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Resum
L’objectiu d’aquest treball és analitzar la motivació d’assoliment i l’orientació motivacional en funció del sexe i el nivell educatiu 

dels estudiants. La mostra de la recerca va estar composta de 228 alumnes (121 nois i 107 noies), amb edats compreses entre els 10 i 
els 15 anys (M = 12,31; D.T. = 1,61). Es va administrar el Test AMPET de motivació d’assoliment i l’escala de les orientacions de 
meta en l’exercici. Els resultats obtinguts han mostrat uns nivells superiors d’orientació cap a l’ego i competència motriu percebuda 
en els nois i en els estudiants de secundària; així com uns majors nivells d’orientació a la tasca i ansietat davant el fracàs i l’estrès 
en les noies i en els estudiants de primària. A més, una major orientació cap a l’ego produirà nivells de competència més elevats de 
competència percebuda mentre que una orientació cap a la tasca produirà majors nivells de compromís i entrega en l’esport.
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Abstract
Study of Achievement Motivation and Motivational Orientation in Physical Education Students

The aim of this paper is to analyze achievement motivation and motivational orientation by students’ sex and educational 
level. The research sample consisted of 228 students (121 boys and 107 girls) aged between 10 and 15 (M=12.31; SD=1.61). 
We used the Achievement Motivation in Physical Education Test (AMPET) and the Goal Orientation in Exercise Scale. The 
results showed higher levels of ego orientation and perceived motor competence in boys and secondary school students as 
well as higher levels of task orientation and anxiety about failure and stress in girls and primary school students. Moreover, 
greater orientation towards the ego will produce higher levels of perceived competence while a task orientation will produce 
higher levels of commitment and dedication in sport.
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A
Introducció

En els últims anys, la recerca entorn de la motiva-
ció dels estudiants ha estat emmarcada, en gran mesu-
ra, sota la perspectiva de la teoria de les metes d’as-
soliment (Cecchini et al., 2008; Peiró, 1999; Xiang, 
& Lee, 2002; Xiang, Lee, & Shen, 2001). Aquesta 
perspectiva ha constituït un dels models teòrics més 
utilitzats en la comprensió de les variables cognitives, 
emocionals i conductuals relacionades amb l’assoliment 
dels esportistes i dels estudiants d’educació física (Mo-

reno, López, Martínez, Alonso, & González-Cutre, 
2007).

En aquest context, la teoria de les metes d’Asso-
liment (Nicholls, 1989) es basa en la premissa que 
l’èxit i el fracàs són estats psicològics que es cons-
trueixen segons l’efectivitat de l’esforç d’execu-
ció del subjecte. D’aquesta manera, la teoria pretén 
desxifrar la conducta en entorns d’assoliment, com 
la classe d’educació física, assenyalant que les cre-
ences sobre l’èxit són les que guien el comportament 
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A (Cuevas, García-Calvo i  Contreras, 2012). Així, 
Nicholls (1989) apunta que els subjectes tenen pro-
pensió individual per un tipus de meta, batejant 
aquestes propensions personals com a orientacions 
motivacionals, podent ser aquestes orientació a l’ego 
(o resultat) o orientació a la tasca (o mestratge). No 
obstant això, no totes les orientacions motivacio-
nals afavoreixen l’adaptació i el desenvolupament 
d’aquests estudiants ja que poden presentar efectes 
negatius sobre la seva satisfacció i/o sobre la seva 
participació esportiva (Álvarez, Balaguer, Castillo, 
& Duda, 2009; Duda, 2001; Vallerand, Deci, & 
Ryan, 1987) dificultant la seva adaptació tant a la 
pràctica de l’activitat física escolar com a esportiva 
(Cuevas et al., 2012).

En primer lloc, pel que fa a l’orientació a l’ego, 
l’enfocament se centra sobre el resultat i jutgen el seu 
nivell de competència basant-se en comparacions amb 
uns altres; i en segon lloc, o sigui, en el cas de l’orien-
tació cap a la tasca, el rendiment és avaluat en termes 
d’aprenentatge i domini personal (Nicholls, 1989). En 
aquest sentit, són vàries les recerques que han mostrat 
les repercussions de l’orientació motivacional sobre la 
conducta, confirmant que els subjectes motivats cap a 
la tasca associen la pràctica esportiva amb la diver-
sió i l’esforç, mentre que els motivats cap a l’ego la 
relacionen amb ansietat, desinterès-passivitat, compor-
taments agressius i la violació de regles en situacions 
esportives (Cecchini, González, López, & Brustad, 
2005; Cecchini & Peña, 2005; White, Kavussanu, & 
Guest, 1998).

