o l'altra. Igual que

amb els jugadors, s'han fet les compara

cions de mitjanes dels grups d'entrenadors

en funció de les categories, però a causa del

poc nombre de subjectes hem realitzat la

prova no paramètrica.* Tal i com es pot

observar en les figures que presentem a

Estudi descriptiu i comparaUu
de les variables generades
per als entrenadors en funció
de la categoria

vins i d'Indiferència els Infantils), Com es

pot observar per categories, els Infantils

puntuen més alt que els Alevins, de manera

significativa, en les variables duresa (1<174) =

-4,57; p<0,0005) i victòria (1<174)=-2,49;

p<O,O 14); finalment, pel que fa a la diversió

han puntuat significativament més alt els

Alevins que els Infantils (1<174)=2,66;

p<0,009),

La Figura 3, mostra les puntuacions refe

rents al grau de satisfacció dels jugadors en

els entrenaments, Es pot veure que no

existeixen diferències entre les dues cate

gories (1<174)= l ,04; p<0,299); cal dir que,

en general, els jugadors estan bastant satis

fets amb els entrenaments (puntuació al

voltant de l'Acord).

En la Figura 4, hi ha representades les pun

tuacions respecte a la percepció d'habilitat

dels jugadors. Es pot observar com, en ge

neral, els jugadors es basen més en criteris

d'autoreferència (valoracions d'Acord) que

normatius (entre el Desacord i la Indiferè

ncia). Per categories, s'observa que no exis

teixen diferències pel que fa a les puntua

cions basades en criteris d'autoreferència

(1<174)=0,12; p<0,903); en canvi, pel que

fa, a les puntuacions sobre la percepció

d'habilitat basada en criteris normatius els

Les barres d'error mostren un IC de la
mitjana de 95%

, ,00 -'-_--'---"-n_=.,;.'04=-'-----'---,_

2,00

Figura 3- Grau de satisfacció ell els elltrellamenls en
fimció de la calegoria,

4,00

satis

Grau de satisfacció entrenaments

4,38

En la Figura 2, s'hi representen les mitjanes

obtingudes en les subescales que formen

l'Escala d'Actituds de Fairplay, S'ha obser

vat que, independentment de la categoria,

els jugadors mostren una actitud més favo

rable cap a la diversió (d'Acord) que respec

te a la victòria (d'Indiferència); i, en les dues

categories, l'actitud més desfavorable és

respecte a la duresa (de Desacord els Ale-

Categoria

O Aleví
• Infantil

5,00 ç.=====----------------,

Ol
c:
.~ 3,00
::¡

• Prova U de Mann Whitney, prova no paramètrica de comparació de rangs amb dades independents (Domènech i cols,. 1997),
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phauto phnorm

