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Abstract 

This study analyses the motivational characteristics of top c/ass 
tennis players and of wheelchair tennis p/ayers in competitions. 
Therefore we ha ve taken as a theoretical reference the perspective 
of gools reached (Nichof/s, 1989; Roberts, 1992) The relations 
between the motivational and a series of physi%gical variables 
such as the beliefs about the causes of success in sport, the 
satisfaction with results, the diversion of practising sport and the 
preference for tasks of different degrees of difficulty, are analysed. 
The results demonstrate, in contrast with former studies, that the 
focus on ego as much as the focus on the task at hand are 
associated with motivationa/ adjustment patterns. Finaf/y, 
significant differences in some of the variables studied between 
tennis p/ayers and whee/chair tennis p/ayers have been 
encountered. The possible implications that these can have on 
training are discussed in the work. 

Resum 

Aquest estudi analitza les característiques motivacionals del 

tennis de competició en esportistes d'alta competició practicants 

de tennis i tennis en cadira de rodes. Per a això es pren com a 

marc teòric la perspectiva de les fites d'assoliment (Nicholls, 

1989; Roberts, 1992). S'analitzen les relacions entre l'orientació 

motivacional i una sèrie de variables psicològiques com són les 

creences sobre les causes d'èxit en esport, la satisfacció amb els 

resultats esportius, la diversió amb la pràctica esportiva i la pre

ferència per tasques amb diferent grau de dificultat. Els resultats 

mostren, enfront d'estudis anteriors, que tant l'orientació a l'ego 

com l'orientació a la tasca s'associen a patrons motivacionals 

adaptatius. Per últim, s'han trobat diferències significatives en al

gunes de les variables estudiades entre els tennistes i els tennis

tes en cadira de rodes. Les possibles implicacions que per a 

l'entrenament poden tenir aquests resultats són discutides en el 

treball. 

Introducció 

La motivació esportiva és, i ha estat, un tema d'estudi àmpliament 

recorregut en la investigació psicològica de l'esport (Roberts, 

1992). Aquest fenomen de la motivació esportiva ha estat abordat 

des de diferents perspectives. Una de les perspectives més accepta

des en la investigació de psicologia de l'esport durant les dues darre

res dècades ha estat la perspectiva de les fites d'assoliment (Ni

cholls, 1984, 1989). Aquesta perspectiva parteix del supòsit con

ceptual que el significat subjectiu que les persones donem a 

l'assoliment es troba estretament relacionat amb les emocions, 

pensaments i conductes que desenvolupem. De la mateixa manera 

les fites (o objectius que ens marquem) d'assoliment són el punt 

clau que actua com a mecanisme per a determinar per una part, els 

nostres judicis sobre competència i, per l'altra, la percepció d'èxit o 

fracàs en la consecució d'aquestes fites. Nicholls (1984) considera 

que les persones poden concebre la seva capacitat en relació amb 

dues concepcions o perspectives de meta. Una d'elles és coneguda 
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com a orientació o lo tosco, en la qual 

l'objectiu és desenvolupar noves habilitats, 

millorar el procés d'aprenentatge i aconse

guir una millora personal tant en l'acom

pliment de l'activitat desenvolupada, com 

en l'esforç exercit per aconseguir-la. La se

gona perspectiva de meta es coneix com a 

orientació o l'ego, i consisteix a buscar la 

demostració de capacitat respecte dels al

tres amb els quals s'interactua, i se sent exi

tós quan es demostra major capacitat que 

els attres o quan s'exhibeix menys esforç 

per aconseguir una mateixa tasca. T anma

teix, les orientacions a la tasca o a l'ego, no 

es consideren extrems oposats d'un conti

nu, sinó que més aviat cal considerar-les 

com a orientacions independents, és a dir, 

que les persones poden estar molt orien

tades a l'ego i a la tasca, presentar una bai

xa orientació en una de les dues, i també 

presentar una baixa orientació en totes 

dues. 

