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Re su m

Les in ves ti ga cions des crip ti ves so bre els

mo tius que por ten els jo ves a prac ti car

l’esport, de sen vo lu pa des ma jo rità ria ment

als Estats Units i a paï sos anglòfons, com

ara Gran Bre tan ya, Austràlia i el Ca nadà,

han mos trat de for ma con sis tent una es -

truc tu ra mul ti fac to rial. La ma jo ria s’em -

marquen din tre de la pers pec ti va cog ni ti -

vo so cial i es re col zen en el con cep te de

mo ti va ció d’assoliment. A par tir d’aquests

re sul tats, el nos tre ob jec tiu ha es tat ana lit -

zar l’estructura ‘mo ti va cio nal’ sub ja cent,

amb l’objecte de de ter mi nar les tendències 

més acu sa des de l’esport con tem po ra ni.

Els jo ves sot me sos a en ques ta, 2.689, són 

es tu diants de la Uni ver si tat d’Oviedo

(1.440 ho mes i 1.249 do nes). Tots ells

van res pon dre qües tio na ri dis sen yat amb

aques ta fi na li tat. Els re sul tats evi den cien

una do ble es truc tu ra bi po lar que sem bla

res pon dre a la ‘bi na rit za ció’ de dos cri te ris: 

com pe ti ció (C) i mes trat ge (M). La seva

presè ncia o absència ori gi na un ar bre di -

cotò mic de qua tre bran ques. Aquests qua -

tre sub grups mos tren, a més a més, unes

pe cu lia ri tats de ri va des de les di ferè ncies

de gène re, ti pus d’activitat i in ten si tat de la 

mo ti va ció vers l’esport. Fi nal ment, es dis -

cu tei xen els re sul tats i se n’extreuen al gu -

nes con clu sions. 

Introducció

L’extensa in ves ti ga ció des crip ti va so bre

mo tius de par ti ci pa ció en les ac ti vi tats fi -

si coes por ti ves ha evi den ciat una sòli da

es truc tu ra mul ti fac to rial, en la qual, raons 

tan di ver ses com la sa lut, la con di ció fí si -

ca, l’esbargiment, la mi llo ra de les ha bi li -

tats es por ti ves, l’amistat, l’aprovació so -

cial, el de sig de vèncer o la re la xa ció, en -

tre d’altres, sem blen ser de ter mi nants

(Alder man, 1978; Sapp i Hau bens tric ker, 

1978; Gill i d’altres, 1983; Gould i Horn,

1984; Gould i d’altres, 1985; Bak ker i

d’altres, 1993; Ashford i d’altres, 1993;

Lá za ro i d’altres, 1993; Buo na ma no i

d’al tres, 1995; Ale xan dris i Ca rroll,

1997, Cec chi ni i d’altres, 2002. 

La ma jor part de les in ves ti ga cions ac -

tuals de la psi co lo gia ‘mo ti va cio nal’ rea -

lit za des en l’àmbit es por tiu s’em mar quen 

dins la pers pec ti va cog ni ti vo so cial, i es

re col zen en el con cep te de mo ti va ció

d’as so li ment, in ter pre tat com l’es forç i la 

per sistència dels es por tis tes per a acon -

se guir una ac tua ció reei xi da en si tua -

cions com pe ti ti ves i la pos te rior ava lua -

ció de l’èxit o fracàs. La mo ti va ció d’as -

so li ment és l’e le ment comú de les teo ries 

‘mo ti va cio nals’ con tem porà nies més im -

por tants: au toe ficà cia (Ban du ra, 1977,

atri bu cions (Wei ner, 1979), fi tes d’as so -
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Abstract

Re search into the mo ti ves that lead young

peo ple to prac ti ce sport has been ca rried out in

En glish-speaking coun tries, mainly in the Uni ted 

Sta tes and the Uni ted King dom, Aus tra lia and

Ca na da. It has con sis tently shown a fra me work

with va rious fac tors. The ma jo rity can be pla ced

wit hin the fra me of so cial re cog ni tion and are

ba sed on the con cept of achie ve ment

mo ti va tion. Star ting from the se re sults our

ob jec ti ve has been to analy se the un derl ying

mo ti va tio nal struc tu re with the aim of

de ter mi ning the most pro mi nent ten den cies in

con tem po rary sport. The young peo ple po lled

were 2689 stu dents at the Uni ver sity of Ovie do

(1440 men and 1249 wo men). They all

ans we red ques tion nai res drawn up for our

pur po se. The re sults re vea led a dou ble bi po lar

struc tu re that would ap pear to res pond to the

bi na ri sa tion of two cri te ria: com pe ti tion (C) and

mas tery(M) or ex per ti se. Their pre sen ce or

ab sen ce gi ves rise to a di cho tomy, which could

be li ke ned to a tree with a bi fur ca ted trunk and

four bran ches. The four sub-groups show,

mo reo ver, cer tain spe cial cha rac te ris tics ari sing

from dif fe ren ces in sex, type of ac ti vity and

strength of mo ti va tion to prac ti se sport. Fi nally

the tre sults are dis cus sed and some

con clu sions are drawn.

Key words

Sports prac ti ce, Achie ve ment mo ti va tion,

Sport

Pràcti ca es por ti va, Mo ti va ció d’assoliment, 
Esport

n Pa ra ules cla u



li ment (Ames, 1984, 1992; Ames i

Archer, 1988; Duda, 1992; Dweck,

1986; Elliott i Dweck, 1988; Maehr i

Bras kamp, 1986; Maehr i Ni cholls,

1980; Ni cholls, 1984, 1989; Ro berts,

1984. 

