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Resum 

La psicologia de l'esport s'ha ocupat 
entre d'altres dels processos atencio
naIs dels esportistes per quant tenen 
a veure amb el que s'anomena con
centració. Per comprendre el feno
men de la concentració, Nideffer 
(1976) va proposar un model teòric 
que, com indica la literatura especia
litzada, ha resultat ser el més emprat 
tant per explicar, com per avaluar i 
intervenir aquests processos atencio
nais. La proposta teòrica de Nideffer 
es basa en l'existència d'un estil aten
cional preferent en els individus que, 
a mode de tret estable de personalitat, 
determina una major probabilitat 
d'adreçar l'atenció envers una o altra 
estimulació. D'altra banda, la conve
niència o no d'un estil atencional és 
relativa a la tasca que l'individu esti
gui desenvolupant en cada moment. 
Paral·lelament Nideffer va desenvo
lupar una eina psicomètrica, el Test 
ol Attentional and Interpersonal 
Style (TAIS) amb la utilitat tant d'es
tablir l'estil atencional preferent en 
els individus, com d'esbrinar quines 
són les seves tendències de descon
centració quan aquest estil no és el 
més adequat en una situació. Aquest 
treball presenta, en primer terme, una 
breu explicació adaptada del model 
teòric de Nideffer a l'àmbit de la 
competició en tennis. En segon terme 
es presenta un estudi empíric efectuat 
sobre 430 tennistes d'ambdós sexes 
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PREVALENÇA 
DE L'ESTIL ATENCIONAL 

EN LA POBLACIÓ 
CATALANA DE TENNISTES 

agrupats en cinc categories d'edat, 
amb l'objectiu d'establir la preva
lença en la població de tennistes de 
l'estil atencional i de les tendències 
de desconcentració. 

Paraules clau: atenció, estil 
atencional, concentració, ten
nis, avaluació, competició. 

Introducci' 

La psicologia de l'esport s'ha ocupat 
dels processos atencionals en la me
sura que aquests estan implicats en la 
recerca de l'execució del màxim ren
diment. 
AI ser humà li arriben un immens 
nombre d'estímuls, entre els quals ell 
selecciona els més importants pres
cindint dels altres. L'atenció consis
teix en aquest procés selectiu de la 
informació necessària; per a la con
solidació dels programes d'acció ele
gible i el manteniment d'un control 
permanent sobre el curs d'aquests. 
Si no existís aquesta selectivitat, la 
quantitat d'informació, en tant que 
opcions a les quals orientar-se, seria 
tan gran i desordenada que cap acti
vitat esdevindria possible. 
Des d'una perspectiva de la psicolo
gia cognitivista, l'atenció es defineix 
com un procés de relació de l' orga-

nisme amb l'entorn (Luria, 1979) ba
sat en el reflex orientatiu com a con
ducta incondicionada cap a qualsevol 
estímul present en el camp sensorial. 
Només un procés de filtratge, de l'es
timulació aferent a l'organisme, pos
sibilita que aquest organisme respon
gui selectivament i de manera orga
nitzada (adaptativament) al seu en
torn. 
L'atenció permet doncs seleccionar la 
informació aferent a l'organisme, 
deixant que aquest s'orienti únicament 
a determinats estímuls que superen "el 
filtre" i que constitueixen l'anomenat 
focus atencional (Watchel, 1967) o en 
terminologia de Luria (1979), el centre 
lúcid de consciència. 

Mtnteòric 

A partir dels treballs d'Easterbrook 
(1959), Silverman (1964) i Watchel 
(1967), Nideffer (1976) realitza una 
aproximació al fenomen de l'atenció, 
establint que el procés atencional 
consta de dues competències princi
pals, les quals tenen les característi
ques de continus dimensionals pola
ritzats: 

• Amplitud del focus atencional (po
laritzada entre àmplia-estreta) 

• Direcció del focus atencional (pola
ritzada entre externa-interna) 
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L'amplitud fa referència al nombre 
d'elements que es troben presents en el 
camp perceptiu als quals l'individu pot 
atendre. Aquest concepte s' equi para al 
de volum d'atenció proposat per Luria 
(1979), el qual s'interpreta com la 
quantitat d'informació percebuda en 
una situació, ja sigui provinent de l'en
torn o de l'organisme. 
La direcció es centra en la procedèn
cia dels elements cap als quals l'indi
vidu atén, dirigint el seu focus aten
cional. De forma anàloga al que ha 
proposat Luria, es considera que 
l'atenció es dirigeix externament 
quan l'estimulació continguda en el 
focus atencional procedeix de l' en
torn de l'individu. En el terreny apli
cat, l'extern s'assimila principalment 
a la sensibilitat exteroceptiva de tipus 
distal (visual i auditiva). Per altra 
banda, es considera que l'atenció està 
dirigida internament quan l' estimula
ció continguda en el focus atencional 
procedeix del mateix organisme tant 
des de la sensibilitat propioceptiva o 
interoceptiva, com des de la cognició 
de l'individu. L'intern es refereix a 
sensacions musculars, estats anímics 
i continguts del pensament tant sim
bòlic com verbal. 