En el terreny esportiu, ja existeix un gran 

cos de coneixements que ha mostrat que 

les orientacions de meta estan relacionades 

amb patrons motivacionals característics de 

cada orientació. Així s'han investigat, entre 

altres aspectes, les relacions que les orien

tacions de meta (ego i tasca) tenen amb al

tres variables motivacionals com són: les 

creences sobre les causes d'èxit en esport 

(Cervelló, 1996, Duda i White, 1992; 

Newton i Duda, 1993; White i Duda, 

1993), la satisfacció amb els resultats espor

tius (Lochbaum i Robe rts , 1993, Roberts, 

Hali, Jackson, Kimiecik i T onymon, 199 I ; 

T reasure i Roberts, 1994), la diversió amb 

la pràctica esportiva (Duda i Nicholls, 1992; 

Duda, Fox, Biddle i Amstrong, 1992; Hom, 

Duda i Miller, 1993) i la preferència per tas

ques amb diferent nivell de dificultat (Cer

velló, 1998). 

Aquests treballs han mostrat que l'orienta
ció o lo tosco està relacionada amb la 

creença que l'èxit esportiu s'aconsegueix a 

través de l'esforç i la cooperació amb els 

altres, amb la satisfacció d'aquells resultats 

que informen de la millora i el progrés per

sonal, amb una major diversió en l'esport i 

amb la preferència per tasques amb repte, 

mentre que l'orientació o l'ego s'ha rela

cionat amb la creença que la principal cau-
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sa de l'èxit esportiu és tenir una gran capa

citat i utilitzar paranys enganyosos, amb la 

satisfacció d'aquells resultats que informen 

de la possessió de major capacitat que els 

altres, amb l'avorriment amb la pràctica 

esportiva i amb la preferència per tasques 

fàcils. 

Sota aquest marc, els objectius del nostre 

treball han estat, d'una banda comprovar si 

en una mostra d'esportistes practicants de 

tennis, tant com en cadires de rodes es re

produeix el mateix patró motivacional que 

en els estudis esmentats anteriorment, i de 

l'altra banda analitzar si existeixen diferè

ncies en les variables estudiades entre els 

tennistes i els tennistes en cadira de rodes. 

Mètode 

Subjectes i procediment 

La mostra de l'estudi va estar composta 

per 51 tennistes d'alta competició (40 en 

cadira de rodes i I I a peu), pertanyents a 

programes esportius organitzats. Els qües

tionaris van ser complimentats durant la 

celebració de diversos campionats i es tro

bava present un dels investigadors per a 

resoldre qualsevol dubte que es pogués 

presentar. 

Instruments 

fJiiesHorJIIrl tk Percepd6 d'ÈxIt 
(QPE) 

Aquest qüestionari elaborat per Roberts i 

Balagué ( 1989, 1991) és una escala com

posta per 12 ítems, 6 dels quals mesu

ren l'Orientació o lo tosco i 6 mesuren 
l'Orientació o l'ego. La pregunta inicial 

que encapçala el qüestionari és "En prac

ticar esport sento que tinc èxit quan ... ", a 

la qual segueixen els dotze ítems relacio

nats amb l'orientació a la tasca i l'o

rientació a l'ego. Les respostes estan for

mulades en una escala tipus Likert en què 

cada ítem té un rang de resposta de ° a 

100. El O correspon a totalment en des
acord i el 100 a totalment d'acord amb 

la formulació de la pregunta. La versió en 

castellà d'aquest qüestionari utilitzada per 
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a la nostra investigació ha estat traduïda al 

castellà per Cervelló, Escartí i Balagué 

(1998) i mostra alts índexs de fiabilitat 

(Alpha 0,92 per al factor Ego i 0,82 per al 

factor Tasca). 

{JiiBsHorlllrl tk Stl#sftICd6 
amb els ResJÜtIIts EsporHus 
(QSRE) 

El Qüestionari de Satisfacció amb els Re

sultats Esportius consta d' I I ítems i va ser 

desenvolupat per Treasure i Roberts 

(1994), per a mesurar la satisfacció dels 

subjectes amb algunes situacions que es 

deriven dels resultats obtinguts en 

l'esport. La pregunta inicial és "En el teu 

esport, quanta satisfacció obtens quan 

tu ... ", i s'agrupen les respostes en tres 

subescales que són: a) Experiències de 
Mestratge, que expressa la preferència 

per resultats que informen sobre el pro

grés personal; b)Aprovació Social per la 

qual el subjecte prefereix resultats que in

formin sobre la consecució de reconeixe

ment per part dels seus altres significatius i 

c) Èxit Normatiu, que manifesta la pre

ferència per aquells resultats que infor

men de major capacitat respecte de les 

persones amb les quals competeix. Les 

respostes estan reflectides en una escala 

tipus Likert amb un rang de resposta de ° 
a 100, en què el ° correspon a Uno mico 
i 100 a Molta. 