Són nombrosos els estudis que han avaluat les me-
tes d’assoliment i les orientacions motivacionals d’es-
tudiants d’educació física. A través d’una anàlisi de 
conglomerats, Wang, Biddle i Elliot. (2007) van es-
tablir quatre perfills denominats metes d’assoliment 
altes, moderades, baixes i de mestratge, caracteritzat 
aquest últim per una valoració alta en les metes de 
mestratge i moderada en les metes de rendiment. En 
aquest sentit, altres estudis han destacat que les metes 
d’assoliment prediuen la intenció dels joves de practi-
car esport en el futur (Cecchini et al., 2008). En una 
mostra d'alumnat universitari d’educació física, Gar-
cía-Mas i Gimeno (2008) van observar diferents perfils 
motivacionals en funció del tipus d’orientació dels sub-
jectes i van trobar que els perfils amb alta orientació 
a la tasca es van associar a una major adherència a 
la pràctica esportiva i a un major nivell de competició 
esportiva aconseguit.

Per tant, l’objectiu d’aquest treball serà analitzar 
la motivació d’assoliment i l’orientació motivacional 
en funció del sexe i el nivell educatiu dels estudiants, 
així com les relacions entre les dimensions de motivació 
d’assoliment i orientació motivacional.

Material i mètodes
Mostra

La mostra de la recerca va estar composta de 228 
alumnes (121 nens i 107 nenes), amb edats compreses 
entre els 10 i els 15 anys (M = 12,31; D.T. = 1,61). Els 
subjectes pertanyien a quatre centres educatius de la Re-
gió de Múrcia. 

Instruments
Motivació d’assoliment. Es va utilitzar la versió 

espanyola del Test AMPET de motivació d’assoli-
ment (Ruiz, Graupera, Gutiérrez, & Nishida, 2004), 
dissenyada originalment per Nishida (1989). Aquest 
qüestionari es compon de 37 ítems agrupats en tres 
dimensions: compromís i lliurament en l’aprenentatge 
(i.g. “Practico una vegada i una altra per aconseguir 
realitzar bé els exercicis i els esports”), competència 
motriu percebuda (i.g. “Crec que sóc millor que molts 
companys o companyes a la classe d’educació física”) i 
ansietat davant l’error i situacions d’estrès (i.g. “Abans 
de practicar a classe d’educació física, estic intran-
quil/il·la pel record dels meus errors en els dies an-
teriors”). Les respostes han de donar-se en una escala 
tipus Likert amb cinc alternatives, des de (1), totalment 
en desacord, fins a (5), totalment d’acord. La consis-
tència interna obtinguda va ser la següent: compromís 
i lliurament amb l’aprenentatge (a = ,87), competència 
motriu percebuda (a = ,82) i ansietat davant l’error i 
situa cions d’estrès (a = ,84).

Orientació motivacional. Es va utilitzar la versió 
espanyola de l’Escala de les orientacions a meta en 
l’exercici (Moreno et al., 2007), dissenyada original-
ment per Kilpatrick, Bartholomew i Riemer (2003). 
L’escala estava composta per 10 ítems, encapça-
lats per la frase “Sento més èxit en realitzar exercici 
quan...”, dels quals, cinc mesuraven l’orientació a la 
tasca (i.g.: “Aprenc i em diverteixo”), mentre que els 
altres cinc mesuraven l’orientació a l’ego (i.g.: “Sóc el 
millor”). Les respostes es van recollir en una escala ti-
pus Likert, els rangs dels quals de puntuació oscil·laven 
des de (1), totalment en desacord, fins a (5), totalment 
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Ad’acord. La consistència interna obtinguda va ser la se-
güent: orientació a la tasca (a = ,70) i orientació a l’ego 
(a = ,74).

Procediment
El disseny d’aquest estudi correspon a una recerca 

empírica amb metodologia quantitativa, concretament 
un estudi descriptiu de poblacions mitjançant enques-
tes amb mostres probabilístiques de tipus transversal 
(Montero i León, 2007). La selecció de la mostra es 
va realitzar atenent a criteris de proximitat i accessi-
bilitat. Després de l’obtenció del consentiment de les 
famílies i dels centres, els estudiants van emplenar en 
horari escolar els qüestionaris de motivació d’asso-
liment i orientació motivacional. Durant l’aplicació, 
almenys un investigador era present a l’aula, el qual 
va garantir l’anonimat de les respostes. Els estudiants 
van contestar els qüestionaris en 20 minuts, sense que 
cap d’ells informés de problemes en el seu emplena-
ment.