Els estils aten(ionals 
De forma puntual en el temps, l'aten
ció d'un individu pot descriure' s se
gons quatre tipus bàsics, com a resul
tat de l'encreuament de les categories 
corresponents a les dues dimensions 
ja esmentades. 
El model categoritza la manera com 
els individus adrecen l'atenció, con
siderant les dues dimensions pola
ritzades: direcció del focus atencio
nal (extern-intern) i amplitud del fo
cus atencional (ample-estret). 
De l'encreuament d'ambdues dimen
sions sorgeixen els anomenats quatre 
estils atencionals bàsics (extern-am-
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Àmplia 

Externa Interna 

Estrela 

Taula 1. Taula d'estils atencionals (Nideffer, 1976) 

pli, extern-estret, intern-ampli, in
tern-estret). Tal com proposa Nide
ffer (1976, 1989), l'estil atencional 
s'ha d'entendre com una forma pre
ferent d'atendre que roman estable en 
els subjectes a modes de tret psico
lògic (vegeu taula I). 
Taula d'estils atencionals (Nideffer, 
1976). 

Per a Nideffer (1989), la relació entre 
els processos atencionals i l'organit
zació de la conducta es fonamenta en 
la qüestió que determinats tipus de 
conducta requereixen determinats es
tils atencionals perquè aquesta es 
produeixi de forma adaptativa, és a 
dir, amb un rendiment òptim. 
Un estil atencional de tipus extern
ampli és necessari per aval uar ràpida
ment les condicions de l'entorn. 
Aquest tipus d'estil acostuma a ser 
preferent en individus que semblen 
reaccionar de manera aparentment 
instintiva a les condicions del medL 
Així, acostuma a donar-se en espor
tistes especialment hàbils per reac
cionar a les jugades dels oponents. 

Un estil atencional de tipus intern
ampli és el necessari per analitzar i 
planificar, una vegada que la infor-

mació ha estat percebuda. Els indivi
dus amb un estil atencional preferent 
d'aquest tipus són hàbils per recupe
rar la informació prèviament memo
ritzada. També són hàbils mantenint 
la seva atenció dirigida a les sensa
cions (per exemple, de tensió muscu
lar). Aquest tipus d'informació és uti
litzada finalment per prendre una de
cisió o realitzar una elecció respecte 
a la conducta a desenvolupar (per 
exemple, escollir el material adequat 
per a un treball, escollir el pal de golf 
adequat per una jugada, dissenyar 
una estratègia del joc, etc ... ) 

L'estil atencional de tipus intern-es
tret és apropiat per preparar les ac
cions, una vegada que el pla d'acció 
ja ha estat dissenyat. En aquest mo
ment, l'atenció ha de canviar estre
tant-se per poder practicar mental
ment el pla d'acció. Així per exem
ple, l'atenció estreta interna es pro
dueix en nombroses situacions quan 
els esportistes es preparen segons 
abans d'entrar en acció. 

Finalment l'estil atencional de tipus 
extern-estret és el requerit per a les 
situacions d'execució, és a dir, en 
plena acció, quan s'està demanant 
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una resposta motriu efectiva de l'in
dividu. L'acció motriu necessita que 
l'individu estigui dirigint el seu focus 
atencional cap a estímuls veritable
ment rellevants per a una execució en 
concret, de manera que si l'individu 
atén internament durant l'execució, 
incorrerà en el risc de cometre errors 
pel que en termes col·loquials ano
menaríem desconcentració. 
Qualsevol d'aquests estils enunciats 
per Nideffer es pot considerar l' ade
quat per a una determinada situació. 
El que és imprescindible és mostrar 
aquesta capacitat d'adequació i no 
quedar-se bloquejat en un estil (so
vint en el que l'esportista es mostra 
més segur). 

Malgrat que tots els individus poden 
situar-se en qualsevol dels estils aten
cionals, hi ha diferències individuals 
respecte als tipus d'atenció en parti
cular, de tal manera que es pot consi
derar l'existència d'un estil atencio
nal preferent en els individus. 
Nideffer (1989) diferencia els estí
muls apropiats i no apropiats per a 
l'execució sota els termes d'indica
dors de "procés" i "resultat". 

Els indicadors de procés són estímuls 
que permeten dirigir el focus atencio
nal cap a la mateixa execució tal com 
aquesta s'està desenvolupant. Aquest 
tipus d'indicadors eliciten respostes 
motores que tenen un considerable 
nivell d'automatització adquirit mi
tjançant aprenentatges previs (excep
te en el cas que es tracti de conductes 
dependents de reflexos incondicio
nats). 

