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Com bé hem expliCat i exem-
plifiCat en les darreres 

ediCions, l’autoconfiança 
és un Dels factors psico-
lògics més importants en 

l’esport i es basa en les 
següents premisses:

• La imatge que tenim de nosaltres mateixos, 
és a dir, les nostres capacitats i l’èxit estan 
íntimament relacionats entre si, i formen una 
veritable representació de com ens veiem 
com a esportistes.
• Aquesta imatge d’un mateix està formada 
d’experiències anteriors (èxits i fracassos) i 
de la interpretació que li hem donat a aquests 
esdeveniments.
• La imatge d’un mateix té una influència di-
recta en el propi rendiment. Segons quina sigui 
aquesta imatge (positiva o negativa) determi-
narà el nivell de rendiment de cada esportista.
• Pensar positivament augmenta considerable-
ment les nostres possibilitats d’èxit, tot i així cal 
tenir en consideració que les nostres creences 
positives s’han de recolzar sobre bases realistes.
• Atribuir les bones o males actuacions a l’atzar 
o la sort i no a les pròpies capacitats o destre-
ses es tradueix en una manca de confiança en 
intentar-ho de nou o en millorar el nostre nivell.

De manera similar al procés d’activació que 
comentàvem en altres articles, l’autoconfiança 
es relaciona amb el nivell de rendiment.

El rendiment òptim d’una persona està en 
funció del grau en què confia en les seves 
possibilitats. Una falta de confiança o un ex-
cés de la mateixa produeix resultats similars, 
un rendiment pobre i per sota de les possibili-
tats reals de la persona.
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Les característiques d’aquests tres nivells són:

BAIXA CONFIANÇA (B)
• Té tanta por al fracàs que defuig participar, o 
està tan convençut que ho farà malament que 
inicia la carrera o surt a jugar sense ganes.
• Es veu a si mateix com a perdedor.
• Si es repeteix massa vegades, pot provocar 
l’abandonament de la pràctica de l’esport. 
• Sol augmentar l’ansietat i disminueix la con-
centració.
• Es produeix un cercle d’esdeveniments ne-
gatius que s’autoalimenten entre si.

EXCÉS DE CONFIANÇA (C)
• El nivell de confiança en un mateix és superior 
a les capacitats reals per aquell esdeveniment.
• Es pot produir per comparar-se massa amb els 
altres esportistes.
• Aquests pensaments poden venir reforçats per 
comentaris dels pares, companys, premsa, etc.
• A vegades l’esportista confon el nivell que té 
amb en què li agradaria tenir.

AUTOCONFIANÇA ÓPTIMA (A) 
• Actua en base a les seves possibilitats i els 
seus objectius són realistes.
• Assumeix els errors i les derrotes de forma 
positiva, i les aprofita com informació per mi-
llorar en el futur.
• Se centra més en com ho ha de fer i no tant 
en el resultat esperat.

Així doncs, les conclusions que es poden ex-
treure de diferents estudis i experiències és que 
la convicció o creença en les pròpies capaci-
tats produeixen un efecte positiu en l’eficàcia 
del resultat, i viceversa quan l’esportista té unes 
expectatives de perdre o fer-ho malament. Per 
tant, el control dels nostres pensaments es un 
element bàsic per augmentar i mantenir la con-
fiança en nosaltres mateixos.

36 salut i Benestar  EQUILIBRI