Anàlisi de les dades
En primer lloc es van calcular les estadístiques des-

criptives de totes les variables objecte d’estudi (mitja-
nes, desviacions típiques i índexs d’asimetria i curtosi) 
tant per al total de la mostra com atenent a les catego-
ries de les variables independents (sexe i nivell educa-
tiu). Posteriorment, es va realitzar la prova de Kolmo-
gorov-Smirnov per comprovar la normalitat de la mostra 
i es van analitzar les diferències significatives entre els 
grups de sexe i nivell educatiu mitjançant la regressió 
logística multinomial. Finalment, es van calcular les 
correlacions entre totes les variables objecte d’estudi a 
través de la prova Rangs de Spearman. Es va conside-

rar una significació al 95%. Els resultats van ser ana-
litzats mitjançant el paquet estadístic SPSS 21.0 per a 
Windows.

Resultats
En la taula 1 es presenten les estadístiques descripti-

ves de les tres dimensions de la motivació d’assoliment i 
l’orientació motivacional per al total de la mostra d’estu-
diants, així com la seva distinció en funció de les varia-
bles sexe i nivell educatiu.

Com es pot observar, per al total de la mostra s’han 
trobat valors alts en la dimensió de compromís i lliura-
ment en l’esport i orientació cap a la tasca, i mitjans en 
ansietat davant el fracàs i l’estrès, competència motriu 
percebuda i orientació cap a l’ego.

Per la seva banda, atenent al gènere dels estu-
diants, s’aprecia que els nois presenten una orienta-
ció cap a l’ego i una competència motriu percebuda 
superior a les noies; mentre que, per contra, aquestes 
mostren una ansietat davant el fracàs i l’estrès supe-
rior als nois.

Pel que fa al nivell educatiu dels estudiants, els 
resultats mostren uns valors superiors en les cate-
gories de compromís i lliurament amb l’aprenentat-
ge i orientació cap a la tasca en els alumnes d’edu-
cació primària i, en contraposició, els alumnes 
d’educació secundària van mostrar majors nivells de 
competència motriu percebuda i orientació cap a l’ego. 
Transcendint de la presentació dels valors descriptius 
de cada dimensió de les motivacions d’assoliment i de 
l’orientació motivacional, a continuació es presenten els 
resultats de l’anàlisi de regressió logística multinomial 
pels quals s’estudien les diferències sobre aquest tema 
entre, en primer lloc, nois i noies, i, en segon lloc, es-
tudiants de primària i estudiants de secundària. Amb 

5 
Taula 1. Estadístiques descriptives de la motivació d’assoliment i l’orientació motivacional segons el sexe, el nivell educatiu i per al total de la 
mostra

Variables

Sexe Nivell educatiu Total de la mostra

Masculí
(M ± DT)

Femení
(M ± DT)

Primària
(M ± DT)

Secundària
(M ± DT)

(M ± DT) Asimetria Curtosi

Ansietat davant el fracàs i l’estrès 2,97 ± ,91 2,34 ± ,89 2,56 ± ,88 2,77 ± 1,02 2,48 ± ,96 ,168 –1,092

Compromís i entrega 4,33 ± ,65 4,40 ± ,67 4,48 ± ,60 4,25 ± ,69 4,10 ± ,60 –,710 ,551

Competència motiu percebuda 2,30 ± ,90 2,67 ± ,99 2,60 ± ,99 2,37 ± ,94 3,00 ± ,89 –,003 –,538

Orientació a l’Ego 4,11 ± ,54 3,08 ± ,67 4,23 ± ,53 3,96 ± ,99 2,66 ± ,95 ,184 –,803

Orientació a la Tasca 3,33 ± ,83 2,66 ± ,82 2,85 ± ,81 3,16 ± ,69 4,36 ± ,66 –1,690 3,917
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aquesta finalitat s’han creat tres grups per a cada dimen-
sió de la motivació d’assoliment i de l’orientació motiva-
cional mitjançant la prova d’agrupació visual, és a dir, 
nivells d’orientació cap a l'ego alt, mitjà i baix (taula 2).

S’observa que els nois tenen un menor risc de formar 
part del grup de baixa competència motriu pel que fa a 
les noies o, dit d’una altra manera, que aquest grup de 
nivell de competència motriu es reserva per a les noies. 
Quant al nivell educatiu, es mostra que els estudiants de 
primària tenen menys probabilitat de pertànyer a l’estrat 
de compromís i entrega mitjà, és a dir, s’agrupen bé en 
els nivells superiors, bé en els nivells inferiors d’aquesta 
categoria. Cal assenyalar que no s’han trobat diferències 
pel que fa a l’orientació motivacional en funció del sexe 
o del nivell educatiu.