Un prin ci pi fo na men tal de la teo ria de fita

d’assoliment sos té que els in di vi dus

s’impliquen en con texts d’assoliment per

tal de de mos trar com petè ncia o ha bi li tat.

Tan ma teix, sem bla ser que en con texts de 

no as so li ment ope ra rien d’altres fi tes. Ni -

cholls (1984, 1989) va de mos trar l’e -

xistència de dues con cep cions d’ha bilitat

que es ma ni fes ten en con texts d’as -

soliment: la con cep ció d’habilitat in di fe -

ren cia da de l’esforç, que ha es tat in ter pre -

ta da com a mi llo ra i la con cep ció d’ha bi -

litat di fe ren cia da de l’esforç, in ter pre ta da

com a ca pa ci tat. Cada con cep ció d’habili -

tat es posa de re lleu en una orien ta ció de

fita d’assoliment dis tin ta. Així, els in di vi -

dus orien tats a la tas ca uti lit zen la con -

cep ció in di fe ren cia da d’habilitat per jut jar

la com petè ncia de mos tra da i es preo cu -

pen per l’aprenentatge o do mi ni de la tas -

ca. En con trast, els sub jec tes orien tats al 

jo uti lit zen la con cep ció di fe ren cia da

d’habilitat per jut jar la com petè ncia de -

mos tra da, i es preo cu pen del ren di ment

dels al tres i de de mos trar una ha bi li tat su -

pe rior als al tres amb el mí nim es forç (Ni -

cholls, 1984, 1989). 

En con se qüèn cia, la per so na im pli ca da

en la tas ca, en uti lit zar cri te ris d’autore -

ferència comp ta amb més pos si bi li tats

de mi llo rar la pròpia com petè ncia per ce -

bu da. Deci i Ryan (1985); Ryan (1982)

van sug ge rir que les va ria cions en com -

petè ncia per ce bu da es tro ben vin cu la -

des a pro ces sos psi colò gics con se qüents 

amb can vis en la mo ti va ció in trín se ca.

En con cret, la mo ti va ció in trín se ca aug -

men ta pre su mi ble ment quan s’in cre -

men ta la com petè ncia per ce bu da (Deci i 

Ryan, 1985). Així, la im pli ca ció en la

tas ca com por ta el re qui sit de con di cions 

per en co rat jar la mo ti va ció in trín se ca.

En con trast, la prin ci pal preo cu pa ció de

la per so na orien ta da al  jo és ob te nir ju -

di cis fa vo ra bles res pec te de la seva ha -

bi li tat, més que no pas l’a pre nen tat ge i

la mi llo ra del ni vell tècnic pre sent. La

per so na se sent com pe tent quan es com -

pa ra fa vo ra ble ment amb els al tres.

Aques ta de pendència de la com pa ra ció

so cial re dueix la pro ba bi li tat d’aug men -

tar la com petè ncia per ce bu da i, doncs,

li mi ta l’o por tu ni tat de mi llo rar la mo ti va -

ció in trín se ca (Duda i d’al tres, 1995).

D’al tra ban da, emer geix una re la ció sig -

ni fi ca ti va en tre l’o rien ta ció a la tas ca i la

tendència a per ce bre el joc es por tiu com 

a in te res sant i di ver tit (Cec chi ni i d’al -

tres, 2001). L’o rien ta ció en la tas ca,

tam bé co rre la cio na ne ga ti va ment amb

l’a vo rri ment (Cer ve lló, Escar tí i Ba la gué, 

1999). 

Tant en in ves ti ga cions pas sa des com en

les més re cents, els ba rons han in for mat

de ni vells més alts d’orientació vers el  jo

(en la com pe ti ció) que no pas les do nes.

Aques tes ho han fet de ni vells més grans

d’orientació vers la tas ca que els ho mes, i

en con se qüèn cia s’ha sug ge rit que el pro -

cés de so cia lit za ció té un pa per de ter mi -

nant en l’adquisició de fi tes d’assoliment

(Whi te i Duda, 1994; Whi te i Zell ner,

1996; Whi te, Ka vus sa nu i Guest, 1998).

A més a més, sem bla que hi ha una evi -

dència con si de ra ble que per met afir mar

que els ba rons i les do nes te nen di fe rents

pa trons de mo ti va ció d’assoliment i que

aques tes mo ti va cions són con sis tents tant 

amb l’orientació de fita per so nal com amb 

les per cep cions del cli ma ‘mo ti va cio nal’

creat pels al tres sig ni fi ca tius (Carr, Wei -

gand i Hus sey, 1999). 

En el marc de la teo ria del di ver ti ment

es por tiu, els re sul tats de l’es tu di de

Scan lan i Lewt hwai te (1986) van re ve -

lar un con junt de fonts de múl ti ples fa ce -

tes de di ver ti ment que es tro ben en tre

les di men sions in trín sec-ex trín sec i as -

so li ment-no as so li ment; anà lo ga ment,

el di ver ti ment dels llui ta dors, sub jec tes

de l’es tu di, es ta va re la cio nat ín ti ma -

ment amb les se ves per cep cions d’ha bi -

li tat i les per cep cions dels adults sig ni fi -

ca tius (pa res, en tre na dor...). 