Percepció d'habilitat Percepció Clima Motivacional

Categoria 1I
D Aleví

Les barres d'error mostren un IC
mitjana de 95%

D Intantil

4,69 .-t.n

2,65 2,58

n = 10 n=6 n = 10 n=fl

5,00

4,00

'"e..;g. 3,00
~

2,00

1,00

Categoria

D Aleví
I Les barres d'error mostren un IC

mitjana de 95%
D Infantil

4,32 4,31

2,78

2,40

n =104 n=72 n =104 n=72

de la

5,00

4,00

ro

2. 3,00
:¡

2,00

1,00
perntasca pcmego

de la

Figllra 4, Percepció d'Habilila/ dels jllgadors ell jilllció de la cale

goria,

Figllra 5, Percepció Clima Moli/'acio/UlI dels ell/relladors ell jimció de

la calegoria,

4,28
4,52

n=10 n=6

Les barres d'error mostren un IC de la
mitjana de 95%

5,00

4,00

'"e
'" 3,00<='
~

2,00

1,00
duresa diversió

Percepció Clima Motívacional

percepció del clima motivacional orientat a

l'ego (PCMEGO) , en la categoria d'Alevins,

L'ordre de les puntuacions mitjanes més

baixes varia una mica en la categoria

d'Infantils, on la que menys han puntuat és

la PCMEGO, seguida de PHNORM i de la

variable duresa,

Però una de les anàlisis més interessants ha

estat veure la infiuència de la categoria (Ale-

Figllra 6. Aclilmls de FaÍlp/ay dels elllrelladors ell

Jllllció de la calegoria,

A nivell descriptiu, s'ha constatat que, inde

pendentment de la categoria, les variables

que els Jugadors han puntuat en mitjana de

manera més alta, han estat, en primer lloc,

percepció del clima motivacional d'im

plicació en la tasca (PCM TASCA), seguida

de les variables satisfacció en els entrena

ments (SA T/S), percepció d'habilitat auto

referenciada (PHAUTO), la diversió, i, amb

una puntuació més baixa, la variable vic

tòria, Les variables amb puntuacions més

baixes han estat la variable duresa, la més

baixa, seguida de percepció d'habilitat ba

sada en criteris normatius (PHNORM) , i la

la duresa (de Desacord), Per categories,

encara que les diferències no hagin estat

significatives, podem veure que els entre

nadors Infantils puntuen una mica més baix

en les tres variables, Si comparem aquestes

puntuacions amb les dels seus jugadors (Fi

gura 2), es pot veure que els entrenadors

puntuen més baix a la duresa i a la victòria

que els seus jugadors I, en canvi, pel que fa a

la diversió puntuen més alt els entrenadors

que els jugadors,

Discussió

continuació, podem dir que no s'han ob

servat diferències significatives entre els dos

grups d'entrenadors Alevins i Infantils, en

cap de les variables analitzades,

En la Figura 5, s'hi representen les mitjanes

obtingudes en les subescales sobre la per

cepció del clima motivacional dels entrena

dors, Podem dir que igual que s'ha observat

en els jugadors, els entrenadors, indepen

dentment de la categoria que entrenen,

mostren una percepció del clima motiva

cional més implicada en la tasca (de Total

ment d'Acord) que en l'ego (d'Indiferència),

Si ho comparem amb les puntuacions do

nades pels jugadors (presentades en la Figu

ra I) afegirem que els entrenadors han

puntuat una mica més alt en la percepció

motivacional d'implicació en la tasca i gaire

bé igual pel que fa a la implicació en l'ego en

les dues categories, Com ja hem dit, per ca

tegories no s'observen diferències entre els

dos grups d'entrenadors,

En la Figura 6, s'exposen les mitjanes obtin

gudes en les subescales que formen l'Esca

la d'Actituds de Fairplay, S'ha observat

que, independentment de la categoria, els

entrenadors mostren una actitud més favo

rable cap a la diversió (de l'Acord al Total

ment d'acord) que respecte a la victòria i a

EducaCió fíSica I Esports (62) (6-13) apunt 11



12

vins i Infantils) en les puntuacions en aques

tes variables. S'ha de tenir en compte que la

diferència d'aquestes dues categories és

basa: a) en l'edat dels jugadors -de 9 a 12

anys- els Alevins i 13-14 anys els Infantils-; i

b) en aquest cas concret, els Alevins juguen

en una lliga Escolar de Futbol-7 i els Infantils

participen en les lligues de Futbol- I I que

organitza la Federació Catalana de Futbol.

Les diferències més rellevants s'han produ'II

en les variables duresa i diversió. En la pri

mera, els que han tingut una actitud més fa

vorable han estat els jugadors Infantils i, en

la segona, els Alevins. Aquest aspecte no

l'havíem observat en anteriors estudis (Boi

xadós, 1994 i 1995) on les comparacions

s'havien fet entre les categories Infantils,

Cadets i Juvenils, tots ells federats, però au

tors com Silva (1983) i Smith (1979) van

trobar resultats similars als de l'estudi pre

sent.

