La participació en l'esport escolar
i l'autoconcepte en escolars de 10 a 11 anys
de la província de Guipúscoa
Resum
Alfredo Goñi Grandmoniagne
Hom espera que l'esport escolar contribueixi al desenvolupament
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integral de les persones i que reporti els beneficis atribu'lbles a
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l'exercici físic i esportiu; ara bé, és sabut que el seu valor educatiu
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dependrà en bona mesura de com s'hagi dissenyat i orientat.
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En aquest estudi s'ha mesurat la relació existent entre la pràctica de

DocfU1' l'li PsicololJia.

l'esport escolar i l'autoconcepte sobre una mostra de' 153 alumnes,

Pro(PSSOl' d'Edl/CIII'ió Pis/ra

representativa de la població de primer curs del tercer cicle

hlslilulo PlÍhlil'O de Ordizia

d'Ensenyament Primari (N = 1527 subjectes) dels col'legis públics
de la província de Guipúscoa.
Els resultats, que certifiquen un més gran desenvolupament de

Paraules clau

l'autoconcepte en els nois i en els titulars, conviden a refiexionar so-

autoconcepte. esport escolar, gènere, edat

bre l'atenció que s'ha de donar a les noies, als suplents i als que no
participen en aquesta activitat.

Introducció
Hom espera que ¡'activitat física i esportiva contribueixi a la formació equilibrada i integral de la personalitat (Harris 1976; Garrote, 1993); que ajudi al desenvolupament biològic, cognitiu,
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afectiu i relacional (Urdangarín, 1992; Azémar, 199 I); que afa-

It is expected that school sport will contribute to the integral
development of people and will produce the benefits assigned to
physical exercise and sport; but it is also known that its
educational value will depend in a large way on how this is
designed and directed.
It this study the relation existing between the praetice of school
sport and self awareness has been measured from an example of
753 students that is representative of the make-up of the first
course of the 3'"' Cyc/e of Primary Education (N= 7527 subjects)
from public colleges in the province of Guipuzcoa.
The results, which certify to a greater development in
self-awareness in males and in permanent players, invite a
reflection on the attention given to giris, substitutes and those
who do not participate in this aetivity.

voreixi el coneixement propi i l'autocontrol (Deman i Blais,
1982); que fomenti qualitats com la generositat, la lleialtat, l'afany
de superació, l'esperit de col'laboració, la constància o el lliurament. Se li atribueix, en fi, un enorme valor educatiu (Tap,
1991), malgrat que el nombre d'investigacions sobre la relació
esport-personalitat pugui considerar-se no del tot suficient (Rodríguez i Morales, 1989).
Entre els components de la personalitat estretament relacionats
amb la pràctica esportiva i amb l'activitat física, s'hi troba
l'autoconcepte (Sonstroem, 1984; Weiss, 1987; Fox, 1988; Stewart i Corbin, 1989). L'autoconcepte juga un paper decisiu i central en el desenvolupament de la personalitat, tal com ho destaquen les principals teories psicològiques. Un autoconcepte positiu
rau en la base del bon funcionament personal, social i professional;
hi depèn, en bona mesura, la satisfacció personal, el sentir-se bé.
Nombrosos autors han comprovat la infiuència que exerceix el
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rendiment fisic sobre l'autoconcepte: els

les fites proposades -per estats de frus-

alumnes de lO/li anys de Guipúscoa. pel

coHectlus formats per practicants d'ac-

tració o decepció, perquè els objectius

que fa a l'esport escolar, hauna de proper-

tMtats fis,ques mostren millor autocontrol

potser no sigUin els adequats, per excés

oonar infQfl'T1aCl6 I rnatèna de reflexi6. Les

que els sedentaris: i s'ha comprovat em-

de pressI6 o sacriflci- , o bé per altres mo-

expectatIVes de resu~ts se situaven així:

píricament una millora de l'autoconcepte

tiUS que requereixen una seriosa reflexi6

I) els alumnes participants en les activitats

deguda a la pràctica esportiva (Gruber,

(Garcia Ferrando, 1990): algunes ofertes

de l'esport escolar oferirien nivells d'auto-

1986: Sonstroem I Morgan, 1989: Marsh

educatives surten viciades de base, Tot

concepte ~s alts que la resta dels seus

i Peart 1988: Hopper, Guthne i Kelly,

aiXò JustifKa la reivindicació d'un esport

companys: 2) els titulars més que els

SLJ-

1991), malgrat s'afirma que la relaci6 en-

per a tots a l'e~ola, que cerqui més la

plents i que els no partiopants: 3) els nois

tre autoestima I activitat fisic.a és bidirec-

partiúpao6 esportiva generalitzada que la

més que les noteS,

Clonal.