Aquest tipus d'indicadors són emo
cionalment neutres, per la qual cosa 
permeten adquirir o mantenir l'arou
sal controlat dins dels límits apro
piats per a l'execució. Per exemple, 
la trajectòria d'una pilota és un indi
cador emocionalment neutre i és re
llevant respecte al' execució de retor
nar-la copejada amb una raqueta. 
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Aquests indicadors de procés mante
nen el focus atencional de l'individu 
"aquí i ara" durant l'execució, la qual 
cosa possibilita que el contingut del 
focus sigui rellevant per a l'acció ja 
que l'atenció i l'acció es mantenen 
ubicades espaialment i temporalment 
sota els mateixos paràmetres. 

Els indicadors de resultat són estí
muls considerats irrellevants per al 
desenvolupament de l'execució ja 
que ubiquen l'atenció de manera di
ferent en l'espai i el temps respecte a 
la mateixa acció. Acostumen a ser 
pensaments relatius a les conseqüèn
cies de l'acció o la importància 
d'aquesta en ocasions al voltant dels 
resultats d'accions prèvies ja conclo
ses. Aquests indicadors comporten 
freqüentment estats emocionals que 
actuen modificant l'arousal, més en
llà dels nivells necessaris per actuar 
de forma eficaç. Per exemple, els 
pensaments sobre la importància de 
no fallar una pilota, la valoració de la 
dificultat aparent de l'acció a execu
tar o els records sobre errades regis
trades anteriorment. 

L'assumpció dels processos aten cio
naIs tals com la direcció i l'amplitud 
del focus constitueixen recursos (o 
habilitats) susceptibles de ser poten
ciats, desembocant necessàriament 
en el plantejament de procediments 
amb formes d'entrenament atencio
nal específic. 

Alguns jugadors tenen més facilitat 
que d'altres per dirigir l'atenció als 
estímuls rellevants de la situació 
mentre que altres són controlats per 
estímuls interns o externs que són 
irrellevants per a la tasca. Cada juga
dor acostuma a desenvolupar les se
ves estratègies mentals per dirigir 
l'atenció de la forma més adequada. 
Les han adquirit en el transcurs de la 
seva vida esportiva amb la pràctica 
regular del focus atencional i sovint 
de forma inconscient. 

És fonamental que els jugadors obli
din els seus pensaments de guanyar 
per centrar-se en el procés de cada 
cop. Aquest tipus de control atencio
nal és el que permet estar en el pre
sent, viure cada moment. Així, no els 
interfereixen els pensaments sobre 
els punts anteriors sinó que se centren 
en el present i tampoc s'anticipen a 
les execucions futures. 

Segons Nideffer (1989) són tres les 
possibles vies per detectar quins són 
els errors que realitzen els jugadors 
en diferents moments de l'entrena
ment i dels partits: 

Distraccions externes: Vénen donades 
pels estímuls externs que poden 
desencadenar sentiments, deci
sions i actuacions que condueixen 
a perdre la concentració. En moltes 
ocasions, els estímuls que desenca
dena la pèrdua de concentració 
semblen ser externs però tanma
teix la causa que les provoca és 
interna com ara l'avorriment, l'en
nuig, i la precipitació. 

Distraccions internes: Vénen donades 
per pensaments o sensacions que 
allunyen el focus atencional dels 
jugadors del que han de fer. Les 
distraccions internes més destaca
des es refereixen a pensaments 
dissociatius respecte a la tasca, 
l'excés d'anàlisi de les sensacions 
implicades en el moviment, la fo
calització en sensacions doloroses 
o els pensaments propis de falta de 
confiança. 

Incapacitat per desviar l'atenció: Con
sisteix en la incapacitat del jugador 
per passar d'un estil atencional a 
un altre, canviant la direcció i l'am
plitud del focus segons les necessi
tats canviants al llarg d'un partit o 
d'un entrenament. 

Per concentrar-se no només val es
forçar-s'hi, cal planificar-ho cons
cientment i situar l'atenció en la tasca 
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en la qual es vol estar concentrat. 
Mantenir la concentració durant 
massa temps, en un gest esportiu poc 
conegut, pot desembocar en un 
col·lapsament dels mecanismes aten
cionals de tal forma que ja no se se
leccionen els estímuls adequats, es 
redueix l'atenció i s' internalitza cap 
al sentiment de cansament. 

Els esportistes realment dotats de re
cursos per controlar l'atenció no so
lament tenen la capacitat de veure el 
camp obert, "planejar per avançat" i 
de concentrar-se en una sola cosa, 
sinó que conserven aquestes capaci
tats en circumstàncies altament com
petitives. 

L'atenció en el tennis 

En els esports d'oposició el focus 
d'atenció adequat acostuma a fluc
tuar de direcció interna a externa, 
mantenint-se de forma preferent 
aquesta última. S'acostuma a passar 
pels diferents estils atencionals de 
forma constant i ràpida, de la mateixa 
manera que ho fa el zoom d'un fo
tògraf. Bjorn Borg (1986, a Wein
berg, 1987) afirmava: " ... és bastant 
habitual que en un partit, perdis la 
concentració en dos punts i això et 
suposi el partit"; és a dir, que un 
partit de tennis sovint es decideix en 
un breu marge de temps. Per tant, si 
la concentració és necessària en tot el 
partit és potser encara més important 
en alguns punts en concret. 