Respecte a la validesa i consistència de la 

versió en castellà del qüestionari, Cervelló 

et ol. (1998) van trobar Alphas de 0,72 

per a la subescala Experiències de Mestrat

ge, 0,87 per a la subescala Aprovació So

cial, i 0,58 per a la subescala Èxit Nor

matiu. 

{JiiBsHorlllrl tk CreetlCes sobre 
les CIIuses fJfM! ponen a l'ÈxIt en l'Esport 
(QCCEE) 

Les creences sobre les causes que porten a 

l'èxit en l'esport, es van detenminar amb 

una escala de 17 ítems. El qüestionari origi

nal va ser desenvolupat per a l'àmbit acadè

mic per Nicholls i els seus col'laboradors 

(Nicholls, Patashnick i Nolen, 1985, Ni

cholls, Cheung, Lauer i Patashnick, 1989), i 

va ser adaptat per a l'àmbit esportiu per 



Duda i Nicholls ( 1992). La pregunta intro

ductòria general per a aquest qüestionari va 

ser "Què penses que ajuda a les persones a 

ser bones i tenir èxit en esport?", mentre 

que la frase introductòria per a cada ítem va 

ser "Les persones tenen èxit en esport 

si .. . ", i s'agrupen les respostes en tres sub

escales o factors: o) Motivació/Esforç , 
aquest factor es refereix a que l'èxit espor

tiu depèn de l'esforç exercit en l'a

compliment de la tasca b) Habilitat Nor

mativa , que expressa la creença que l'èxit 

depèn de factors relacionats amb la posses

sió de major capacitat i c) Engany que en

globa als ítems que es refereixen al fet que 

la utilització de conductes enganyoses són 

les responsables de l'èxit esportiu. Les res

postes estan reflectides en una escala tipus 

Likert amb un rang de resposta de ° a 100, 

en què el ° correspon a totalment en de
sacord i 100 a totalment d'acord. 

Existeixen dues versions en castellà del 

qüestionari de creences de les causes que 

porten a l'èxit en esport desenvolupades 

per Cervelló, Escartí i Balagué (1998) , i 

Guivernau i Duda (1994), qu i van trobar 

Alphas entre 0,74 i 0 ,78 per a la subescala 

de Motivació/Esforç, entre 0,62 i 0 ,71 

per a la subescala Habilitat Normativa, i 

entre 0,71 i 0 ,72 per a la subescala 

Engany. 

Qiiestlotulrl de DIversió 

dels Sflb}ectlJs 11mb III Pràetictl Espartl"" 

(QDPE) 

Aquest qüestionari elaborat per Duda i Ni

cholls (1992) mesura la diversió que tenen 

els subjectes amb la pràctica esportiva. El 

qüestionari original consta de 8 ítems agru

pats en dos factors anomenats Avorriment i 
Diversió respectivament que mesuren el 

grau d'avorriment o diversió del subjecte 

mentre practica esport. La pregunta inicial 

del qüestionari era "Com acostumes a sen

tir-te quan practiques esport?", mentre que 

les respostes als diferents [tems estan re

flectides en una escala tipus Likert amb un 

rang de resposta de ° a 100, en què el ° 
correspon a totalment en desacord i I 00 

a totalment d'acord. 
El treball de Duda et ol. (1992) va mostrar 

coeficients de consistència interna de 0 ,94 

per al factor Diversió i de 0,83 per al factor 

Avorriment. 

Resultats 

En el capítol de resultats, s'anal itzen en pri

mer lloc les propietats psicomètriques dels 

instruments, degut a què han estat poc uti

litzats en el context espanyol . En segon lloc 

es realitza una anàlisi de correlació simple 

entre l'orientació motivacional i la resta de 

variables del nostre estudi. Per últim s'e

fectua una anàlisi diferencial en les varia

bles estudiades entre els tennistes i els ten

nistes en cadires de rodes a través de la 

tècnica de l'Anàlisi de Variància (ANOVA). 