En re sum, pocs mo dels teò rics ex pli ca -

tius han abor dat la mo ti va ció per a la

pràcti ca fi si coes por ti va des d’u na pers -

pec ti va glo bal tot in cloent-hi al ho ra els

mo tius d’as so li ment i no as so li ment 

(afi lia ció, sen sa cions de ri va des del mo -

vi ment, po der...) in de pen dent ment de

les va ria bles que els de ter mi nen com ara 

edat, sexe, ti pus d’es port, etc. Tot i re -

con èi xer que la com pe ti ti vi tat i, en ge ne -

ral, les si tua cions d’a va lua ció, han cons -

ti tuït en torns ex traor di na ris d’anà li si de

la mo ti va ció en l’es port, que po sen a

pro va el ren di ment in di vi dual (cam pio -

nats es por tius, clas ses d’e du ca ció fí si -

ca, es co les es por ti ves...), cal  apro fun dir 

en les lí nies d’in ves ti ga ció que in clouen

con texts no com pe ti tius, per com pren -

dre a fons el con junt de les tendències

de l’es port (Ashford et al., 1993). En

aquest con text, for mu lem la hipò te si

que les di rec cions o tendències de l’es -

port con tem po ra ni res po nen a la ‘bi na -

rit za ció’ de dos cri te ris: com pe ti ció (C) i

mes trat ge (M). La seva presè ncia o

absència ori gi na un ar bre di cotò mic de

qua tre bran ques. Aquests qua tre sub -

grups mos tren, a més a més, unes pe cu -

lia ri tats de ri va des de les di ferè ncies de

gène re, ti pus d’ac ti vi tat i in ten si tat de la

mo ti va ció cap a l’es port. 

Mèto de 

Qües tio na ri 

Te nint en comp te que la fi na li tat d’aquest

tre ball és ana lit zar els prin ci pals mo tius

de pràcti ca fi si coes por ti va, amb l’objecte

de de li mi tar les tendències més acu sa des

o re lle vants de l’esport, vam re co llir, en

for ma de mo tius, els fac tors que ex pli quen 

el com pro mís amb l’activitat fí si ca

d’aquelles in ves ti ga cions que vam con si -

de rar més afins i ade qua des a la po bla ció

ob jec te d’estudi i al con text so cio cul tu ral

on s’implementa. Aquests mo tius són:

“per man te nir-me en for ma fí si ca (te nir

una bona con di ció fí si ca, es tar fí si ca ment

bé, es tar en for ma)”, “per mi llo rar les me -

ves ha bi li tats (apren dre amb eficà cia nous 

mo vi ments, pro gres sar i mi llo rar el meu

ni vell es por tiu)”, “per hi gie ne i sa lut per -

so nal (es tar sa, pre ve nir ma lal ties)”, “per -

què m’entreté (és di ver tit, emo cio nant,

agra da ble)”, “per es tar amb amics o co -

nèixer-ne al tres de nous (col·la bo rar, coo -

pe rar amb els amics)”, “per què m’agrada

com pe tir (de mos trar que puc ser mi llor

que els al tres, su pe rar el ren di ment dels

al tres, guan yar)”, “per què em re la xa (em

tran quil·lit za, em per met de dis mi nuir la

ten sió dels es tu dis i dels exà mens), i “per
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gas tar ener gia (alli be rar frus tra cions, te nir 

al gu na cosa a fer)”. El qües tio na ri in clou,

per tant, aquests 8 grans mo tius en es ca -

les de ti pus Lic kert de tres punts (1= Molt 

im por tant, 2 = Una mica im por tant,

3 = Gens im por tant). 

Altres va ria bles me su ra des 

A més a més, per po der rea lit zar pos te rior -

ment anà li si de con trast, vam in clou re

21 es ports o grups d’esports i 6 va ria bles

que me su ren la in ten si tat de la mo ti va ció:

in terès per l’esport (1= Molt; 4 = Poc),

vo lum de pràcti ca es por ti va (1= Més de

3 ho res a la set ma na: 3 = 1 hora a la set -

ma na), re gu la ri tat (1= En to tes les èpo -

ques de l’any per un igual, 2 = Més
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HOMES D.T. DONES D.T.

MOS TRA

COM PLE TA D.T.

Per man te nir-me en bona for ma fí si ca 1,43 ,61 1,36 ,52 1,40 ,58

Per què m’entreté 1,36 ,59 1,61 ,68 1,48 ,65

Per què em re la xa 1,65 ,70 1,55 ,63 1,61 ,67

Per hi gie ne i sa lut per so nal 1,83 ,72 1,72 ,71 1,78 ,72

Per es tar amb els  meus amics o con èi xer-ne al tres de nous 1,74 ,72 2,01 ,77 1,86 ,75

Per mi llo rar les me ves ha bi li tats 1,89 ,75 1,98 ,74 1,94 ,75

Per gas tar ener gia 2,11 ,80 1,95 ,78 2,04 ,79

Per què m’agrada com pe tir 2,15 ,84 2,76 ,57 2,43 ,79

n TAULA 1.
Va lo ra ció mit ja na dels mo tius de pràcti ca es por ti va.

