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Ikerketa honen helburuak, autokontzeptuaren domeinu ezberdinak autokontzeptu orokorrean 
duten garrantzia eta domeinu fisikoaren barnean, azpidomeinu bakoitzak autokontzeptu fisikoan 
eta autokontzeptu orokorrean duten garrantzia aztertzea izan dira. Lagina 495 subjektuz osatua 
dago hiru adin tarteetan banaturik: nerabeak, gazteak eta helduak. Autokontzeptu fisikoa eta 
autokontzeptu orokorraren aurreslerik onena eta biekin altuen korrelazionatzen duen azpidomeinua 
erakargarritasun fisikoa izan da.

Giltza-Hitzak: Autokontzeptua. Autoestima. Nerabezaroa. Gaztaroa. Helduaroa.

Los objetivos de la investigación han sido analizar la importancia de los distintos dominios del 
autoconcepto en el autoconcepto general y, dentro del dominio físico, la importancia que cada sub-
dominio tiene en el autoconcepto físico y en el autoconcepto general. La muestra se compone de 
495 sujetos divididos en tres tramos de edad: adolescentes, jóvenes y adultos. El mejor predictor del 
autoconcepto físico y del autoconcepto general y el subdominio que presenta una mayor correlación 
con ambos ha sido la atracción física.

Palabras Clave: Autoconcepto. Autoestima. Adolescencia. Juventud. Madurez.

Ce travail de recherche analyse l’importance dans les différents domaines du concept de soi 
dans le concept de soi général et, dans le domaine physique, l’importance de chaque sous-domaine 
dans le concept de soi physique et le concept de soi général. L’échantillon se compose de 495 sujets 
répartis en trois groupes d’âge : adolescents, jeunes et adultes. Le meilleur indicateur du concept de 
soi physique et du concept de soi général et le sous-domaine présentant une plus forte corrélation 
avec les deux est l’attraction physique.

Mots-Clés : Concept de soi. Estime de soi. Adolescence. Jeunesse. Maturité.

* Lan honek Eusko Ikaskunt zaren 2006 urteko ikerketarako lagunt za jaso du.



Esnaola, I.; [et al.]: Autokontzeptuaren domeinuen garrantzia autokontzeptu orokorrean

34 Azkoaga. 14, 2011, 33-47

1. SARRERA

Autokont zeptua ongizate eta heldutasun pert sonalarekin erlazioa duen ezau-
garri psikologikorik garrant zit suenetakoa da. Autokont zeptua (bakoit zak bere 
burua defi nitu edo deskribat zeko erabilt zen dituen ezaugarriak) edo autoestima-
ren (ezaugarri horien balorazioa, autokont zeptuaren diment sio ebaluatiboa hain 
zuzen) determinat zaileen ikasketa, ikerkunt za psikologikoaren erreto garrant zit su 
bat bihurtu da azkeneko urteetan. Autoestima edo autokont zeptu positibo bat 
edukit zeak bizit zan aurre egin behar ditugun egoera edo erreto desberdinei kon-
fi dant zaz jokat zeko aukera emango digu. Gaur egun autokont zeptu fi sikoari eta 
bere azpidomeinua den erakargarritasun fi sikoari ematen zaion garrant zia gehie-
gizkoa da. Ikerketa honetan, autokont zeptu fi sikoak autokont zeptu orokorrean 
duen garrant zia aztertuko dugu, autokont zeptu fi sikoaren barnean azpidomeinu 
bakoit zak domeinu orokorrean duen eragina aztertuko dugun bezelaxe.

Gaur egungo gizartean it xura fi sikoa oso baloratua dago (gorput zarekiko 
kultoaren gizartea ere deit zen zaiolarik), baina balorazio honi ematen zaion 
garrant zia adinarekin aldat zen da; nerabezaroan adibidez oso handia da. 
Subjektuak bere estetika eta gaitasun motoreen zent zu oso handia dauka. Adin 
hauetan nerabeek ustez duten akat s fi sikoek konplexu asko erakart zen dituzte. 
Goitizen gehiengoak ezaugarri edo akat s fi sikoak (nahiz eta normaltasun baten 
barnean egon) irrigarri ut zi eta karikaturizat zen dituzte, subjektuei min eginez; 
adin honetan it xura fi sikoarekiko sent sibilitate berezia baidago (Burns, 1990).