És interessant esmentar que els juga
dors que rendeixen bé no noten de 
forma conscient que s'estan concen
trant. La concentracaió els apareix de 
forma natural, sense esforços. Quan 
els tennistes competeixen de forma 
excepcional ho descriuen com un es
tat d'intens enfocament o concentra
ció. 
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Aquesta idea era corroborada per 
C.Evert, quan, citada per Weinberg 
(1987), afirmava: "En mi, la concen
tració es desenvolupa de forma tan 
natural que rarament cal que emfor
ci per fer-ho , és part del meu joc". De 
la mateixa manera Manuel Orantes 
després de la seva victòria davant 
J.Connors l'any 1975 declarava: "No 
puc recordar cap altre partit a la 
meva vida en el qual estigués tan 
focalitzat o centrat en allò que estava 
fent i de forma inconscient. Ho estava 
realitzant amb les decisions correc
tes i no pensant conscientment". Ivan 
Lendl, després de guanyar J.McEn
roe, l'any 1985 al U.S.Open, argu
mentava: 

"Començava a trobar-me confiat en el 
meu joc. No importava com piqués de 
fort la pilota. No estava preocupat per 
si perdia o guanyava, estava totalment 
centrat en el partit". 

El rendiment d'un tennista està signifi
cativament afectat per la seva capacitat 
d'atendre i concentrar-se. Un partit de 
tennis dura habitualment més d'una 
hora. L'atenció humana fluctua cons
tantment i després de 4-14 segons el 
nivell de concentració baixa invaria
blement. 

Així, un tennista no es pot concentrar 
intensivament durant tot un partit. La 
seva atenció disminuirà, arribant a in
troduir grans descansos en l'activitat 
mental, que haurien de fer-se coincidir 
amb les aturades entre punts i entre 
jocs. 

Els jugadors han d'aprendre a alternar 
entre la màxima concentració amb mo
ments de relaxació mental de recupe
ració. Les diferents aturades en el joc 
cal que siguin aprofitades per analitzar 
i decidir què fer per corregir principal
ment sobre els aspectes tàctics. També 
cal esmentar que l'atenció dependrà de 
l'estat físic de l'individu, la rutina 
d'aquell dia etc ... 

IV BLOC: PSICOLÒGIC 

L'objectiu del procés d'entrenament 
serà construir la capacitat d'adequar 
l'atenció a les diferents situacions del 
joc. El jugador també haurà d'entre
nar en situacions que psicològica
ment el molestin per tal de buscar 
l'adaptació a la qual abans fèiem re
ferència . Els bons competidors, no és 
que no tinguin dubtes, sinó que du
rant la competició les saben apartar 
millor, concentrant-se amb el que és 
realment important i trascendent en 
aquells moments. 

Estils atencionals en el tennis 
En tennis, el principal seria estar 
atent a la pilota. Una altra font relle
vant d'estímuls és el moviment del 
contrari, el moviment de la raqueta 
abans que l'adversari copegi la pilota 
per tal d'anticipar la seva velocitat, la 
direcció i la seva col·locació. Però a 
més a més d'aquests estímuls que 
semblen els determinants en un partit 
de tennis, també n'hi ha d'altres com 
el soroll, el passat de l'adversari (que 
conforma el seu nivell), el resultat 
d'aquell moment, les decisions arbi 
trals, etc ... Weinberg (1987) destaca 
la consistència de Chris Evert ja que 
era capaç de seleccionar allò que era 
important a la pista i no pensar en la 
seva vida privada, en els cops fallats, 
en les decisions dels jutges de línia, 
etc. 
Per millorar el tipus de concentració 
és molt important identificar primer 
els diferents tipus de focus atencio
nais que es donen en el tennis. De fet, 
un dels principals problemes del joc 
del tennis és que els jugadors han de 
canviar constantment el seu focus. 
Pel que fa a l'amplitud del focus, 
l'antenció pot anar des d'un focus 
ampli a un d'estret. Un focus atencio
nal ample permet al jugador percebre 
algunes situacions de forma simul
tània. Els jugadors de dobles han de 
tenir presents els seus companys, els 
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moviments dels seus oponents i on i 
com dirigir la pilota. Un focus aten
cional estret és el típic per als juga
dors que tracten únicament de cen
trar-se en la pilota i en la preparació 
del seu cop. En aquest cas tots els 
estímuls irrellevants són eliminats i 
l'atenció se centra exclusivament en 
la pilota. 
Però l'atenció també pot variar pel que 
fa a la direcció del focus, anant des 
d'una direcció interna a una d'externa. 
El focus atencional intern significa fo
calitzar l'atenció en els pensaments i 
sentiments propis com ara "Necessito 
trencar el servei en el pròxim joc" o 
"Em pregunto si hauria de quedar-me 
alfons de la pista o pujar a la xarxa". 
Un focus extern es caracteritza per fo
calitzar-se cap enfora; per exemple, en 
la pilota de tennis, els moviments de 
l'oponent, el públic, etc ... 
Weinberg (1987) exemplifica els qua
tre estils atencionals de la manera se
güent: 

Si per exemple una hora abans 
del partit comences a pensar 
en l'estratègia que has de se
guir contra el teu oponent que 
ja vas derrotar les dues últimes 
vegades i penses que l'estra
tègia que vas seguir llavors 
(fonamentalment des del fons 
de la pista) no va ser prou efi
caç i decideixes ser més agres
siu i aproximar-te a la xarxa en 
les pilotes curtes. 