MO TIUS DE PRÀCTI CA ES POR TI VA 

ESPORTS N ESBAR JO COM PE TI CIÓ AMISTAT

FORMA

FÍSICA SALUT

DES PE SA

D’ENERGIA HABILITAT RELAXACIÓ

Bàsquet 542 –163 –245 –226 +53 +71 +46 –5 +71

Hand bol 93 –49 –164 –154 +169 +124 +39 –13 +144

Fut bol 916 –164 –296 –139 +62 +82 +77 +15 +108

Vo lei bol 247 –111 –95 –171 +70 +169 +138 –18 +111

Golf 82 –159 –221 –163 –1 +181 -32 –141 +36

Esports de ra que ta 583 –115 –94 –126 +30 +17 +38 +55 +36

Llui ta, Judo, Ka ra te, Arts mar cials 189 +13 –105 +83 –123 -10 +26 –268 –90

832 –48 –9 –42 +19 +22 +10 +67 +66

Pi ra güis me, rem 115 –107 –82 –35 –21 -127 +36 –41 +31

Pa ti nat ge 166 +23 +94 –4 –29 -8 +1 –105 -71

Surf, surf de vela, ala del ta 146 –46 –122 –213 +21 +85 -6 –112 +46

Hí pi ca 53 –16 +225 –144 +70 +33 -183 +132 –87

Esquí 354 +3 +28 +1 –11 +33 -52 0 +12

Esports de vela i es ports nàu tics 91 +60 –80 –73 0 +29 +52 –41 –38

Mun tan yis me, al pi nis me 390 +56 +160 –3 +37 –27 +44 +61 –118

Atle tis me 365 +45 +53 +49 –112 –128 +95 –44 –35

Na ta ció 1.003 +52 +153 +131 –12 –43 +9 +90 –21

Ae ròbic 265 +158 +385 +236 –166 –47 –178 +38 –16

Jòguing-fú ting 432 +125 +138 +158 –103 –96 –26 +113 –28

Gimnàsti ca de man te ni ment 459 +248 +275 +237 –113 –118 –135 +58 +30

Ioga 39 +192 +190 +138 +164 –98 +20 +162 –176

n TAULA 2.
Di ferè ncia de rang mitjà dels mo tius de pràcti ca es por ti va. Pro va de Krus kal-Wa llis. 

Ci clis me (ci clo tu ris me, bi ci cle ta tot te rreny, etc.)



a l’estiu), in fluèn cies de l’esport so bre

l’estudi i el tre ball (1 = Po si ti va, 2 = Ne -

ga ti va, 3 = Indi fe rent, 4 = No ho sé), par -

ti ci pa ció en pro gra mes es por tius univer -

sitaris (1 = Sí, 2 = No), i par ti ci pa ció

en com pe ti cions uni ver sità ries (1 = Sí,

2 = No). 

Par ti ci pants 

El qües tio na ri es va ad mi nis trar a un to tal

de 2.689 es tu diants de la Uni ver si tat

d’Oviedo (1.440 ho mes i 1.249 do nes)

que prac ti quen l’esport, bé en pro gra mes

or ga nit zats o bé de ma ne ra lliu re, sols o

amb amics. Per ela bo rar la mos tra to tal

vam rea lit zar un mos treig alea to ri i es tra ti -

fi cat d’acord amb el cam pus, cen tre, curs

i sexe. Amb un ni vell de con fian ça del

95% l’error és de 1,27 per al con junt de la 

mos tra. 

Pro ce di ment 

El tre ball de camp, per a l’obtenció de da -

des, va ser rea lit zat en tre els me sos de

març i abril del 2001 per deu en ques ta -

dors for mats a aquest efec te.

Anàli si de les da des 

Hem uti lit zat es ta dís tics des crip tius, per

de ter mi nar la im portància dels mo tius,

anà li si fac to rial de com po nents prin ci pals

amb ro ta ció va ri max, per es tu diar l’es -

tructura ‘mo ti va cio nal’, mi ni mit zant el

nom bre de va ria bles amb sa tu ra cions al -

tes, i anà li si d’eixos prin ci pals sen se fer

ro ta cions, per iden ti fi car sub con junts de

for ma bi po lar. Amb l’objecte de se lec cio -

nar els es ta dís tics més ade quats per cor -

relacionar els as pec tes in ten sius i se lec -

tius de la mo ti va ció vers l’esport, vam rea -

lit zar pro ves de qua li tat de l’ajustament.

Con cre ta ment, l’estadístic de Kol mo go -

rov-Smirnov i el ni vell de sig ni fi ca ció de

Li llie fors, per de ter mi nar si la di ferè ncia

en tre la fun ció de dis tri bu ció em pí ri ca de

les va ria bles i la fun ció de dis tri bu ció es -

pe ra da sota hipò te si de nor ma li tat és es -

ta dís ti ca ment sig ni fi ca ti va. Els re sul tats

ens por ten a re but jar la hipò te si de nor -

ma li tat, i, en con se qüèn cia, es van uti lit -

zar pro ves no pa ramè tri ques. La pro va de

Krus kal-Wallis ens va per me tre de con -

tras tar la dis tri bu ció de la va ria ble de pen -

dent (fac tors ‘mo ti va cio nals’) als k grups

(in ten si tat de la mo ti va ció). Els ca sos dels 

grups s’ordenen en sèries sim ples, tot

sub sti tuint cada ob ser va ció pel seu rang

(a la tau la 5 es re cull la mit ja na de les di -

ferè ncies de rang). 