Propietats Pskomètrlques 
dels instruments 

Amb objecte de determinar les propietats 

psicomètriques dels instruments es van uti

litzar anàlisis factorials de components prin

cipals amb rotacions Varimax i obliqües per 

a tots els qüestionaris per a determinar la 

seva estructura. 

La consistència interna dels qüestionaris es 

va establir mi~ançant el càlcul del Coeficient 

Alpha de Cronbach. 

Qiiestlotulrl de Percepc16 11 'Èzlt 
(CPE) 

"Quan practico .. port ..mo que tinc txlt" 

~'. <:l.u¡)n.~~.ullll .~~.~III()f!a~nIII 

Es va realitzar una anàlisi factorial de com

ponents principals per a detenminar 

l'estructura de l'Escala CPE (Roberts i Bala

gué, 1989), que mesura l'orientació de 

meta personal dels subjectes. 

L'anàlisi factorial demostra que existeixen 

dos factors, anomenats Orientació o l'Ego 
i Orientació o lo Tosco , amb autovalors 

majors a l,00. Respecte de la consistència 

interna del qüestionari, el Coeficient Alpha 

de Cronbach va ser de 0,87 per als ítems 

del factor Ego i de 0,97 per als ítems del 

factor Tosco (Taula I). 

QiiestlOtulrl de SlIlIsftICdó 
11mb els Restlltllts Esportius 

(QSRE) 

Aquest qüestionari mesura la satisfacció 

que els subjectes tenen amb les situacions 

que es deriven dels resultats obtinguts en 

la pràctica esportiva. Amb objecte de de

tenminar l'estructura del qüestionari es va 

realitzar una anàlisi factorial de compo

nents principals amb rotació obliqua. Des

prés de realitzar aquesta anàlisi, es va com

provar que tres dels ítems de la versió ori 

ginal incrementaven de manera substan

cial la consistència intema del qüestionari 

quan eren eliminats. Per tant es van elimi

nar aquests ítems i es va procedir de nou a 

realitzar una anàlisi factorial de compo

nents principals amb rotació obliqua, però 

aquesta vegada sense els ítems en qüestió 

(vegi 's Taula 2) . 

.... 0!9.3!806.. ..O! 1.~7 .. 

. B. .. . ~~~. ~ln.o.~~I~. ~u .• . Il?~la. ftIf .a~n~ .... .. 0!9.~!1. . . ...... o! 1.1~2 .. 
... ! .. . ~. ~~.~~IIIS. ~ItIo,JI':':'~ .. 
11. Quan assoleixo una flta .. ... ... .... ........... .. 
3. Quan !reballo mo~ .... ................ .. ............. 

.. 1 ~' .. <:l.u~n Il(\c. cI~ra."'~.~t . 8"P,8.ri()~ .. 

... ~' .. ~lIn. 1¡¡ .",~~lI .a<:Iull()l~ .~"P,8~ .als .. ~.~~ .ri~als ... 
2. Quan sóc el millor .. .... ........................... .. .. 

... ~ . . <:l.u¡)n~~Irtl~. la. ¡¡~nt. ~UIl .sclc:ElI ."'ill<lr . 

.. . 1:. ~II~. ¡¡lI8l1ro II~ .~ ..... ...... .. 
9. Quan faig quek:om qua els altres no podan far 

Taula 1. Anàlisi Factorial amb Rotació Var/max del POS!}. 
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.. 0!~2.0.. . .. o!~!~~ .. 

.. o!~. . .. ... o!~5:4!l5 .. 

..0!~~8. . . .. 0!~4~1.8 .. 

.. ~! .. ~.. ..0!~4~B.9 .. 

.. .. 0 !3:4~1 .. 

.. 0~~5~!8 .. 

. ... ~~O.~? 

.. O?84)~9 .. 

. ... ..O?2.5118 .. 
.. O!,,7~ .. 

.. 0!211!1.3.. .. ....... O!~ .. 
0,13012 0,58984 
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... ~'""~.S .!l.'.':'!!~ .~.~. !~v~ .t~~ ......... "" .. "" ,, ............ ~!~~~ ......... . ~'.~~~ .......... ~:~~?1! .. .. 
".!: .. ~.,:,~ .~~. t~~~~ ....... .. .......... """" .. " ............ o!~!.~ .......... ~'.~.~~ .......... ~'.~ .. .. 
... ~ ... !~~ .~p'~e. ~,:,. la .. ~~~~ ........... " ....... . " ............ 0! .... ~.5 ........... ~ :~.~~.9." ... . .... ~ .. 0.~1.~~ .. .. 
... ~ ... ~.~n.s."?"~ .~~!~.I~ ........... " .. ...................... ~!~3 ....... .... ~ :~~~.~ ........... ~:1 ~1.?~ .. .. 