Ikerketa desberdinek autokont zeptuaren domeinu bakoit zaren garrant zia 
aztertu dute. Haurt zaroan, Self-Perception Profi le for Children galdesortarekin 
egindako ikerketa batean (8-11 urteko haurrekin) autokont zeptu orokorraren 
aurreslerik nagusiena it xura fi sikoa izan zela aurkitu zen, bai 8 bai 11 urterekin 
(Granleese eta Joseph, 1994). Bigarren aurreslerik onena, 8 urterekin onarpen 
soziala eta 11 urterekin gaitasun eskolarra izan ziren. Galdesorta berdinarekin, 
laugarrenetik seigarren mailarako haurrekin, autokont zeptu orokorraren aurres-
lerik onena it xura fi sikoa zela aurkitu zen, bai mutiletan zein nesketan (Van den 
Bergh eta Marcoen, 1999).

Newcomb eta Bukowskik (1983) nerabeent zat aspektu fi sikoek hart zen duten 
garrant zia azpimarrat zen dute. Autore hauek beraien lagunak aukerat zeko orduan 
haurrak eta nerabeak balorat zen dituzten aspektuak aztertu zituzten. Emait zek 
zioten, haurrak nerabezarora iristen zioazen heinean, it xura fi sikoa eta kirol tre-
betasunak, trebetasun akademikoak baino gehiago balorat zen dituztela lagunak 
aukerat zerako orduan. Self-Perception Profi le for Adolescent s (SPPA) galdesor-
tak dituen domeinu guztietatik, it xura fi sikoak nerabeen autokont zeptuari ekar-
pen gehien ematen diona dela ikerketa askotan azaldu da (Harter, 1987, 1988, 
1989). Hain da handia autore bat zuk it xura fi sikoari ematen dioten garrant zia, 
Harter-ek “self publikoa” deitu ziola (Harter, 1990). Pastor-en (1998) ikerketa 
batean, autobalorazioak beste azpieskalekin modu positibo eta esangurat suan 
korrelazionatu zuen, baina korrelazio altuena it xura fi sikoarekin eman zen, eta 
bigarrena onarpen sozialarekin bai mutiletan zein nesketan. Atienza, Balaguer 
eta Morenok (1998), 11-15 urte bitarteko nerabe valent ziarrekin, autoestiman 
eragin handienak dituzten domeinuak it xura fi sikoa, jokabidearen pert zepzioa 
eta onarpen soziala izan zirela aurkitu zuten. Bestalde, Pastor, Balaguer eta 
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Benavides-ek (2002) emait za berdinak aurkitu zituzten Valent ziako nerabeengan 
(15-18 urte); autoestimarengan modu esangurat suan eragiten zuten faktoreak, 
it xura fi sikoa, onarpen soziala, jokabidearen pert zepzioa eta gaitasun akade-
mikoak izan ziren. Bai mutil zein nesketan autoestimaren bariant zarik handiena 
esplikat zen zuen azpidomeinua it xura fi sikoa izan zen. Neska australianoen artean 
(13 urtetakoak), autokont zeptuaren domeinu guztiak autoestimarekin positiboki 
eta esangurat suki erlazionaturik aurkitu ziren, it xura fi sikoa, onarpen soziala eta 
jokabidearen pert zepzioa izan zirelarik korrelazio altuenak erakut si zituztenak 
(Trent, Rusell eta Cooney, 1994). Hagborg-ek (1993) galdesorta berdina erabiliz, 
gaitasun eskolarra eta it xura fi sikoa autokont zeptu orokorrarekin modu esangu-
rat suan korrelazionat zen zutela aurkitu zuen bi sexuetan.

Autokont zeptu fisikoaren azpidomeinu bakoit zaren ekarpenei buruz, 
garrant zit sua da aipat zea nahiz eta trebetasun fisikoak autokont zeptuan 
garrant zia izan, it xura fi sikoa autokont zeptu fi sikoa menperatu eta autokont zeptu 
orokorrarekin erlazio leiala duela (Moreno, 1997). Klomsten, Skaalvik eta 
Espnes-ek (2004) ere it xura fi sikoa autoestima gehien aurresaten zuen azpido-
meinua zela aurkitu zuten.