Per a l’anàlisi de la correlació entre les dimensions 
que conformen, d’una banda, les motivacions d’asso-
liment i, d’altra banda, les orientacions motivacionals, 
s’ha aplicat la prova Rangs de Spearman (taula 3).

L’ansietat s’ha correlacionat positivament amb el 
compromís i l’entrega en l’esport i negativament amb 
la competència percebuda. D’altra banda, els majors 
nivells d’orientació cap a l’ego es relacionen amb els 
valors més alts de la competència percebuda mentre 
que els de l’orientació cap a la tasca troben correlació 
amb els de compromís i entrega en l’esport.

Discussió
L’objectiu d’aquesta recerca va ser analitzar la mo-

tivació d’assoliment i l’orientació motivacional en fun-
ció del sexe i el nivell educatiu de l’alumnat, així com 
les relacions entre les dimensions de motivació d’asso-
liment i orientació motivacional. En aquest sentit, els 
resultats referents als nivells de motivació d’assoliment 
i orientació motivacional en funció del nivell educatiu 
han mostrat un descens dels nivells de compromís i 

Ansietat
Compromís 

i entrega
Competència 

motriu
Orientació 
cap a l’ego

Orientació 
cap a la tasca

Ansietat
Coef. de correlació
Sig. (bilateral)

1
–,236
,019*

–,198
,049*

–,038
,706

,052
,608

Compromís i entrega
Coef. de correlació
Sig. (bilateral)

1
,272

,006**
–,043
,670

,352
,000**

Competència motriu
Coef. de correlació
Sig. (bilateral)

1
,466

,000**
,006
,951

Orientació cap a l’ego
Coef. de correlació
Sig. (bilateral)

1
,159
,116

Orientació cap a la tasca
Coef. de correlació
Sig. (bilateral)

1

* = p < 0,05; ** p < 0,01.

Motivació d’assoliment
Sexe Nivell educatiu

Home6 Primària7

Ansietat1

1r terç (1,00-1,87) 2,18 (0,64-7,44) 0,49 (0,15-1,63)

2n terç (1,93-2,87) 1,55 (0,523-4,61) 0,59 (0,20-1,72)

Compromís i entrega2

1r terç (2,00-3,80) 2,35 (0,62-8,98) 0,29 (0,08-1,11)

2n terç (3,87-4,40) 1,60 (0,48-5,72) 0,29 (0,09-0,99)*

Competència motriu3

1r terç (1,00-2,43) 0,19 (0,05-0,73)* 2,82 (0,77-10,32)

2n terç (2,57-3,29) 0,39 (0,13-1,22) 2,22 (0,72-6,81)

Orientació motivacional

Orientació  cap a l’ego4

1r terç (1,00-2,00) 0,47 (0,14-1,57) 1,70 (0,51-5,67)

2n terç (2,25-3,00) 0,48 (0,15-1,55) 2,34 (0,73-7,46)

Orientació cap a la tasca5

1r terç (1,60-4,20) 1,40 (0,44-4,41) 0,43 (0,14-1,33)

2n terç (4,40-4,80) 1,99 (0,61-6,51) 0,67 (0,21-2,13)

1 Grup de referència: alta ansietat (2,93-4,47); 2 Grup de referència: 
alt compromís i lliurament (4,47-5,00); 3 Grup de referència: alta 
competència motriu (3,43-5,00); 4 Grup de referència: alta orientació 
a l’ego (3,25-4,75); 5 Grup de referència: alta orientació a la tasca 
(5,00-5,00); 6 Grup de referència: dona; 7 Grup de referència: secun-
dària; p < ,05.