7. Treballes molt 0,1134157 0,06334 0.12042 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• •••• •• ••• • •••••••••••••••••••••• • •••• • ••••• • •••• • ••••••• 0.0 •••••••••••• •• ••••• 0. 0 •• • ••••••••••• • •••• 

5. Trobes la competició fàcil 0,04440 0,118290 0,17559 
••••• ••• • • • •••• •• •••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••••• 0·0 •••••• • • • •••••••••• 0.0 ••••• • •••••••••••• • 

9. Agrades al teu entrenador o als teus pares 0.14573 

1 

0,113418 

Tau/¡¡ 2. Anàlisi Faclorial amb Ro/acló Obliqua IÚJI Qtïesliollari de SalisJaccló amb els ReslIl/a/s Es/mrlius 
(QSRE). 

a.- .......... ...... . .. ...-._ txx.. I ....... 
.. .....,rt?.". ...-_ ..... eepoo1 el,," -...... ---

... ~ ... ~! .I.~!~.':'t~':'.~~.~I. ~.i1~. ~'.ell~ .~tel~o~ ..... .... " ...... .. ........ ~~1I.1 ~~ .... ... . ~ .. 1 .~3() ........ 0: 1.~~~ ... 

... ~ ... ~i .~:~':'. ~I . .'!~~i'.'.' ................................. "" ............... ~~~~~ ........ ~:~~~ ........ ~: 1.~.~~3 .. . 

... ~ ... ~ .~~ .~~.e"~r ............................. .... ",, .............. ~!8.1~ ........ ~:~3.9 ........ O:~~.~~~ .. . 

... ~ ... ~I .ai~ .al •. II~ .. a ... ~~ ........... "" .......................... ~!~ ........ ~:~ .1~ ........ O:~~~~ .. . 

... l: .. ~! .~ .. ~i.I~.~.~~ .~!s.~~ .'!~~.n. p.rac:ticJll8.n .~~ .............. ~ :~!.~.2 ........ ~~~.1 ~.~ ........ O:~~!.~ .. . 

.. l~ ... ~i .~ .. ~i.I~.~.ull .~!~. II~ .~ .~~~~.~I.fi~ilS ....... ....... ~ :~~~ ....... ~~~ ........ ~: 1.5.~~8 .. . 

... ~ ... ~! .~" .~~.t. ~P.'~. P."': .a .~~~ .......................... ~ .. 3()!l~ ..... .. ~~81111441 ........ 0: :w..3~7 ... 

8. SI saben com Impresionar l'entrenador 

........ NPi-. CnIIIIIIIIII 

-0.13286 

1," 

-0.23787 ... 0,87M2 

1,12 

Tau/¡¡ 3. A,làlisi Faclorif¡1 amb Ro/acló Obliqua del Qtïesliollari de Creullces sobre les CallSes que porlell a l 't ril 
ell Esporl ({¿CCEE) 

Com _tu ........ nltr'" qu.n prKtiq ...... port? -
... !: .. IO!" .d~ .. i~'.'. ~~.~" .~'!I. ~.~ ........ ...... " .. .... .... ........ " ......... " ........... ... o!~~ ...... . ::?:.1.5()()1 .. . 

... !. ... ~~~~.'.'. !~t.~ ........ ..... .... ....................... " ........ ...... .. ..... .............. O:~.... . .::?:~4.31.0 .. . 

... ~ ... !~. i.':'t~"t~.~ .. .... ...... .. .... .. ..... ....................... ... ..... ......... O:~s.r~~ ........ ::?: !. ~ .~~ .. . 

... ~· .. ~'.'.'IlIa. ~u.e . III. ~'.'.'~.~I.~.~~.n!.~.u~~ .. ~~.~~ ......... " .................. ...... 0:~.4CII.... ..::?: .1.~~9 .. . 

... ~ ... ~!" .~. P.I..".."'IInt .~n. III}~'? ~.~~~.~~.~P."!1 ... .... ................. ....... " .... ~:~7 ... . -0.39191 .... ....... .... .. 