Unibert sitarioekin, Fox eta Corbin (1989) zein Hayes, Crocker eta Kowalski-k 
(1999) bi sexuetan it xura fi sikoa autokont zeptu físiko orokor eta autokont zeptu 
orokorrarekin gehien korrelazionat zen zuen azpidomeinua zela aurkitu zuten. 
Asci, Asci eta Zorba-k (1999) Physical Self-Perception Profi le-aren (PSPP) balio-
tasunean, turkiar unibert sitarioekin (adinaren media 20 urte) autokont zeptu 
fi sikoarekin gehien korrelazionat zen zuen azpidomeinua emakumezkoetan it xura 
fi sikoa eta gizonezkoetan indarra zela aurkitu zuten.

Helduei dagokionez, Sonstroem, Speliotis eta Fava-k (1992) 31 eta 
66 urte arteko (media 44 urte) subjektuekin, baita Marsh eta Sonstroem-ek 
(1995) aerobik-a praktikat zen zuten emakume helduekin (urteen media 38.4), 
autokont zeptu fi siko orokorrarekin gehien korrelazionat zen zuen azpidomeinua 
erakargarritasun fi sikoa zela aurkitu zuten.

Hausnarketa guzti hauen alderdirik garrant zit suena zera da, it xura fi sikoa 
pert sonarent zat alderdi oso garrant zit sua dela, batez ere emakumeent zat, giza-
kient zat beharrezkoak diren oinarrizko beharrak (afektua eta maitasuna jasot zea) 
aset zeko oso beharrezkoa ikusten dutelako. Horrexegatik ulert zen da gizakiak 
it xura fi siko ona edukit zeko erabilt zen dituen tresna guztiak (gimnasioetara joan, 
estetikako zentruak, etab.). Gainera aktibitate guzti hauek gaur egungo gizarteak 
bult zatuak dira, it xura fi sikoari ematen zaion gehiegizko garrant ziaren ondorioz.

Laburbilduz, orain arte egindako ikerketek autokont zeptu fi sikoak auto-
kont zeptu orokorrean duen garrant zia azpimarratu dute. Hala ere, ikerketa 
gehienak, nerabezaroan edo gaztaroan zentratu dira; honenbestez, interesga-
rria irudit zen zaigu, autokont zeptuaren domeinu desberdinak edo autokont zeptu 
fi sikoaren azpidomeinu bakoit zak autokont zeptu orokorrarekin duen erlazioa 
aztert zea bizit zako etapa desberdinetan (nerabezaroan, gaztaroan eta heldua-
roan), adinaren arabera alderdi bakoit zari ematen zaion garrant zia aldat zen den 
aztert zeko. Hau izango lit zateke ikerketa honen aportaziorik berriena, helduen 
lagina erabilt zea eta beste adin tarteekin batera konparat zeko aukera edukit zea.



Esnaola, I.; [et al.]: Autokontzeptuaren domeinuen garrantzia autokontzeptu orokorrean

36 Azkoaga. 14, 2011, 33-47

2. METODOA

2.1. Partehart zaileak

Ikerketa honetako lagina 495 subjektuz (267 emakumezko eta 228 gizo-
nezko) osatua dago hiru adin tarteetan banaturik: nerabeak (12-18 urte), gaz-
teak (19-30 urte) eta helduak (31-49 urte). Laginaren distribuzioa lehenengo 
taulan ikusi daiteke.

1. Taula. Laginaren banaketa

Nerabeak Gazteak Helduak

N 196
(%39.6)

172
(%34.7)

6,35 mm
(%25.7)

Adina

Rangoa 12.1-19.5 19.5-29.7 31.3-49.7

Batazbestekoa 15.33 22.50 39.88

d.t. 1.78 2.40 3.75

Sexua

Emakumea 105
(%21.3)

94 
(%18.9)

68
(%13.7)

Gizona 91
(%18.4)

78 
(%15.8)

59
(%11.9)

2.2. Galdesortak

Ikerketa honetan bi galdesorta aplikatu dira:

• AF5 (Autoconcepto Forma 5, García eta Musitu, 2001): Autokont zeptua 
neurt zeko Espainian dagoen galdesorta ezagun eta erabilitakoena da, 
5 eskalaz osatua dagoelarik (6 item eskala bakoit zeko): autokont zeptu 
akademiko/laborala (1, 6, 11, 16, 21 eta 26. itemak), autokont zeptu 
soziala (2, 7, 12, 17, 22 eta 27. itemak), autokont zeptu emozionala (3, 
8, 13, 18, 23 eta 28. itemak), autokont zeptu familiarra (4, 9, 14, 19, 
24 eta 29. itemak) eta autokont zeptu fi sikoa (5, 10, 15, 20, 25 eta 30. 
itemak). Item bakoit zari 1-99 baloreen tarteko eskala batean erant zun 
behar zaio, itemarekiko adostasun maila ezarriz, 1 = “oso desados” eta 
99 = “oso ados” esanahi duelarik noski; gero eta puntuazio altuagoa jarri 
itemarekin adostasun handiagoa adierazten delarik. Galdesortaren fi da-
garritasunaren indizea, barne trinkotasuna Cronbach-en alpha-ren bidez 
neurtu da, oso indize egokiak lortu direlarik. Puntuazioak, emakumezkoen 
autokont zeptu sozialaren α = .71 eta gizonezkoen autokont zeptu aka-
demiko/laboralaren α = .89 tartean kokat zen dira. Galdesortaren fi abi-
litate orokorra ere egokia izan da, α = .72 emakumezkoen laginean eta 
α = .75 gizonezkoen laginean. Hurrengo taulan AF5 galdesortaren item 
bat zuen adibideak aurkezten dira.
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2. Taula. AF5 galdesortaren adibideak

1. Eskolako lanak (lan profesionalak) ondo egiten ditut (AAL)  

2. Lagunak erraz egiten ditut (AS)

3. Gauza bat zuekiko beldurra dut (AE)

4. Et xean oso kritikatua naiz (AFA)  

5. Fisikoki zaint zen naiz (AF)

Leienda. AAL: Autokont zeptu akademiko/laborala; AS: Autokont zeptu soziala; AE: Autokont zeptu 
emozionala; AFA: Autokont zeptu familiarra ; AF: Autokont zeptu fi sikoa.

• AFI (Autokont zeptu Fisikoaren Itaunketa, Esnaola, 2005): Autokont zeptu 
fi sikoa euskeraz neurt zeko baliagarria den galdesorta berri bat da. AFI-ak 
30 item eta 6 eskala ditu (eskala bakoit zeko 5 item): trebetasun fi sikoa 
(1, 7, 13, 19 eta 25. itemak), sasoi fi sikoa (2, 8, 14, 20 eta 26. ite-
mak), erakargarritasun fi sikoa (3, 9, 15, 21 eta 27. itemak), indarra 
(4, 10, 16, 22 eta 28. itemak), autokont zeptu fi siko orokorra (5, 11, 
17, 23 eta 29. itemak), eta autokont zeptu orokorra (6, 12, 18, 24 eta 
30. itemak). Galdesortaren fi dagarritasunaren indizea, barne trinkota-
suna Cronbach-en alpha-ren bidez neurtu da, oso indize egokiak lortuz. 
Puntuazioak, gizonezkoen autokont zeptu fi siko orokorraren α = .73 eta 
gizonezkoen indarraren α = .83 tartean kokat zen direlarik. Galdesortaren 
fi abilitate orokorra ere egokia izan da, α = .80 emakumezkoen laginean 
eta α = .81 gizonezkoen laginean. Hurrengo taulan AFI galdesortaren 
item bat zuen adibideak aurkezten dira.

3. Taula. AFI galdesortaren adibideak

Gezurra Gehienetan 
gezurra

Noiz 
behinka

Gehienetan 
egia

Egia

1 Kiroletarako gaitasun onak 
ditut (TF)

2 Ariketa fi siko gogorretarako 
erresistent zia ona dut (SF)

3 Neure it xura fi sikoarekin 
gustora nago (EF)

4 Indart sua naiz (I)

5 Orokorrean, fi sikoki ondo 
sentit zen naiz (AFO)

6 Zoriont su sentit zen naiz (AO)

Leienda. TF: Trebetasun fi sikoa; SF: Sasoi fi sikoa; EF: Erakargarritasun fi sikoa; I: Indarra; AFO: 
Autokont zeptu fi siko orokorra; AO: Autokont zeptu orokorra.
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2.3. Prozedura

Galdesortak modu kolektiboan aplikatu ziren ikerketa taldeko kideenga-
tik, zentru edo taldeekin hit zegin eta beraien kolaborazioa eskatu ondoren. 
Galdesortak bete aurretik emait zen konfi dent zialtasuna eta ikerketan parte 
hart zea borondatezkoa zela azpimarratu zen, galdesortak nola bete behar ziren 
azalduz. Partehart zaileek ikerketaren helburua ez zuten ezagut zen (ciego único) 
gezurrezko erant zunak ekidit zeko eta desira sozialaren efektua murrizteko. 
Galdesortak jasot zerako orduan egoki beteta zeudela begiratu zen.