formacl6 de campions, És qOestIÓ d'es-

l'Va bé, no només se'n deriven efectes be-

tructurar les expe~ncies competitives

nefKÍ0S05 de tota activitat flSO , Algunes

de manera que tots els participants pu-

competicions esportives es basen en pan-

guin experimentar l'èXit i reforçar-se po-

telaments de dubtós valor pedagògic i po-

sitivament (Read, 1968). ¡Com es pro-

Els 153 alumnes (79 nois i 74 noies) que

den generar conseqüències no desitjades

dueix la influènCia de l'activitat fisica sobre

com ansietat, excés de competivitat o baixa

l'autoconcepte de les persones que la

Mostra

una col'Iecci6 d'autopercepcions organit-

van participar en aquest estudi, constitueixen una mostra representativa de la població estudlilntil de ta província de GUipúscoa.
que durant l'any acadèmic 1995-1996 estava matriculada en el primer curs del Tercer
Gele de l'Ensenyament Primari (10-11

menys dotats (Branden, 1993).

zades en nivells Jeràrquics de mato" a me-

anys d'edat), dins de la xarxa pública, i que

Tot de~n, en bona mesura, de SI l'ob-

nor generalitat i especifICitat (Shavelson,

totalitzava 1527 indivtdus, De les 96 aules

¡etlu pr incipal és )"alt rendiment o la for ·

Hubner i Stanton, 1976), Els canvis de su-

en què estaven distribuïts,

maci6 del caràcter , el creixement perso-

ficient consistència I estabilitat aconseguits

nar, seguint el mètode estratif'lCiIt proporCIOnal bietàpic i conglomerat {Azorín i SAn-

autOl!stJma (Purdy, 1980), que vagin en

practiquen de manera sistemàtica I ade-

contra dels que no desenvolupen destreses

quada? Sonstroem I Morgan (19 89) l'ex-

(Hotrman, 1971), i que fins i tot deixen se-

pliquen entenent I"autoconcepte com

els lisic.af'nent

qOeIM psicològ,ques en

es van seleccio-

nal de l'indiVidu i el desenvolupament In-

en els elements dels nivells inferiors, po-

tegral de la seva personalitat, Les pràc-

den arnbar a modificar els estrats jeràr-

chez, 1986),9 centres docents situats en

tiques, per ser educatives (Frattarola,

quics superiors, La percepcIÓ de l'au-

les diferents comarques de la província: la

mitjana d'alumnes per classe s'aproxima als

I 989), han de prlmar raspecte formatiU

toeficàcla física se srtu.ana en un nivell més

sobre el competitJu I aquí hi juga un paper

específic i modificable que I"autoconcepte

deciSIU la Intencionalitat de l'entrenador

general. que ocupana el Cim de

(Telama, 1985),

quia, El desenvolupament de les habilitats

De la totalitat de la mostra., 123 participaven
en competioons d'esport escolar promogu-

Per aquesta ra6, es demana que l'objectiu

i del nivell d'eficàcia de l'individu per mitjà

des per la Diputa06 Provincial de Gui-

pnncipal de l'educaci6 fíSica i de l'atle-

d'exe((l(ls específics o actiVitats d'entre-

púscoa, consistents en entrenaments du-

tisme Intercol'leglal (Gruber, 1986: Ma-

nament esportiu, se suposa que modifi-

rant la setmana i en encontres que, per

tross, 1980) sigui el de fomentar el de-

carà aspectes concrets del nivell bàsic de

terme general, se celebraven els dissabtes:

senvolupament emocional I personal dels

la dlmensl6 fislca que poden afectar posi-

30 no hi

tlVament a l'autoestima global.