3. Ouan practico esport, sovint em distrec en comptes de pensar en el 

....... ~ll8. ~tic. f~t ........................... ... .......... ........................................ ... ~:~2!.~2 ........ ~.'~!.~ .. . 
6. Ouan practico esport. generalment desitjo que et joc acabi aviat -0,30040 0,57"5 ... 

Taula 4. Anàlisi Factorial amb Rotació Varima.~ del Qüesl/onari de Diversió amb la Pràctica Esporl/va. 

Com s'observa a la Taula 2 hem obtingut 

tres factors que expressen la satisfacció amb 

els resultats esportius. Aquests factors pre

senten autovalors majors que 1,00, i 

apunts 

s'anomenen Experiències de Mestratge, 

Èxit Normatiu i Aprovació Social. La con

sistència intema va ser de 0,97 per al factor 

Experiències de Mestratge, d' I per al factor 
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Èxit Normatiu i de 0,91 per al factor Apro

vació Social. 

{Jiiesltotulrlde Cremees $Obre les CaflSBS 

d'hxit en Esport (flCCEE) 

Aquest qüestionari mesura quines són les 

causes que els subjectes creuen que són 

les determinants de la consecució d'èxit 

esportiu. Per tal de determinar la seva di

mensionalitat, es va efectuar una anàlisi 

factorial de components principals amb ro

tació obliqua. Els resultats d'aquesta anàlisi 

factorial s'ofereixen a la Taula 3. Podem 

veure que hem obtingut tres factors ano

menats Motivació/Esforç, Habilitat Nor

mativa i Engany, tots ells amb autovalors 

majors de l,DO. Els coeficients de con

sistència interna van ser de 0,78 per al fac

tor Motivació-Esforç, de 0,62 per al factor 

Habilitat Normativa, i de 0,72 per al fac

tor Engany . 

Qiiesltotulrl de Diversió 
11Mb III Priutkll EsporlIfItI (fJDPE) 

Aquest qüestionari, que mesura la diversió 

dels subjectes amb la pràctica esportiva 

consta de dos factors anomenats Diversió i 

Avorriment. L'ítem 4 de la versió original va 

ser eliminat ja que disminuïa de forma con

siderable la consistència interna del qüestio

nari. El coeficientAlpha vaserde 0,89 per al 

factor Diversió i de 0 ,73 per al factor Avor

riment (Taula 4). 

Relocions entre l'orlenlació 
tk melll persOfUÚ lla SIIHsfllUÜJ 
amb els resullllls esportius, 
les creences sobre les causes d'èxlt 
en esport, la diversió amb la pràctica 
esportt.va i la preferència 
per llisques amb diferent nlveU 
tk d#.flcultat 

El segon objectiu del nostre treball era 

comprovar si existia el mateix patró de rela

cions entre l'orientació de meta personal i 

la satisfacció amb els resultats esportius, les 

creences sobre les causes d'èxit en esport i 

la diversió amb la pràctica esportiva que en 

els estudis realitzats anteriorment en altres 

poblacions. Per a això es van efectuar cor

relacions simples entre aquestes variables. 
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Els resultats mostren que l'Orientació o lo DIscussió 
Tosco dels esportistes està positivament 

relacionada amb una major satisfacció amb 

aquells resultats esportius que proporcio

nen als subjectes Experiències de Mes

tratge, amb la creença que la Motivació i 

l'Esforç són les causes que porten a "èxit 

en esport i amb la preferència per les T os

ques amb repte, També veiem una relació 

negativa entre "Orientació o lo Tosco i la 

preferència per les Tosques fàcils , D'altra 

banda, l'Orientoció o l'Ego està positiva

ment relacionada amb una major satisfacció 

amb aquells resultats que proporcionen 

major Aprovació Social i Experiències de 

Mestratge i amb la creença que la posses

sió d'Habilitat Normativa i lo Motivació i 

l'Esforç són les causes d'èxit en esport 

(Taula 5), 

Anàlisi comparativa entre ten"lstes 
en Ctldira de rodes i ten"lstes 
de l'orientació de meta personal, 
la sallsfaccló amb els resultats 
esportius, les creences sobre 
les causes d'èxit en esport, 
la diversió amb la priu:tictI 
esportiva i la preferència 
per ltISIJues amb diferent 
"iveU de dificultat 