Tota aquesta reflexió requereix un fo
cus ampli-intern. En el moment que 
comences a escalfar canvies cap a un 
focus ampli-extern prenent tota la in
formació referent a l'ambient com la 
velocitat del joc, les condicions clima
tològiques, els moviments i cops de 
l'adversari, etc. Alhora, estàs foca
litzant els teus cops, sentint-te solt, im
pactant bé la pilota i sentint-te còmode 
amb el teu joc de peus. Això és un focus 
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estret-intern. Quan acabes l'escalfa
ment i estàs preparat per començar el 
partit comences a estretar el focus mi
rant la pilota i es converteix en un focus 
extern-estret. Així doncs, el focus aten
cional hauria de variar al llarg de tot el 
partit. 

El test d'estils atencionals i 
interpenonals (TAIS) com a 
eina d'avaluació atencional en 
l'àmbit esportiu 

El TAIS va ser desenvolupat en gran 
part per proporcionar un instrument 
útil a la psicologia esportiva, preocu
pada per qüestions tals com la concen
tració dels esportistes preparant les 
execucions i en el transcurs d'aquestes. 

La utilització del test per a professio
nals especialistes del camp evidencia 
com a mínim el fet que el test és espe
cialment útil als psicòlegs esportius per 
desenvolupar els seus serveis tant a 
nivell de selecció i aconsellament a 
tècnics esportius, com en la intervenció 
psicològica directa amb esportistes. 
El tipus d'informació que el test pro
porciona fa referència al que podríem 
dir "paràmetres psicològics directa
ment rellevants per al rendiment". 
Aquests paràmetres són conceptes in
terpretatius (característiques dels pro
cessos atencionals) que, al contrari dels 
amplis constructes de personalitat, po
den ser relacionats ràpidament amb 
comportaments detectats pels usuaris 
(responsables tècnics o els mateixos 
esportistes), permetent posteriorment 
aconsellar en termes molt més opera
tius i específics per a les situacions 
esportives. 

El test TAIS aporta directament infor
mació sobre l'efectivitat o inefectivitat 
envers el rendiment que comporta en 
les característiques atencionals del 

subjecte. Aquesta informació es des
prèn de diferents escales, algunes de les 
quals tenen un contingut efectiu per al 
rendiment i d'altres inefectiu. La com
binació d'aquestes informacions dóna 
lloc a l'anomenat perfil atencional 
d'efectivitat o inefectivitat (Nideffer, 
1980). 
Així doncs, en termes generals, un per
fil atencional de caire inefectiu es ca
racteritza per una puntuació compara
tivament major en les escales del TAIS 
inefectives envers les escales efectives 
que es concreta en els casos més para
digmàtics en: 

• La tendència de l'individu a sobre
carregar-se per un excés d'estimu
lació ja sigui d'origen extern o in
tern, amb consegüents estats de con
fusió i repercussió sobre la presa de 
decisions. 

• La tendència a mantenir centrada 
l'atenció de forma excessivament 
reduïda sobre estímuls que puguin 
ser irrellevants per a l'execució. 

• La dificultat per canviar la direcció 
i l'amplitud de l'atenció de forma 
adient a les necessitats canviants de 
la situació. 

Estudis amb població d'esportistes 
d'alt rendiment han mostrat diferèn
cies entre grups de subjectes, prèvia
ment classificats com atencionalment 
efectius i inefectius, pel que fa al tret 
d'ansietat general i al tret d'ansietat 
competitiva (Font, 1991). 

Per altre costat, aquest tipus d' informa
ció permet al psicòleg de l'esport for
mular hipòtesis en dos sentits: 

• Orientar la complementació de 
l'avaluació mitjançant entrevistes i 
observació conductual 

• Orientar eventuals programes d'in
tervenció (entrenament) 
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Metodologia 

Subjectes 
La mostra estudi estava formada per 
430 tennistes (215 de sexe masculí i 
215 de sexe femení) agrupats en 5 ca
tegories d'edat (vegeu taula 2). 
Nombre de subjectes per categories. 
Si bé el protocol del test indica que és 
útil amb subjectes de quinze anys 
d'edat i que no hi ha més dades de 
referència amb poblacions tan joves, 
les categories d'edat: aleví, infantil, ca
det, júnior i sènior pròpies de l'estudi 
de tennistes foren també respectades 
en aquesta valoració. 