Re sul tats 
Importància dels mo tius 

La tau la 1 mos tra la va lo ra ció mit ja na

dels mo tius de pràcti ca fi si coes por ti va

per als ba rons, les do nes i la mos tra

com ple ta. To tes les raons que es pro po -

sen són im por tants ex cep te el gust per la 

com pe ti ció. Com pa rar ac tua cions, as so -

li ments i ren di ments no són dis po si cions 

a ac tuar que in te res sin a una ma jo ria

d’univer sitaris. Els tres mo tius més im -

por tants són “per man te nir-me en bona

for ma fí si ca”, “per què m’en tre té” i “per -

què em re la xa”. Per als ba rons el més

im por tant és la di ver sió, per a les do nes

el man te ni ment de la con di ció fí si -

ca. L’ho me su pe ra la dona en els mo tius

re la cio nats amb la  millora de les ha bi li -

tats (t = 3,20, p <,001), la com pe ti -

ció (t = 22,65, p < ,001), la di ver sió

(t = 10,38, p< ,001), i l’a mis tat

(t = 9,63, p < ,001), men tre que la

dona su pe ra el baró en la res ta: for ma

 física (t = –2,79, p< ,01), re la xa ció

(t =  –3.15, p< ,01), sa lut (t = –4,36,

p < ,001), i des pe sa d’e ner gia (t=  –5,43, 

p < ,001). 

La tau la 2 re cull les di ferè ncies so bre el

rang mitjà dels mo tius de pràcti ca es por ti -

va en un to tal de 21 es ports o grups d’es -

ports. El pes dels mo tius “per què m’en tre -

té”, “per què m’a gra da com pe tir” i “per què 

m’a gra da es tar amb els amics o con èi -

xer-ne al tres de nous”, és més im por tant

en els que prac ti quen es ports d’e quip (fut -

bol, bàsquet, hand bol i vo lei bol), golf i es -

ports de ra que ta (tennis, pàdel, etc.). Els

úl tims llocs els ocu pen els que prac ti quen

ioga, gimnàsti ca de man te ni ment, aerò -

bic, jòguing-fú ting i na ta ció. En ge ne ral,

als es ports en què s’es ta blei xen in te rac -

cions amb com panys i ad ver sa ris (tas ques 

so cio mo trius, Par le bas 1988), el pes d’a -

ques ta mena de mo tius és sig ni fi ca ti va -

ment més im por tant que als es ports en els 

quals aques tes in te rac cions no es do nen

(tas ques psi co mo trius).

En els mo tius “per man te nir-me en bona

for ma fí si ca”, “per hi gie ne i sa lut per so -

nal” i “per gas tar ener gia” suc ceeix jus ta -

ment el con tra ri. Són, en aquest cas, les

tas ques psi co mo trius les que els con ce -

dei xen sig ni fi ca ti va ment més impor -

tància, men tre que en el pol opo sat se si -

tuen els es ports d’equip. 

Els es ports de llui ta, judo, ka ra te i, en ge -

ne ral, les arts mar cials, són els que ator -

guen més im portància a la mi llo ra de les

ha bi li tats. Els prac ti cants de ioga, tan ma -

teix, xi fren la re cer ca de la re la xa ció com

la cau sa més re lle vant, mo tiu es pe cial -

ment va lo rat, tam bé, per mun tan yencs i

al pi nis tes. 

Estruc tu ra fac to rial dels mo tius 

L’anà li si fac to rial de com po nents prin ci -

pals amb ro ta ció va ri max re cull un to tal

de 3 fac tors que ex pli quen el 66,1% de la

va riàn cia (tau la 3). El pri mer va ser eti -

que tat com a sa lut/for ma fí si ca/ha bi li -

tat/des pe sa d’e ner gia i in clou aquest ti pus 

de raons: te nir una bona con di ció fí si ca,

es tar en for ma, es tar sa, pro gres sar i mi -

llo rar el ni vell es por tiu i gas tar l’ex ce dent
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COMPONENT

1 2 3

Per man te nir-me en bona

for ma fí si ca

,71

Per mi llo rar les me ves ha bi li tats ,65

Per hi gie ne i sa lut per so nal ,63

Per gas tar ener gia ,44

Per què m’en tre té ,80

Per es tar amb els  meus amics

o con èi xer-ne al tres de nous

,77

Per què em re la xa ,78

Per què m’a gra da com pe tir –,54

Ei gen va lue 2,91 1,49 1,08

Per cen tat ge de va riàn cia 33,9 18,7 13,5

n TAULA 3.
Ma triu de com po nents amb ro ta ció per a la
mos tra com ple ta.



d’e ner gia. El se gon fac tor l’hem re to lat di -

ver sió/amis tat i in clou ítems d’a fi lia ció i

en tre te ni ment. Re la cio na, per tant, les ne -

ces si tats d’a fi lia ció a les ac ti vi tats ‘au to -

tel·lú ri ques’ del joc i l’en tre te ni ment. L’úl -

tim fac tor l’hem ano me nat re la xa ció, que

uneix aquest mo tiu i el co rre la cio na po si ti -

va ment amb la sa lut i la hi gie ne per so nal i 

ne ga ti va ment amb la com pe ti ció. En

aquest cas, la re cer ca de la re la xa ció s’o -

po sa a l’ex ci ta ció, al de se qui li bri emo cio -

nal i a l’estrès que com por ta la com pa ra -

ció amb el ren di ment dels al tres. 

Per ex pli car la con fi gu ra ció de les co rre la -

cions en el con junt de les va ria bles ob ser -

va des hem rea lit zat una anà li si fac to rial

d’ei xos prin ci pals sen se ro ta ció (tau la 4).

Aques ta anà li si mos tra tres fac tors que,

pos te rior ment, hem en creuat amb les va -

ria bles in de pen dents que apa rei xen a la

tau la 5. L’es ta dís tic de con trast és la

suma de rangs, que es ta bleix la dis tri bu -

ció de les va ria bles de pen dents en cada

un dels grups. 