També s'han assenyalat les diferències sig

nificatives entre les dues categories en les

variables percepció clima motivacional

d'implicació en la tasca, amb puntuacions

més altes els jugadors Alevins, en la variable

victòria amb puntuacions més altes els

Infantils, i, en darrer lloc, en la variable per

cepció d'habilitat basada en criteris norma

tius, on els jugadors Infantils han tret pun

tuacions significativament una mica més al

tes. En canvi, les diferències no han estat

significatives en les variables PCMEGO,

SATlS i PHAUTO, tot i que els Infantils han

puntuat una mica més alt en PCMEGO i una

mica més baix en SATlS. Aquests resultats

semblen indicar que existeix un salt qualita

tiu entren el futbol escolar i el futbol federat,

atès que eren jugadors del mateix Club, on

el que canviava era l'edat i el fet d'estar fe

derats o no. Aquests resultats corroboren

les conclusions d'altres autors com Webb

(1969); Knoppers (1985) i Knoppers,

Schuiteman i Love (1986), quan afirmen

que a mesura que augmenta l'edat i la im

portància de la competició, els subjectes va

loren més positivament l'actitud cap a la

victòria. Això és degut molts cops al fet que

la participació en els programes esportius

porta els nens a desenvolupar una actitud

. clf;~<:II·:S.U'I.I(:\nES·

cada vegada més "professional" davant

l'esport. En la mateixa direcció, Gutiérrez

(1995) va trobar que a mesura que l'edat

dels joves avança, l'actitud davant l'agres

sivitat impera per sobre de l'esportivitat; i

Silva (I 983) constata que a mesura que

augmenten els anys de participació en

l'esport i el nivell de les competicions, els ju

gadors consideren més legítim violar els re

glaments esportius, fins i tot, realitzant juga

des agressives. Aquests resultats són molt

més clars en esports de contacte físic i en

nois que en noies (Call i cols., 199 I; Sil

va, 1983 i Smith, 1979).

Pel que fa als entrenadors, podem dir que

no s'han observat diferències significatives

entre els dos grups d'entrenadors Alevins i

Infantils, en cap de les variables analitzades:

PCMTASCA, PCMEGO, victòria, duresa i di

versió. Així doncs, es confirmen els resultats

trobats en estudis previs per Boixadós

(1995), tot i que hem de tenir present que

hem treballat sempre amb mostres

d'entrenadors molt petites. En general, po

dem dir que, independentment de la cate

goria, els entrenadors tenen una alta per

cepció del clima motivacional d'implicació

en la tasca, fins i tot la mitjana és més alta

que la dels jugadors i una percepció del cli

ma motivacional d'implicació en l'ego molt

similar a la dels seus jugadors.

En canvi, el que sí que s'ha observat, al llarg

dels diferents estudis i també en el present,

és que en comparar les valoracions dels en

trenadors amb les dels jugadors per les dife

rents variables relacionades amb el fairplay,

els entrenadors sempre mostren unes acti

tuds més favorables davant els aspectes que

considerem que es troben en el pol positiu

(com la diversió), i més desfavorables da

vant els aspectes del pol negatiu (victòria i

duresa), que els seus jugadors. En l'entorn

esportiu la realitat és més complexa per

què, tal com ha trobat Whitehead (1987),

els entrenadors deien que no donaven un

gran valor a la victòria, però els seus juga

dors percebien que li donaven la màxima

importància al fet de guanyar. Aquests re

sultats es poden explicar de la mateixa ma

nera que ho fan Salminen i Liukkonen

EducaCió Fisoca I Espo.1s (62) (6-13)

(1995) quan, en la seva discussió, conside

ren que els entrenadors s'autovaloraven

més positivament que els esportistes, i con

sideren que això és comprensible, ja que la

majoria de subjectes tendeixen a sobreva

lorar les seves característiques socialment

desitjables i infravalorar les no desitjables.

Nosaltres afegim que aquest fet es pro

dueix sobretot en els entrenadors dels nos

tres estudis als quals no se'ls pot oferir

l'anonimat de les seves respostes.

De cara al futur considerem que s'haurien

de realitzar: a) estudis sobre les relacions

entre clima motivacional i satisfacció, per

cepció d'habilitats i actituds de fairplay (Boi

xadós i Cruz, 1999); b) estudis on es com

bini la metodologia observacional, amb

mesures d'entrevistes i qüestionaris, per tal

de comprovar si les actituds expressades es

corroboren amb les conductes manifestes,

i d'aquesta manera es podria veure fins a

quin punt les autovaloracions dels subjectes

s'ajusten a la realitat; c) dur a terme inter

vencions psicològiques a entrenadors de

nens en edat escolar amb l'objectiu de mi

llorar la comunicació amb els seus jugadors,

el clima motivacional i el fairplay.
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