Instruments 
Es va utilitzar la versió pilot del Test of 
Attentional and Interpersonal Style 
(TAIS), en la seva versió de 75 items 
que comprenen només les sis primeres 
subescales referides als paràmetres 
atencionals. 
Els ítems es responen mitjançant elec
ció múltiple sobre una escala tipus 
Likert de cinc punts categoritzats com: 
"mai, gairebé mai, algun cop, fre
qüentment, sempre". 
Els conceptes interpretatius de les es
cales són els següents: 

BET (Broad External Trait): Indica la 
capacitat dels subjectes d'atendre 
de forma àmplia envers estímuls 
d'origen extern. Es tracta d'una es
cala amb significat positiu envers 
el rendiment. 

OET (Overloaded External Trait): In
dica la tendència en els subjectes a 
veure's sobrecarregats per estimu
lació externa. Es tracta d'una esca
la amb significat negatiu envers el 
rendiment. 

BIT (Broad Internal Trait): Indica la 
capacitat dels subjectes d'atendre 
de forma àmplia envers estímuls 
d'origen intern. Es tracta d'una es-
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Taula 2. Nombre de subjectes per categories 

cala amb significat positiu envers 
el rendiment. 

OIT (Overloaded Internal Trait): Indi
ca la tendència en els subjectes a 
veure's sobrecarregats per estimu
lació interna. Es tracta d'una escala 
amb significat negatiu envers el 
rendiment. 

NAR (Narrow Attention): Indica la ca
pacitat dels subjectes per reduir el 
focus d'atenció sobre els estímuls 
rellevants per a la tasca. Es tracta 
d'una escala amb significat positiu 
envers el rendiment. 

RED (Reduced Attention): Indica la 
tendència en els subjectes a mante
nir el focus atencional de manera 
estreta, prescindint de la informa
ció rellevant per portar a terme la 
tasca. Es tracta d'una escala amb 
significat negatiu envers el rendi
ment. 

Mesures 

Les variables sobre les quals es va de
senvolupar l'estudi foren el producte 
de la combinació de les diferents pun
tuacions corresponents a les subescales 
del TAIS: 

Amplitud del focus atencional: Es 
van considerar subjectes amb focus 
atencional estret aquells que obtenien 
una puntuació transformada superior 
o igual a 57 a l'escala NAR. D'altra 
banda, es consideraren subjectes 
atencionalment amples aquells amb 
puntuacions transformades iguals o 
inferiors a 43. 

Direcció del focus atencional: Per de
terminar cap a on es dirigia l'atenció 
preferentment en els subjectes es va 
tenir en compte quina de les dues esca
les (BET, BIT) tenia major puntuació 
transformada. s'i BET era major que 
BIT es considerava l'atenció preferent 
externa, en el cas contrari es conside
rava interna. 
La definició dels quatre estils atencio
naIs sorgeix de l'encreuament de les 
categories esmentades. És a dir: ex
tern-ampli, extern-estret, intern-ampli, 
intern-estret. 
Efectivitat del perfil atencional: Es van 
considerar només dues combinacions 
possibles entre les sis escales. 

• Perfil atencional inefectiu: És 
aquell caracteritzat per la tendència 
de l'individu a sobrecarregar-se per 
un excés estimulació tant d'origen 
extern (BET <OET, en puntuacions 
transformades); com d'origen in
tern (BIT<OIT, en puntuacions 
transformades) i dificultat per can
viar la direcció i amplitud del focus 
atencional extern (NAR<RED, en 
puntuacions transformades). 

• Resta de perfils atencionals: Són 
aquells en els quals no totes les es
cales (o cap) de caire inefectiu su
peren les corresponents efectives. 

Resultats 

Amplitud del focus 
Per a tota la mostra, el focus atencional 
estret (83,85%) implica un percentatge 
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Figuro 1. Amplitud del focus otencionol 
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superior que el focus atencional ample 

(16,20%)X
2 

= 196,79 > X~I,005)(P < 0.001) 

(vegeu figura 1) 
Les distribucions de l'amplitud del fo
cus atencional no van presentar di
ferències significatives entre ambdós 
sexes (vegeu taula 3). 

Direcció del focus 

Per a tota la mostra, el focus atencional 
extern (64,60%) implica un percen
tatge superior que el focus atencional 
intern 

(35,40%)X 2 = 36,66 > X~I,005)(P < 0,001) 

(vegeu figura 2) 
Les distribucions de focus extern-in
tern van resultar diferents entre amb
dos sexes resultant en les dones un més 
gran desequilibri en favor del focus 
extern. 

X
2 = 7,66 > X~I,005¡(P < 0.001) 

(Vegeu taula 4 i figura 3) 

Estils atencionals 

Per a tota la mostra la distribució dels 
quatre estils atencionals va resultar di
ferent d'una distribució a l'atzar 

x2 
= 216,45 > X~3.0.05) (P < 0.001) 

(vegeu taula 5 i figura 4) 
Tanmateix la distribució dels estils 
atencionals no va ser diferent en amb
dós sexes. 