Per tal d'analitzar les diferències en les va

riables estudiades entre els tennistes i els 

tennistes en cadira de rodes, efectuem una 

anàlisi de variància (ANOVA), Els resultats 

mostren diferències significatives entre 

ambdós grups de mostra, de forma que els 

tennistes estan més orientats tant a la Tosco 

com a l'Ego que els tennistes en cadira de 

rodes, Apreciem també diferències signifi

catives en la Satisfacció amb els resultats es

portius, de manera que els tennistes prefe

reixen en major mesura que els tennistes 

en cadira de rodes aquells resultats que els 

informen de l'obtenció d'Experiències de 

Mestratge, Aprovació social i Èxit Nor

matiu, No trobem diferències entre amb

dós grups en allò relatiu a les creences so

bre les causes d'èxit en esport, Tanmateix, 

observem que els tennistes prefereixen en 

major mesura que els tennistes en cadira de 

rodes, les Tosques amb repte (Taula 6), 

Una visió del nostre treball mostra per una 

banda que els instruments de mesura utilit

zats s'han mostrat com a elements vàlids 

per a mesurar les variables estudiades, ja 

que han mostrat validesa i índexs de fiabilitat 

acceptables, D'altra banda, hem trobat 

igual que els estudis efectuats anteriorment, 

que l'orientació a la tasca s'ha relacionat 

amb patrons motivacionals més adaptatius 

consistents en una major satisfacció amb els 

resultats que informen de la consecució 

d'experiències de mestratge, amb la creen

ça que la motivació i l'esforç són les causes 

d'èxit en l'esport i amb la referència per les 

tasques amb repte, Tanmateix, l'orientació 

a l'ego s'ha relacionat no només amb fac

tors motivacionals consistents en un patró 

motivacional poc adaptatiu com són la satis

facció amb l'aprovació social i la creença 

que l'èxit esportiu s'assoleix gràcies a la pos

sessió d'una major habilitat normativa, sinó 

VARIABLES 

Orientación motivacional 

.. • ()n!'ta"ió" .e~() .. 
• Orientación tarea 

Satisfacción Resultados Deportivos 

... • ~~p!,~en~i~s~" .M.a.e~trl.a .. 

... • ¡\p",b~ci6.n. ~()c.i~l ... 
• Éxito Normativo 

Creencia Causas ~xito 

• Motivación/Esfuerzo 

• Habilidad normativa 

... ·~"ga~() .. 

Diversión con la Pràctica 

• Diversión 

• Aburrimiento 

Preferencia por tipo de tareas 

• Preferencia T areas con reto 

• Preferencia T areas faciles 
'------' 

VARIABLES I _ I TASCA 

Satisfacció .amb els resultats esportius 

• ~~~rièn~i!,s ~"M."strat~" ................. .. 0.,.3~9~: . .... ?,.8~0ll:.·. 
:¡\p.rov~ci6.S.~~i~1 ............................. 0.,~~2~: ...... 0,2?35 

• Èxit Normatiu .................................. 0.,~~7~ .. 0,1073 

Creences sobre les causes d'èxit en esport 

: ~otiva~i~/E.sf()rç ..... . ..................... 0,~?6~:. . ... ?,.2~12· 
• Habilitat Normativa ........ . 0.'~61!~:: ..... ? ,.01l44 

... ·E"ga"y ..... ..................................... 0,~~7~ 

Diversió amb la Pràctica Esportiva 

• Diversió ......... 0.,~~5:" .. 
-Avorriment . " ....... ~,~~60 

~, 1733 

· . . ?,.1 !l4.2 ... 
~,0731 

Preferàncies per tasque 

• Tasques fàcils 

... • :r ~sguesa~b r!'¡¡te 

.0.,.1~8~ .. 

....... 0.'~~2~ . 

· ::<,,3!i8.2• 
· .. ?,~l!8l!:: . 

• p<O.05; •• p<O,OO1 . 

Taula 5. Correlaciolls entre l'orientació de meta 

persollal, la satisfacció amb els resultats espor· 

tius, les creences sobre les causes d 'èxit e,¡ esport, 

la diversió amb la pràctica esportiva i la preferè,¡· 

cia per tasques amb diferellt nivell de dificultat. 