5 
Taula 2. Motivacions d’assoliment i orientació motivacional segons 
el sexe i el nivell educatiu

5 
Taula 3. Correlacions entre la motivació d’assoliment i l’orientació motivacional



39

Estudi de la motivació d’assoliment i orientació motivacional en estudiants d’educació física

Apunts. Educació Física i Esports. 2016, núm. 124. 2n trimestre (abril-juny), pàg. 35-40. ISSN-0214-8757

ED
U

C
AC

IÓ
 F

ÍS
IC

A entrega amb l’aprenentatge i de l’orientació a la tasca 
a mesura que avança l’edat de l’alumnat, mentre que en 
la dimensió de competència motriu percebuda i l’orien-
tació cap a l’ego, s’observen uns valors superiors en les 
i els alumnes més grans. Aquests resultats segueixen 
la línia d’altres estudis que afirmen que la competèn-
cia motriu augmenta en funció de l’edat (Nottelmann, 
1987), i que existeix una orientació cap a la tasca en 
alumnes de menor edat i d’orientació a l’ego en alumnes 
més grans, tant en estudiants d’educació física  (Xiang & 
Lee, 2002) com en esportistes (Sánchez-Alcaraz & Gó-
mez-Mármol, 2014; Santos, 2003).

Pel que fa al sexe, els nois van mostrar valors 
superiors en les dimensions de compromís i entrega, 
competència motriu percebuda i orientació cap a l’ego, 
mentre que les noies van mostrar un nivell superior en 
la categoria d’ansietat davant el fracàs i l’estrès i orien-
tació cap a la tasca. Aquestes diferències entre sexes 
en la motivació d’assoliment coincideixen amb altres 
estudis com el de Moreno i Cervelló (2005), que mos-
tra valors més elevats en el gènere masculí enfront del 
femení en competència percebuda, atractiu corporal, 
condició física i força física, encara que s’ha compro-
vat que aquestes diferències poden veure’s afectades 
per altres variables com el nivell esportiu dels estu-
diants, el tipus de tasca, la presència de competició o 
el tipus de retroacció del professorat (Mendoza, 1994; 
Lenney, 1977; Lirgg, 1991; Petruzzello & Corbin, 
1988; Stewart & Corbin, 1981). Pel que fa a l’orien-
tació motivacional, els resultats coincideixen amb els 
estudis d’Alonso, Martínez, Moreno i Cervelló (2005) 
i Sánchez-Alcaraz i Gómez-Mármol (2014), que consi-
deren que els nois estan més orientats cap a l’ego que 
les noies.

Finalment, els resultats de les correlacions entre 
les diferents variables van mostrar que l’orientació cap 
a l’ego va correlacionar positivament amb la compe-
tència percebuda mentre que l’orientació cap a la tas-
ca ho va fer amb el compromís i lliurament en l’esport. 
Aquests resultats contrasten amb els estudis realitzats 
amb esportistes per Salinero, Sánchez i Ruiz (2006) que 
afirmen que existeix una relació positiva entre l’orien-
tació a l’ego i la competència motriu percebuda. Així, 
els esportistes que es perceben com a més competents 
presenten més orientació cap a l’ego. No obstant això, 
la majoria d’estudis realitzats per psicòlegs de l’esport 
sostenen que l’orientació cap a la tasca originarà, amb 
més freqüència que l’orientació a l’ego, més compromís 
amb l’aprenentatge, més persistència i una execució òp-

tima (Weinberg i Gould, 1996) així com una menor por 
al fracàs (Voight, Callaghan i Ryska, 2000), i atès que 
la seva percepció de capacitat es basa en els seus propis 
estàndards de referència, els resulta més fàcil que als es-
portistes orientats cap a l’ego el fet de posar de manifest 
una elevada competència percebuda (Weinberg i Gould, 
1996).

Conclusions
Els resultats aconseguits han mostrat uns nivells 

superiors d’orientació cap a l’ego i competència motriu 
percebuda en els nois i en els estudiants de secundària; 
així com uns majors nivells d’orientació a la tasca i an-
sietat davant el fracàs i l’estrès en les noies i en els estu-
diants de primària. A més, una orientació superior cap a 
l’ego produirà uns nivells majors de competència perce-
buda mentre que una orientació cap a la tasca produirà 
majors nivells de compromís i lliurament en l’esport.

Finalment, aquest article suposa una informació molt 
útil per tal que el professorat d'educació física promogui 
de forma més efectiva les seves estratègies de motivació 
cap a la pràctica esportiva del seu alumnat. 

No obstant això, es troben limitacions de l’estudi en 
la mida de la mostra i en el nombre de variables es-
tudiades. De cara al control d’aquestes limitacions se 
suggereixen la realització d’estudis futurs que atenguin 
l’ampliació de la grandària mostral per poder compa-
rar els nivells de motivació d’assoliment i l’orientació 
motivacional d’estudiants amb els d’esportistes de di-
ferents modalitats, així com l’estudi d’altres variables 
que s’han relacionat amb la motivació, tals com la per-
cepció d’esforç, diversió, avorriment, aprenentatge, 
 burn out, etc.
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