Efectivitat del perfil atencional 

Per a tota la mostra la proporció de 
perfils atencionals de tipus inefectiu 
(63,1%) va ser més gran que la de 
perfils de tipus efectiu. 

(36,9%)X
2 = 29,52 > X~I,005)(P < 0.001) 

(vegeu figura 5 i taula 6) 
Tanmateix la proporció d'estils aten
cionals efectius i inefectius no va ser 
diferent entre ambdós sexes. 
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Discussió 

El propòsit d'aquest treball és mera
ment descriptiu respecte a la preva
lença que podem trobar en una pobla
ció de tennistes respecte als diferents 
paràmetres atencionals al·ludits. 
Lògicament unes dades de prevalença 
només informen quantitativament so
bre les característiques seleccionades, 
tot i que posteriors deduccions podrien 
conduir a tenir en compte les necessi
tats d'intervenció en les etapes forma
tives de la població referida. 
Pel que s'ha dit fins aquí, és obvi que 
la informació atencional de caire gene
ral sobre la població de tennistes no ha 
de determinar ni esbiaixar les avalua
cions individuals que es practiquen en 
cada cas per part dels psicòlegs o en
trenadors sol·licitats. 
Els resultats mostren que els jugadors 
de tennis tenen tendències atencionals 
majoritàries, afavoridores de l'acció 
del joc. Així l'estil preferent (conside
rats globalment els quatres estils aten
cionals) és l'extern-estret. 
D'entrada, doncs, sembla que els ten
nistes tenen una tendència a adreçar la 
seva atenció d'una manera que permet 
la percaça d'estímuls rellevants per a 
l'acció en el decurs d'aquesta. Aquest 
tipus d'atenció és el més adequat per 
portar terme tasques d'anticipació 
coincident, interceptant mòbils com 
ara pilotes. 
Un focus atencional de tipus extern 
també permet una ràpida avaluació (no 
analítica) de les condicions de l'entorn 
que precisament permetran l'anticipa
ció (i en últim terme l'eficàcia de l'ac
ció). Així l'avaluació ràpida de la po
sició de l'adversari, del seu gest, de la 
seva raqueta o de l'inici de la trajec
tòria de la pilota són (en termes de 
Nideffer) indicadors de procés, que 
permeten al jugador ubicar-se "aquí i 
ara" en l'instant següent en què ha de 
copejar la pilota, sense intentar contro-
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Figuro 5. Efedivitot otencionol 

lar conscientment el seu moviment. És 
a dir, deixant que el repertori d'apre
nentatges tècnics es manifesti "au
tomàticament" mentre continua man
tenint l'atenció externament envers, 
per exemple, la destinació que vol do
nar a la pilota. 
D'aquesta manera es produeix la se
qüència de focus atencionals que Nide
ffer (1985) suggereix per a les situa
cions de joc tàctic: focus extern-ample 
per avaluar, seguit de focus extern-es
tret per dur a terme l'acció i tomar a 
començar el cicle. 

Les dades indiquen que la prevalença 
de l'estil atencional no és diferent entre 
ambdós sexes. No obstant, una anàlisi 
per separat dels dos components del 
focus atencional ens deixa veure que 
homes i dones no són diferents pel que 
fa al' amplitud del focus (majoritària
ment estret); sí que en canvi la preva
lença de la direcció del focus és dife
rent per a ambdós sexes. 

Així la prevalença de focus extern sem
bla que és més alta en les dones. Aques
ta dada només indica que la proporció 
de dones tennistes de preferència aten
cional externa és més gran que la dels 
homes; i no es poden fer afirmacions 
temptadores sobre una eventual habili
tat més gran de les dones de mantenir-
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se concentrades en el decurs del joc. De 
la mateixa manera s'ha de ser prudent, 
no afirmant tampoc que els homes pu
guin tenir una millor habilitat per 
adreçar la seva atenció de manera apro
piada, quan la situació requereix un 
afrontament més analític o per prepa
rar-se per a l'acció (per exemple, just 
abans d 'un servei). 
Cal considerar que el tennis comprèn 
una varietat de situacions que reque
reixen un canvi adequat del focus aten
cional. Així, tal com diu Nideffer 
(1985), hi ha moments en què el juga
dor necessita controlar l'inici de l'acti
vitat. Per exemple, en les pauses entre 
dos punts es necessita adreçar el focus 
atencional de manera interna amb fina
litats d'anàlisi o de preparar l'acció 
propera. El servidor ha de, en primer 
lloc, avaluar la posició de l'adversari a 
la pista, per passar a continuació a ana
litzar, tenint en compte informació del 
passat sobre l'habilitat de l'oponent per 
fer front a diferents tipus de servei. 
D'aquesta anàlisi en resulta l'elecció 
d'una estratègia. En aquest moment 
l'atenció interna s' ha d' estretar perquè 
el jugador assagi mentalment el servei 
escollit, el mateix tipus d'atenció és 
necessari per fer els ajustaments ade
quats en la tensió muscular de l'espor-