Zeharkako diseinu duen ikerketa honetan analisi estatistikoak Windows-
erako SPSS 11.5 programa informatikoaren bitartez egin dira. Autokont zeptu 
espezifi ko eta autokont zeptu fi sikoaren azpidomeinu bakoit zak autokont zeptu 
orokorrari egiten dion ekarpena aztert zeko asmoz Pearsonen korrelazio froga eta 
erregresio lineala erabiliko dira.

3. EMAITZAK

Lehenik eta behin, Pearsonen korrelazioen emait zak laugarren taulan aur-
kezten dira. Aurreko ikerketak (Amezcua eta Pichardo, 2000; Esnaola, 2009; 
Gabelko, 1997; García eta Musitu, 2001; Hagger, Biddle eta Wang, 2005; 
Klomsten, Skaalvik eta Espnes, 2004; Young eta Mroczek, 2003) autokont zep-
tuan sexuen arteko desberdintasunak esangurat suak izan ohi direla azalt zen 
dutenez, emait zak modu independientean aurkeztuko dira sexu bakoit zerako. 
Gainera, honela sexu bakoit zak autokont zeptuaren zein domeinuari ematen dion 
garrant zi handiena ikusi daiteke.

Taulan ikusi daitekeenez, AF5 galdesortari dagokionez nerabezaroan 
domeinu guztiak autokont zeptu orokorrarekin esangurat suki korrelazionat zen 
dute. Domeinu desberdinetatik, bai nesketan (r = .370, p = .001) zein muti-
letan (r = .385, p = .001) autokont zeptu orokorrarekin altuen korrelazio-
nat zen duena autokont zeptu fi sikoa da. AFI galdesortaren autokont zeptu fi siko 
orokorrak ere esangurat suki korrelazionat zen du autokont zeptu orokorrare-
kin, eta alderdi fi sikoaren azpidomeinuak aztertuz autokont zeptu orokorrarekin 
altuen korrelazionat zen duena erakargarritasun fi sikoa da, nesketan (r = .631, 
p = .001) zein mutiletan (r = .523, p = .001).

Gazteen laginari begiratuz, AF5 galdesortari dagokionez hemen ere domeinu 
guztiak autokont zeptu orokorrarekin esangurat suki korrelazionat zen dute. 
Domeinu desberdinetatik, nesketan (r = .464, p = .001) autokont zeptu oroko-
rrarekin altuen korrelazionat zen duena autokont zeptu soziala da. Mutiletan 
ere (r = .457, p = .001) autokont zeptu soziala oso garrant zit sua da, baina 
autokont zeptu familiarrak (r = .463, p = .001) pixkat altuagoa korrelazionat zen 
du. AFI galdesortaren autokont zeptu fi siko orokorrak ere esangurat suki korrela-
zionat zen du autokont zeptu orokorrarekin, eta alderdi fi sikoaren azpidomeinuak 
aztertuz autokont zeptu orokorrarekin altuen korrelazionat zen duena erakarga-
rritasun fi sikoa da, nesketan (r = .661, p = .001) zein mutiletan (r = .705, 
p =  001).
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4. Taula. Pearsonen korrelazioak

Testa Eskalak

Autokont zeptu Orokorra

Nerabeak Gazteak Helduak

Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak

AF5

Autokont zeptu familiarra
Korrelazioa .362** .334** .321** .463** .289** .299**

Esang. .001 .001 .001 .001 .001 .004

Autokont zeptu soziala
Korrelazioa .213** .289** .464** .457** .368** .321**

Esang. .001 .001 .001 .001 .001 .002

Autokont zeptu 
emozionala

Korrelazioa –.255** –.159* –.388** –.513* –.202* –.335**
Esang.  .001  .001  .001  .001  .013 .001