Al pri mer fac tor les pun tua cions més bai -

xes, en ca rre gar el pes dels mo tius, ex -

pres sen en tu sias me cap a l’es port, men tre 

que les més al tes sub rat llen un sen ti ment

crí tic cap a aquell. Com po dem ob ser var,

el pes dels mo tius és sig ni fi ca ti va ment

més alt en els ba rons (c2 =145.47,

p < ,001), en els es tu diants dels pri mers

cur sos (c2 = 45.82, p < ,001), i és di -
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FACTOR

1 2 3

Per man te nir-me en bona

for ma fí si ca ,24 ,41 –,05

Per què em re la xa ,19 ,19 ,29

Per hi gie ne i sa lut per so nal ,27 ,56 ,17

Per mi llo rar les me ves ha bi li tats ,53 ,20 –,23

Per què m’a gra da com pe tir ,50 –,18 –,38

Per què m’en tre té ,54 –,40 ,30

Per es tar amb els  meus amics

o con èi xer-ne al tres de nous ,48 –,26 ,13

Per gas tar ener gia ,22 ,16 ,01

n TAULA 4.
Ma triu fac to rial de com po nents sen se ro ta ció
per a la mos tra com ple ta.

FACTOR

N 1 2 3

Sexe

  Hom e

  Dona

1.440

1.249

-181

+181

+192

–192

+133

–133

Cur s

  1r

  2n

  3r

  4t

  5è

  6è

926

717

609

331

112

29

–158

–13

–73

+164

+22

+62

+36

+1

–9

–79

149

+201

+209

+85

+37

–21

–63

–247

Estu dis

  Cièn cies

  Me di ci na-Infer me ria

  Econò mi ques-Empre sa rials

  Hu ma ni tats

1.201

203

549

771

–60

+148

–59

–26

+133

–199

+110

–43

+38

–171

+99

+35

Inte rès per l’e spor t

  Molt

  Bas tant

  Re gu lar

  Poc

1.360

1.035

261

60

–572

–101

+110

+545

+34

+15

–24

–22

+14

–155

–72

+216

Vo lum de pràcti ca es por ti va

  Més de 3 h per set ma na

  2-3 h per set ma na

  1 h per set ma na

862

1.011

710

–285

+83

+204

–16

–11

+27

+147

–51

–91

Re gu la ri tat de la pràcti ca

  En to tes les èpo ques de l’any per un igual

  Més a l’es tiu

1.060

1.343

–119

+118

–11

+12

+94

–93

Par ti ci pa ció en pro gra mes or ga nit zats per la

ma tei xa Uni ver si tat 

  Sí

  No

1.016

1.691

–94

+93

+48

–48

+35

–34

Par ti ci pa ció en com pe ti cions uni ver sità ries

  Sí

  No

488

2.150

–179

+178

+95

–94

+119

–119

Influèn cies acadè mi ques

  Po si ti va

  Ne ga ti va

  Indi fe ren t

  No ho sé

1.281

291

780

364

–156

+4

+54

+101

–162

–244

+187

+35

–46

+107

+14

–74

Esports

  Bàsquet 

  Hand bol 

  Fut bol

  Vo lei bol

  Golf

  Esports de ra que ta en ge ne ral

  Llui ta, Judo, Arts mar cials

  Ci clis me (ci clo tu ris me, bi ci cle ta tot te rreny, etc.)

  Pi ra güis me, rem

  Pa ti nat ge 

  Surf, surf de vela, ala del ta

  Hí pi ca

  Esquí

  Esports de vela i es ports nàu tics

  Mun tan yis me, al pi nis me

  Atle tis me 

  Na ta ció

  Aerò bic 

  Jòguing-Fú ting

  Gimnàsti ca de man te ni ment 

  Ioga

542

93

916

247

82

583

189

832

115

166

146

53

354

91

390

365

1.003

265

432

459

39

–195

–69

–170

–94

–233

–88

–134

+6

–117

+3

–77

+112

–6

–49

+124

–71

+137

+233

+160

+249

+302

+244

+212

+250

+181

+234

+147

–108

+71

–27

–82

+93

–25

+15

+10

–46

–118

–90

–282

–191

–326

–156

+83

+136

+145

+32

+153

–16

+147

–15

–16

–50

+149

–272

–4

+84

–130

+82

–90

–160

–69

–32

–154

n TAULA 5.
Rang mitjà dels fac tors. Pro va de Krus kal-Wa llis.



rectament pro por cio nal: al grau d’in terès

vers l’es port (c2 = 360,44, p < ,001), al

vo lum de pràcti ca es por ti va (c2 =185,99, 

p <,001), i a la seva re gu la ri tat

(c2 =  69,69, p < ,001). Veiem tam bé

que el ni vell de mo ti va ció és su pe rior en

aquells que par ti ci pen en pro gra mes or ga -

nit zats per la ma tei xa uni ver si tat

(c2 = 36,32, p < ,001), els que s’ins -

criuen en com pe ti cions uni ver sità ries

(c2 = 83.39, p <,001), i els que te nen

una vi sió més po si ti va de les in fluèn -

cies de l’es port so bre la vida acadè mi ca

(c2 = 51,74, p <, 001). Per es ports, els

pri mers llocs els ocu pen golf, bàsquet i

fut bol, men tre que en el pol opo sat se si -

tuen ioga, gimnàsti ca de man te ni ment i

aerò bic. 