s'han q~stlonat (Grincler, 1981 ) els plan-

mació del monitor-entrenador, es classifICà
els participants en tJtulars (N = 76) i suplents(N = 47), segons l'estatus que majo-

teJaments de t'esport e~olar arrelats en

ntàriament ocupaven en IM alineacions dels

r'IOIS

partiCipants, per la qual cosa la com-

ta jerar-

petJo6 s'ha de supeditar a l'aspecte lúdiC, i

la competivltat i el prestigi , Des d'un punt

Alelodologia

16ndMdus,

van participar, A partir de la Infor-

eqUips.

de vista educatiu, la competivitat ha SUSCItat sempre grans sospites (Tap, 1991): en

Objectius

un joc amb pocs guanyadors i un munt de

Amb aquest estudi, que formava part d'un

perdedors, el normal es que davalli la mit-

treball d'investigació més ample, es tractava

Instruments

jana del nivell d'autoconcepte (Marsh i

d'analitzar el grau de relaci6 que presenten

Es

Peart, 1988), El fet de practicar esport

algunes variables de la pràctica esportiva

kera, llengua que usaven ets escolars,

CompetitiU des de molt joves, ambcntens

(partJCipa06 en l'e5po(\ escolar, condició

Es va emprar la versi6 COI'l'eSjXlfIent a l'edat

de selecCl6 moh estrictes o amb gran In-

de titular/suplent en l'alinea06 I el gènere)

de 10/11 anys de I"SDQ (Self Descnpoon

tensitat, comporta l'aband6 prematur de

amb l'autoconcepte, El fet de diSposar

QuestlOlll'laJre), de Marsh, R.elich i Smith

tota actiVitat esportIVa, bé per no assollf

d'lXlêJ radiograflêl de la situació concreta dels

(1983), Integrat per 72 ítems, consta de

EdtQOO F~ I E>I'O"I' (51) (6,10)

varen adaptar tres qiJesuonaris a l'eus-
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En la taula I es recullen els resultats comparatius obtinguts en els qüestionaris
d'autoconcepte per part dels participan ts
i no participants en les activitats de l'es-
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central, mostra que les mitjanes de les puntuacions directes en totes les subescales de
l'autoconcepte corresponents al grup dels
participants, reflecteixen valors superiors als
del grup integrat pels no participants. En
ocasions, aquesta diferència és estadísticament significatrva a partir de la prova
T-TEST (que permet analitzar la re lació en-

Taula / , Diferi!lldes e~ dirersQ$ a$/JeC/es de l'au/ocQncep/e ell/re parl/dp.wlS i Uf} parllc/pallls li /'esfXJrl esro/a,.

tre una variant quantitativa i una de qualitati-

va dICotòmica). Les diferèncieS que són signif,catives aparei)(en en quatre escales que
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Mitjançant una anàlisi complementàfla de
l'anterior I a l'hora de verificar l'expectativa
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ticipants en les competlcians d'esport escolar, es van obtenir les dades reco llides
en la taula 2.
les puntuaCions dIrectes mostren que el
grup dels titulars ofereix valors superiors als
altres dos col'lectius en tates les escales relacionades amb l'autocon<:epte físic. tal i

~1Igni1i<:o!I>oe(I><O,05)

com ho mostren les mitjanes, El col-lectiu

,, - 1$3

Taula 2. fJijerêncfes", dilV'fSQS a$fJt'C/e$ de l'au/QCQ'ICf'!,'e enjunc/o de la liIuklrlllll en compellcions de l'es{IQ.1
eSCQ/(¡,.

dels suplents registra valors lleugerament
superiors als dels no practicants en la majoria de les escales excepte en tres, encara
que la diferència és ínfima, En la majoria de

10 escales (4 d'autoconcepte no acadèmic,

de 36 ítems i es divideix en sis subescales:

les escales, el grup dels suplents mostra un

3 d'autoconcepte academic i 3 mesures to-

Rendiment esportiu, Condició física,
Alrac/iu físic, Força, Autoconcepte físic

índe)( de dispersió molt superior a la resta

tals) amb les que pretén mesurar les diverses dimensions de l'autoconcepte contem-

general i Autoconcepte general. A cada

de col·lectius.
La slgnificaci6 de les diferències s'ha es-

plades en el model teòric de Shavelson,
Hubner i Stanton (1976). lïndex de fiabili-

ftem es presenta una qualitat de la persona
en dos mISsatges contraposats (positiu i ne-

tablert mitjançant l'anàlisi estadística
ONEWAY,ja que s'analitzava la interacció

tat de les subescales oscil.la entre 0,69 i

gatiu) i rindividu ha de decidir amb qUIn

entre una variable quantitatIva i una altra

0,91. En aquest informe, s'ofereixen dades

s'identifica i en quin grau. Els índexs de f~bi

qualitativa politòmica (de tres categories).

corresponents a només quatre de les sub-

litat es troben entre el 0,71 i el 0,82.