Autokont zeptu 
akademiko/laborala

Korrelazioa .267** .169** .366** .409** .327** .325**
Esang. .001 .009 .001 .001 .001 .005

Autokont zeptu fi sikoa
Korrelazioa .370** .385** .422** .437** .380** .287**

Esang. .001 .001 .001 .001 .001 .001

AFI

Trebetasun fi sikoa
Korrelazioa .263** .342** .349** .284** .155 .105

Esang. .001 .001 .001 .002 .058 .310

Sasoi fi sikoa
Korrelazioa .234** .251** .306** .313** .252** .091

Esang. .001 .001 .001 .001 .002 .377

Erakargarritasuna
Korrelazioa .631** .523** .661** .705** .622** .646**

Esang. .001 .001 .001 .001 .001 .001

Indarra
Korrelazioa .168** .178** .222** .197* .291** .324**

Esang. .002 .002 .006 .197*
.031

.002 .001

Autokont zeptu fi siko 
orokorra

Korrelazioa .651** .580** .720** .712** .649** .624**
Esang. .001 .001 .001 .001 .001 .001
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5. Taula. Erregresio lineala autokont zeptu fi siko eta azpidomeinuen artean

Adina Domeinua Azpidomeinuak B t Esanguratasuna

Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak

Nerabeak
Autokont zeptu 

fi sikoa

Trebetasun fi sikoa .041 .032 .976 .687 .330 .492

Sasoi fi sikoa .118 .248 2.899 6.184 .004** .001***

Erakargarritasuna .820 .738 32.543 21.863 .001*** .001***

Indarra .055 .032 1.723 1.046 .086 .297

Gazteak
Autokont zeptu 

fi sikoa

Trebetasun fi sikoa .027 –.009 .500 –.189 .618 .850

Sasoi fi sikoa .173 .214 3.492 5.309 .001*** .001***

Erakargarritasuna .813 .801 20.297 17.888 .001*** .001***

Indarra .002 –.014 .049 –.372 .961 .710

Helduak
Autokont zeptu 

fi sikoa

Trebetasun fi sikoa –.057 .085 –1.165 1.456 .246 .149

Sasoi fi sikoa .283 .085 4.559 1.531 .001*** .129

Erakargarritasuna .766 .560 18.382 10.735 .001*** .001***

Indarra .020 .040 .437 .859 .662 .393
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6. Taula. Erregresio lineala autokont zeptu orokor eta autokont zeptu fi sikoaren azpidomeinuen artean

Adina Domeinua Azpidomeinuak B t Esanguratasuna

Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak

Nerabeak Autokont zeptu 
orokorra

Trebetasun fi sikoa .083 .149 1.511 2.714 .132 .007**

Sasoi fi sikoa –.069 –.065 –.285 –1.374 .200 .170

Erakargarritasuna .448 .341 13.554 8.518 .001*** .001***

Indarra .078 .008 1.859 .232 .064 .817

Gazteak Autokont zeptu 
orokorra

Trebetasun fi sikoa .018 –.053 .239 –.696 .812 .488

Sasoi fi sikoa .057 .034 .819 .552 .414 .582

Erakargarritasuna .517 .645 9.111 9.308 .001*** .001***

Indarra .024 .045 .402 .793 .688 .429

Helduak Autokont zeptu 
orokorra

Trebetasun fi sikoa –.116 –.017 –1.730 –.223 .086 .824

Sasoi fi sikoa .102 –.148 1.205 –1.990 .230 .050*

Erakargarritasuna .491 .572 8.634 8.162 .001*** .001***

Indarra .085 .175 1.332 2.797 .185 .006**
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7. Taula. Erregresio lineala autokont zeptu orokor eta domeinu desberdinen artean