tista. Finalment l'atenció "surf' de ma
nera externa i estreta per portar a terme 
l'acció del servei. A partir d'aquest 
instant l'atenció s'ha de mantenir ex
terna oscil·lant entre ampla i estreta per 
permetre una concentració apropiada 
per a la continuïtat del joc. 
Així doncs, a jutjar per les nostres da
des la població de tennistes sembla que 
té unes tendències atencionals adequa
des per mantenir-se concentrats en el 
decurs de l'acció, però quina és la seva 
habilitat concentrant-se de manera 
prèvia a l'inici d'aquesta acció?, i en
cara més, quina és la seva habilitat per 
retrobar la concentració si aquesta 
s'arriba a perdre en el decurs del joc? 
Ens trobem que almenys un 63, I % dels 
subjectes de la mostra són qualificables 
com de perfil atencional inefectiu. 
Això bàsicament vol dir que, inde
pendentment de les seves tendències 
(convenients o no) de focus atencional, 
manifesten els tres problemes bàsics 
de concentració al·ludits en la intro
ducció. 
Això és: 

• Tendència a distreure' s per estímuls 
de l'exterior com ara sorolls o estí
muls visuals que poden atraure 
l'atenció, especialment quan aques
ta es fa externa en iniciar l'acció o 
en el decurs d'aquesta. Els tennistes 
que manifesten aquesta mancança 
acostumen a ser sensibles per exem
ple a la conducta dels espectadors i 
a canvis en els fons en què contras
ten les pilotes, a canvis en la llum, 
l'orientació de les pistes i els seus 
colors. 

• Tendència a distreure' s per estímuls 
interns com ara pensaments an
goixants (normalment indicadors 
de resultat), pensaments de còlera 
(sobre decisions arbitrals passa
des), pensaments dissociatius en
vers la tasca (allunyats del que 
s 'està fent) o sensacions de tensió, 
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dolor, calor, etc ... Aquests jugadors 
acostumen a ser sensibles a l'excés 
d'anàlisi de les sensacions implica
des en el mateix moviment, i la 
presència de sensacions desagrada
bles pot arribar a impossibilitar que 
estiguin pendents del que han de fer. 

• Tendència a quedar atrapats en un 
focus atencional malgrat que les ne
cessitats del moment canviïn (infle
xibilitat atencional). Aquests espor
tistes poden estar focalitzant de ma
nera adequada, per exemple en el 
decurs de l'acció, però ser inca
paços de commutar el seu focus 
atencional entre dos punts per faci
litar el descans i l'anàlisi de l'efi
càcia de l'estratègia seguida. Així, 
poden quedar "enganxats" en inten
tar contrarestar un aspecte de l'ac
ció del contrari sense adonar-se que 
això els conduiex a acumular erra
des. Altres jugadors porten a terme 
bones anàlisis entre punts, però ini
ciada l'acció qualsevol petita errada 
els "retorna" cap a l'analisi (inter
na) immediata, quan el joc pot no 
haver acabat encara. 

La pregunta que aquest article no pre
tén contestar en cap cas és: ¿Com és 
que esportistes amb una tendència 
atencional adequada, pel que fa a la 
tasca principal d'un esport, gestionen 
tan malament aquesta tendència, fins al 
punt de comprometre la seva eficàcia 
real en l'esport? 
És clar que els esportistes dediquen, en 
les seves etapes formatives, un gran 
volum de temps a l'adquisició de des-
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treses tècniques, les quals d'alguna 
manera inclouen l'adquisició de des
treses atencionals per mantenir-se con
centrat durant l'execució d'aquestes 
destreses. 

No obstant, l'esport no és la simple 
execució de destreses, sinó l'execució 
sota condicions (de distracció) diver
ses i variants. 

Així, el tennis no només consisteix a 
jugar la pilota sinó també a saber com 
s'ha de jugar, contra qui, en quin te
rreny i per assolir quin objectiu. Aquest 
objectiu pot ser més o menys important 
per a un jugador i més o menys assumit 
com propi o imposat per terceres per
sones o per les circumstàncies. A més 
a més, després de conèixer i dominar 
aquests aspectes, encara cal saber des
cansar, menjar adequadament o rehi
dratar-se, tan bé com s'ha de saber 
executar un cop concret. 

Així doncs, podríem dir que la gestió 
de l'atenció de manera efectiva envers 
una situació de rendiment consisteix en 
l'adaptació global a l'entorn en el qual 
s'ha d'executar i assolir aquest rendi
ment; i l'adaptació és, en definitiva, 
l'aprenentatge mateix. 

L'adquisició de pautes que permeten 
un afrontament més efectiu ha estat poc 
fonamentada experimentalment pel 
que fa a la utilització de mesures aten
cionals (Font, 1993). No obstant, l'in
crement de l'habilitat en el maneig del 
focus atencional descansa sobre un co
neixement empíric d'àmbit clínic refe
rit en tot manual de psicologia aplicada 
a l'esport sota el títol d'entrenament 
atencional. 
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