S'han detectat diferències significatives en

S'aplicà, a més, el PIP (Perceived Importan-

la majoria de les escales analitzades, con-

esportives. Autoconcepte no acadèmic i

ce Profile), també de Fox 1 Corbin, per va-

cretament en nou: Aparença física, Ha-

Autoconcepte general.
El PSPP-CY (Physical Self-Perception Pro-

lorar la importància concedida a cada escala

bilitats esportives, Aufoconcepte no

pel propi individu. sense que lïnstrument
hagi respòs al que s'esperava d'ell.

acadèmic i Aulaconcepte general (test
SOQ); ¡ Rendiment esportiu, Condició

escales, les d'Aparença física, Habilitats

fi le) (Fox ¡ Corbin, 1989) consta d'un total
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física, Atractiu fisic, Forço i Autocon·
cep te físic generol (en el PSPP) .

S'esperava trobar, en tercer lloc, diferèncteS en dIVerses subescales de l'autoconcepte en fun06 del gènere.
S. s'observen els valors representaM de les
p!.XlIuaoonsdlrectes (taula 3), es veu que els
dels homes són supenors als de les dones en
la totalitat dels aspeaes analitzats, excepte
en l'índex d'autoconcepte general del test
PSPP. De tota manera, les diferències són
només tendenoals en la mapria dels casos I
no sempre resulten estadísticament significawes, excepte en les següents sutxlimenStOns: Habilitats esporlives, Condició fís i·
co ¡ Forço .
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Els participants en l'esport escolar ofereixen
milk::>r; puntuacions en l'autoconcepte que els

no participants. .Aquests resuftats són consrstents amb la 1I"NeStÍga06

pre.;a. la cortru.ta-

06 dels beneficis que origina l'esport escolar
sobre un aspecte têM"l mportanl de la personalitat com és l'autoconcepte, fa que es tracti
d'rnplicar el màxjm possible d'alumnes en les
activitats de l'esport escolar,
D'altra banda, és evident que els titulars
mostren un més gran autoconcepte que els
suplents. Aqoesr. fet cCll1'V1da a buscar fór·
mules per tractar d'eliminar la fIgUra del suplent. Com que es tracta d'activitats esportives amb finalitat educativa, cal cercar solucions per tal que els alumnes 1"10 se sentin
peces secundànes o de reGl/lVI. Algunes
discipI.-.es esportives ¡a han adaptat els reglaments de les categones If'Iferior.; i han establert una partiopació mínima, de manera
aleatòna i amb independència del nivell de
rendiment de ls participants.
En ajg..n estudi cnteñ:lr (SiM"'der. (981) es va
trobarcpe, com ac~de la percep06 del seu escà<; rerdment esportiu, rautoconcepe dels Sl..pIents és fns i tot rieriof" als
dels no partic.pMIts; en el cas que cementem
no es ratifICa aquesta apredaci6, cosa q.;e fa
pensar q.;e els plantejaments formatius es van
rtrcx:iJi1t en la pràcbca de resport escolar.
S'han observat lleugeres diferències a favor
dels f"IOIS en funcIÓ del sexe. assumpte so--

bre el que no existeiX c01l'lCldènoa en la In-

vestigació Pfèvaa. Probablement. e ls nostres resultats s'expliquen pel diferent rol l
valoració assignats a cada sexe per part de la
societat avuI dia se sobrevalora els nois que
coHecoonen èxits esportius i les noIeS
atractives. Pel que fa a aquest cas, la millor
teràpia seria una educ.a06 1"10 sexista (tant
en l'àmbit. educallu com des dels m1ljans de
comunicació).
Els resultats obtmguts s'ajusten en el seu
conjunt a la concepó6 ,eràrquica i multK:limerlSlOl"lal de 1'autocOllCepte. AIxò significa
assumir que la contribu06 de l'educació Iisica al desenvolupamenl de l'aulOlmatge resulta tan decisiva com relativa; és a dir, tal
com succeeix en Iotes i cadascuna de les
accions educatNes.
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