Adina Domeinua Domeinuak B t Esanguratasuna

Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak Emakumeak Gizonak

Nerabeak Autokont zeptu 
orokorra

Autokont zeptu familiarra .675 .523 4.853 4.370 .001*** .001***

Autokont zeptu soziala .205 .228 1.185 1.596 .237 .112

Autokont zeptu 
emozionala

.342 .149 2.839 1.317 .005** .189

Autokont zeptu 
akademiko/laborala

.201 –.003 1.589 –.030 .113 .976

Autokont zeptu fi sikoa .541 .506 4.245 4.487 .001*** .001***

Gazteak Autokont zeptu 
orokorra

Autokont zeptu familiarra .609 .784 2.858 2.906 .005** .005**

Autokont zeptu soziala .694 .488 3.243 1.841 .002** .069

Autokont zeptu 
emozionala

–.345 –.687 –2.270 –3.895 .025* .001***

Autokont zeptu
akademiko/laborala

.407 .209 2.063 .866 .041* .389

Autokont zeptu fi sikoa .430 .341 2.240 1.517 .027* .133

Helduak Autokont zeptu 
orokorra

Autokont zeptu familiarra .553 .352 2.436 .999 .016* .321

Autokont zeptu soziala .417 .310 2.031 1.211 .044* .229

Autokont zeptu emozionala .301 .440 1.870 1.986 .063 .050*

Autokont zeptu
akademiko/laborala

.324 .546 1.186 1.610 .238 .111

Autokont zeptu fi sikoa .705 .414 3.957 1.870 .001*** .065
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Azkenik, helduen laginean, AF5 galdesortari dagokionez domeinu guztiak 
autokont zeptu orokorrarekin esangurat suki korrelazionat zen dute. Domeinu 
desberdinetatik, autokont zeptu orokorrarekin altuen korrelazionat zen duena 
autokont zeptu fi sikoa da nesketan (r = .380, p = .001) eta mutiletan (r = 
.325, p = .005) autokont zeptu laborala da. AFI galdesortaren autokont zeptu 
fi siko orokorrak ere esangurat suki korrelazionat zen du autokont zeptu orokorra-
rekin, eta alderdi fi sikoaren azpidomeinuak aztertuz autokont zeptu orokorrarekin 
altuen korrelazionat zen duena erakargarritasun fi sikoa da, nesketan (r = .622, 
p = .001) zein mutiletan (r = .646, p = .001).

Autokont zeptuaren domeinu eta azpidomeinu bakoit zaren garrant zia 
aztert zeko beste analisi bat ere burutu dugu, hau da, erregreso lineala. Froga 
honen bitartez, autokont zeptu fi sikoaren azpidomeinu bakoit zak, autokont zeptu 
fi siko orokor eta autokont zeptu orokorrean duen garrant zia aztertuko dugu alde 
batetik. Eta bestetik, autokont zeptuaren domeinu bakoit zak (soziala, emozio-
nala, familiarra, etab.) autokont zeptu orokorrean duen garrant zia. Lehenik eta 
behin, 5. taulan autokont zeptu fi siko orokor eta azpidomeinu espezifi koen arteko 
erlazioak aurkezten dira. Taulan ikusi daitekeenez, autokont zeptu fi sikoaren 
aurreslerik onena erakargarritasuna da hiru adin tarteetan eta bi sexuetan.

Seigarren taulan, autokont zeptu fi sikoaren azpidomeinuak, autokont zeptu 
orokorrarekin duten erlazioa aztertu da. Ikusi daitekeenez, aurreko kasuaren 
ant zera, autokont zeptu orokorraren aurreslerik onena erakargarritasun fi sikoa 
da, hiru adin tarte eta bi sexuetan.

7. taulan ikusi daitekeen moduan, nerabeen kasuan autokont zeptu oroko-
rraren aurreslerik onena autokont zeptu familiarra da bi sexuetan, nesketan (B 
= .675, p = .001) eta gizonetan (B = .523, p = .001). Autokont zeptu fi sikoa 
autokont zeptu familiarretik oso gertu eta autokont zeptu orokorrari asko apor-
tat zen diola esan behar da, nesketan (B = .541, p = .001) eta mutiletan (B = 
.506, p = .001). Gazteen laginean, emakumeen kasuan autokont zeptu soziala 
da autokont zeptu orokorraren aurreslerik onena (B = .694, p = .002) eta muti-
len kasuan autokont zeptu familiarra (B = .784, p = .005). Azkenik, helduen 
kasuan autokont zeptu orokorraren aurreslerik garrant zit suena autokont zeptu 
fisikoa da emakumeetan (B = .705, p = .001) eta gizonezkoetan berriz 
autokont zeptu laborala (B = .546, p = .111).