El se gon fac tor mos tra la bi po la ri tat sa -

lut/for ma fí si ca/ha bi li tat/re la xa ció/des pe -

sa d’e ner gia, d’u na ban da (pol po si tiu), i

di ver sió/amis tat/com pe ti ció, d’al tra ban da 

(pol ne ga tiu). De ma ne ra que aquest fac tor 

sem bla dis cri mi nar en tre els que bus quen

d’es tar sans com a con se qüèn cia d’u na

bona con di ció fí si ca i de la mi llo ra del ni -

vell es por tiu en un am bient re la xat i no

com pe ti tiu, da vant dels que in ten ten de di -

ver tir-se prac ti cant l’es port amb amics i

com pa rant les se ves ca pa ci tats amb al tres.

Vam ob ser var que es tro ben més a prop

del pol po si tiu, i, per tant, mos tren un

rang sig ni fi ca ti va ment in fe rior (tau la 5),

les do nes (c2 = 162.64, p < ,001),

els es tu diants de me di ci na i in fer me ria

(c2 = 47,63, p < ,001), els que no par ti -

ci pen en com pe ti cions uni ver sità ries

(c2 = 24,60, p < ,001), i els que prac ti -

quen gimnàsti ca de man te ni ment, aerò -

bic, jòguing-fú ting, ioga i at le tis me (tas -

ques psi co mo trius). Men tre que es tan

més a prop del pol ne ga tiu els ho mes, els

que par ti ci pen en com pe ti cions uni ver -

sità ries i els que prac ti quen es ports d’e -

quip (bàsquet, fut bol, hand bol i vo lei bol),

golf i es ports de ra que ta (tennis, pàdel,

etcètera). 

El ter cer fac tor mos tra la di co to mia en tre

di ver sió/re la xa ció (pol po si tiu), i com pe -

ti ció/ha bi li tat (pol ne ga tiu). En el pri mer

cas, el que es per se gueix és di ver tir-se,

en tre te nir-se prac ti cant l’es port d’u na

for ma re la xa da i no com pe ti ti va, men -

tre que en el se gon cas el que es bus ca

és la con se cu ció d’as so li ments es por tius

gràcies a la mi llo ra de les ha bi li tats i el

ni vell tècnic.

Són més a prop del pol po si tiu les do nes

(c2 = 78,79, p < ,001), els es tu -

diants dels úl tims cur sos (c2 = 40,16,

p < ,001), els alum nes de me di ci na i

 infermeria (c2= 17,59, p < ,001), els

que de di quen menys temps a fer es port

(c2 = 46,65, p < ,001), els que s’e xer ci -

ten més es porà di ca ment (c2 = 42,65,

p < ,001), els que no par ti ci pen en com -

peticions uni ver sità ries (c2 = 39,28,

p < ,001), i els que prac ti quen hí pi ca,

aerò bic, ioga, ex cur sio nis me i al pi nis me.

Men tre que són més a prop del pol ne ga tiu 

els ho mes, els es tu diants dels pri mers

cur sos, els que man te nen una ac ti vi tat

més re gu lar i li de di quen més temps, els

que par ti ci pen en com pe ti cions uni -

versitàries i els que prac ti quen golf, surf,

surf de vela, judo, ka ra te, llui ta, fut bol i

hand bol. 

Dis cus sió i con clu sions 

L’anàlisi d’eixos prin ci pals sen se ro ta ció

sem bla mos trar, en prin ci pi, dues grans

tendències: es port-competició i es port-no

com pe ti ció. En un cas (fac tor 2), di ver sió i 

amis tat s’uneixen en una pràcti ca de baix

ni vell com pe ti tiu que no mos tra diferèn -

cies sig ni fi ca ti ves, en la in ten si tat de la

mo ti va ció, amb aquells que, en el pol opo -

sat, per se guei xen mi llo rar l’estat de sa lut i 

de for ma fí si ca, uti lit zant les se ves ener -

gies en el de sen vo lu pa ment de l’habilitat

mo triu, en un am bient re la xat i no com pe -

ti tiu. En el se gon cas (fac tor 3), la com pe -

ti ció va lli ga da a la mi llo ra de les ha bi li tats 

mo trius i a una in ten si tat ‘mo ti va cio nal’

més gran. S’utilitza més temps i es forç en

el per fec cio na ment del ni vell tècnic amb

l’objecte d’incrementar el ren di ment es -

por tiu. Men tre que, a l’altre ex trem, tro -

bem una ac ti vi tat re la xa da i no com pe ti ti -

va que úni ca ment per se gueix di ver tir-se,

en tre te nir-se amb una pràcti ca que li per -

me ti d’eliminar la ten sió dels es tu dis i dels 

exà mens. 

Aques ta do ble es truc tu ra bi po lar sem bla

res pon dre a la ‘bi na rit za ció’ de dos cri te -

ris: com pe ti ció (C) i mes trat ge (M). La

seva presè ncia o absència, ori gi na un ar -

bre di cotò mic de qua tre bran ques.