TEHNI8TEII 
!NCAIIIRA 
oeRODD 

(IID) 

l 

TENHIII1U • 
(IID) t p 

.. ~~8.'~S.8~9 . . ... ~5:",?0~?0 .. . ... . 10,~311!8 ......... ~'.O~~ .. 

. . .. 3~2.'~0.0~0... • ~O.O:?O~~O .. . 

.. ~~0,833~3 ... .. ~1 .1 ,?0~?0 .. . 

. .. 11.3 .• ~3.3~3... . 1.5.2 ,?0~?0 .. . 

.. . ~5.'?00~0 .. . 59,?0~?0 

... 5,~69?7 ........ ~'.O~~ .. 

8,39315 
•• 0 •••••••• • ••••••• 

4,14657 
. ... ........... . 

5,90486 

.. ~~O~I! 
... . O,O:"l' . 

........ ~,.O.1~ .. 

.... ~~0.,~77!8... . .. : ~06,?0~?0 .. .. . 0 ,~8322 .. . ........ ~,.5~! .. . 
1S.5.?00~0 . ... ~27,?0~?0 . . ....... 3,~8S.~6... . ....... ?~O!! .. 

.... ~?3 ,~55~6... ... ~01 ,?O~?O 

... ... !6.,~88~9... ... 78,?00?O 

~9:!67~... ... 85,~5:"~5 . 
.. ~5,11628 ... . 63 ,~3~36 

0,00488 ..................... 
0,00652 ...... ......... 

.. 5,~511~0 
0,49550 .............. ...... 

.. ?,.6~1 ... 

......... ?'.9:4~ .. 

......... ~,931! .. 

. ~,O~~ . 

.... ~,4~~ .. 

Taula 6. Resultats de l'ANOVA, assigllallt com a variable depellde,¡t els factors dels qüestiollaris ad· 
millistrats i com a variable illdependent els grtlpS de mostra (tellllistes i te1l1tistes ell cadira de ro· 

des). 
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que també s'ha relacionat amb la satisfacció 

amb les experiències de mestratge i amb la 

creença que la motivació i l'esforç són les 

causes de l'èxit en esport, factors aquests 

tradicionalment relacionats amb l'orientació 

a la tasca. (Cervelló, 1996, Duda i White, 

1992; Newton i Duda, 1993; White i 

Duda, 1993). Només un d'aquests estudis 

va trobar que l'orientació a l'ego es relacio

nava també amb la creença que la motiva

ció i l'esforç eren una de les causes d'èxit en 

esport (Duda i White, 1992). Les raons per 

les quals és possible que es doni aquest pa

tró motivacional és que els esportistes de la 

nostra mostra són esportistes d'alta com

petició. Igual que en l'estudi de Duda i Whi

te (1992), els esportistes d'alt rendiment 

acostumen a presentar altes orientacions 

tant a l'ego com a la tasca. Això és degut a 

què malgrat considerar la victòria com quel

com molt important i plaent per a ells, sa

ben que les causes de la victòria passen pel 

dur entrenament, la millora personal contí

nua, i l'esforç tant en l'entrenament com en 

la competició. 

El segon objectiu del nostre treball consis

teix a analitzar les possibles diferències en

tre esportistes i esportistes en cadira de ro

des en les variables estudiades. 

Els resultats mostren que existeixen 

diferències entre ambdós grups, de manera 

que els tennistes mostren una major orien

tació tant a la tasca com a l'ego, es mostren 

més satisfets amb aquells resultats que in

formen de la consecució d'experiències de 

mestratge, aprovació social i èxit normatiu i 

prefereixen també en menor mesura les 

tasques amb repte. 

Aquests resultats semblen indicar diferèn

cies significatives, no només en l'aspecte 

direccional de la motivació (ego i tasca), 

sinó que en general els tennistes en cadira 

de rodes se senten menys atrets per 

l'esport de competició, ja que en pràctica

ment totes les variables esmentades han 

presentat puntuacions menors que els 

apunts 

. ACTrVlTAT FíSICA I SALUT· 

tennistes. Aquests resultats (si bé han de 

ser presos amb prudència pel redu'r'l: ta

many de la mostra), hauria de portar a la 

reflexió als entrenadors i plantejar si 

l'esport d'alta competició compleix fun

cions diferents per als tennistes en cadira 

de rodes. 
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