Aquests qua tre sub grups te nen, a més a

més, unes pe cu lia ri tats de ri va des de les

di ferè ncies de gène re, ti pus d’ac ti vi tat i in -

ten si tat ‘mo ti va cio nal’, i que den dis tri -

buïts de la for ma se güent (fi gu ra 1): 

I. Cons ti tuït per aquells que bus quen de

di ver tir-se en un am bient re la xat, tran quil, 

no com pe ti tiu, que els per me ti d’a lli be rar

ten sions i, en me nor me su ra, mi llo rar la

seva hi gie ne i sa lut per so nal. Està for mat

ma jo rità ria ment per do nes, que de di quen

menys temps a fer es port i de ma ne ra més 
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Alta i mitjana intensitat motivacional

MESTRATGE

IV. Alta intensitat competitiva
     Habilitat

II. Condició física
    Habilitat
    Salut
    Despesa d’energia

III. Esbarjo
     Amistat
     Baixa intensitat competitiva

I. Esbarjo
   Relaxació
   Amistat
   Salut
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Mitjana i baixa intensitat motivacional
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n FIGU RA 1.
Re pre sen ta ció es que màtica de les ten dèn cies de l’e spor t con tem po rani.



es porà di ca. Prac ti quen, fo na men tal ment, 

ac ti vi tats fi si coes por ti ves en so li ta ri o que, 

com a molt, dis co rren de for ma pa ral·lela, 

sen se cap mena d’in te rac ció amb els al -

tres (tas ques psi co mo trius), com ara aerò -

bic, ioga o ac ti vi tats a la na tu ra. 

II. For mat per aquells que vo len, d’u na

ma ne ra més de ci di da, mi llo rar el seu es -

tat de be nes tar fí sic i men tal, la seva con -

di ció fí si ca i el seu ni vell de mes trat ge per -

so nal. És a dir, re cull una al tra di rec ció de

la mo ti va ció d’èxit: la que va orien ta da a

de mos trar un bon do mi ni de la tas ca ma -

tei xa; mi llo rar les ha bi li tats, apren dre

amb eficà cia nous mo vi ments, in cre men -

tar la seva ca pa ci tat fí si ca. És un grup,

tam bé, ma jo rità ria ment fe me ní, a qui no li 

agra da com pe tir, que de di ca més temps

que l’an te rior a fer es port i que prac ti ca,

de ma ne ra prio rità ria, ac ti vi tats de caràc -

ter psi co mo tor: gimnàsti ca de man te ni -

ment, aerò bic, jòguing-fú ting o at le tis me.

III. Com post pels que vo len prac ti car l’es -

port amb els amics, fo na men tal ment es -

ports d’e quip, en què guan yar i per dre for -

ma part de la seva lògi ca in ter na, però en

els quals el de sig im pe riós de vict òria se

su pe di ta a l’èxit d’al tres ob jec tius més re -

lle vants. És una ac ti vi tat es por ti va de baix 

ni vell com pe ti tiu, que no es preo cu pa de

la mi llo ra sis temà ti ca de les ha bi li tats per

com pe tir i que no li de di ca sig ni fi ca ti va -

ment més temps que l’an te rior a l’ac ti vi tat 

es por ti va set ma nal. Està for mat per una

ma jo ria de ba rons que s’im pli quen en ac -

ti vi tats so cio mo trius. 

IV. El cons ti tuei xen els es por tis tes cla ra -

ment orien tats cap a la mo ti va ció d’as so li -

ment: per se guei xen mi llo rar el seu ni vell

es por tiu i el seu ni vell de com petè ncia per

en fron tar-se amb èxit a la com pe ti ció, i,

així, re sis tir la com pa ra ció amb els al tres.

Per fer-ho, de di quen més temps i es forç

que els grups an te riors i prac ti quen d’u na

for ma més re gu lar. Està for mat ma jo rità -

ria ment per ba rons que de sen vo lu pen ac -

ti vi tats so cio mo trius. 

En ge ne ral, els re sul tats sem blen con fir -

mar aques ta hipò te si. Lògi ca ment, això

que es pre sen ta són tendències, pre dis po -

si cions o apro xi ma cions, atès que, en

bona lògi ca, són pos si bles to tes les com -

bi na cions, que ser vei xin per de li mi tar

àmbits d’actuació. 

Les ac ti vi tats no com pe ti ti ves sem blen in -

te res sar a una im men sa ma jo ria, men tre

que la com pe ti ció preo cu pa un nom bre re -

duït, sig ni fi ca ti va ment mas cu lí. Aquests

re sul tats són cohe rents amb els de Pei ró

(1987), Ashford, Bidd le i Gou das (1993), 

i Mar kland i Hardly (1993). 

Les tas ques so cio mo trius com por ten pro -

ces sos de co mu ni ca ció i de con tra co mu -

ni ca ció, i en con se qüèn cia són con sis -

tents amb els mo tius di ver sió, amis tat i

com pe ti ció, men tre que les psi co mo trius

o ac ti vi tats mo trius fe tes en so li ta ri, es tan

més re la cio na des amb la mi llo ra de la for -

ma fí si ca, el be nes tar i la des pe sa d’e -

nergia. 

És sig ni fi ca tiu que si guin, en ge ne ral, els

prac ti cants d’Arts mar cials els que ator -

guin més im portància a la mi llo ra de les

ha bi li tats mo trius. Aques ta cir cumstància 

és con se qüèn cia, en bona me su ra, de les

re com pen ses ex trín se ques que aques tes

fe de ra cions ofe rei xen, en for ma de cin tu -

rons, i que san cio nen un cert ni vell de

com petè ncia. Com tam bé ho és el que

prac ti cants de ioga, ex cur sio nis me i al pi -

nis me afir min que la raó prin ci pal per la

que fan es port és la re cer ca de la rela -

xació. 

Les di ferè ncies de gène re són con sis tents

amb el pes dels mo tius, la dis tri bu ció fac -

to rial, la in ten si tat ‘mo ti va cio nal’ i el ti pus

de tas ca mo triu prac ti ca da. 
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