4. EZTABAIDA

Ikerketa honen helburua, alde batetik, autokont zeptuaren domeinu 
ezberdinak (familiarra, soziala, emozionala, akademiko/laborala eta fi sikoa) 
autokont zeptu orokorrean duten garrant zia aztert zea izan da. Bestalde, domeinu 
fi sikoaren barnean, azpidomeinu bakoit zak (trebetasun fi sikoa, sasoi fi sikoa, 
erakargarritasuna eta indarra) autokont zeptu fi sikoan eta autokont zeptu oroko-
rrean duten garrant zia ere aztertu da.

Ikerketa honetan azaldutako emait zak aurreko ikerketekin hein handi batean 
bat datozela esan daiteke. Nerabeen kasuan, Pearsonen korrelazioak kontutan 
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hartuta, autokont zeptu orokorrarekin altuen korrelazionat zen duen domeinua 
autokont zeptu fi sikoa izan da bi sexuetan, eta alderdi fi sikoaren azpidomei-
nuak kontutan hartuz gero erakargarritasun fi sikoa edo it xura fi sikoa derit zona 
izan da. Datu hauek aurreko ikerketekin (Atienza, et al., 1998; Hagborg, 
1993; Harter, 1987, 1988, 1989; Klomsten et al., 2004; Moreno, 1997; 
Newcomb eta Bukowskik, 1983; Pastor, 1998; Pastor et al., 2002; Trent et 
al., 1994) bat datoz. Erregresio lineala aztertuz, alderdi fi sikoaren azpidomei-
nuak aztert zerakoan, erakargarritasun fi sikoa izan da autokont zeptu físiko eta 
autokont zeptu orokorraren aurreslerik garrant zit suena bi sexuetan. AF5 galde-
sortaren diment sio edo domeinu desberdinak kontutan hartuta, bai mutil zein 
nesketan autokont zeptu familiarra izan da autokont zeptu orokorraren aurres-
lerik garrant zit suena, nahiz eta autokont zeptu fi sikoa ere aurresle esangurat su 
bat izan. Datu hauek demostrat zen dute, alde batetik nerabeent zat alderdi 
fi sikoak edo it xura fi sikoak duen garrant zia; eta bestetik, nahiz eta nerabeza-
roan seme-alaba eta gurasoen arteko erlazioak momentu aldakor edo ezegonkor 
batetik pasat zen egon, nerabeent zat familia oso testuinguru garrant zit sua iza-
ten jarrait zen duela beraien autokont zeptu edo egonkortasun psikologikoa 
bermat zeko.

Gazteen laginean zentratuz, Pearsonen analisiek diote autokont zeptu oroko-
rrarekin altuen korrelazionat zen duen domeinua nesketan autokont zeptu soziala 
dela, eta mutiletan autokont zeptu familiarra, nahiz eta autokont zeptu soziala 
oso gertu egon. Adin honetan autokont zeptu fi sikoak ere esangurat suki korre-
lazionatu du autokont zeptu orokorrarekin. Alderdi fisikoa kontutan hartuta, 
autokont zeptu orokorrarekin altuen korrelazionatu duen azpidomeinua erakar-
garritasun fi sikoa izan da bi sexuetan. Erregresio linealari begiratuz, alderdi 
fi sikoaren lau azpidomeinuetatik erakargarritasun fi sikoa izan da, autokont zeptu 
fisikoa eta autokont zeptu orokorra aurresaten dituen azpidomeinurik 
garrant zit suena, bai nesketan zein mutiletan, datu hauek aurreko ikerketek aur-
kitutakoarekin bat datozelarik (Fox eta Corbin, 1989; Hayes et al., 1999). AF5 
galdesortaren domeinuak kontutan hartuta, autokont zeptu orokorraren aurresle-
rik garrant zit suena autokont zeptu soziala nesketan eta autokont zeptu familiarra 
izan da mutiletan. Datu hauen arabera, erakargarritasun fi sikoaren garrant ziaz 
aparte, gazteetan erlazio sozialak eta familiaren garrant zia azpimarrat zen dute.

Ikerketa honetan aztertutako azkeneko adin tartea helduena izan da. 
Pearsonen analisiak begiratuz zera ikusi daiteke, domeinu desberdinetatik, 
autokont zeptu orokorrarekin altuen korrelazionat zen duena autokont zeptu fi sikoa 
dela nesketan, eta mutiletan autokont zeptu laborala. Alderdi fi sikoa kontutan 
hartuta autokont zeptu orokorrarekin altuen korrelazionat zen duen azpidomei-
nua erakargarritasun fi sikoa da, bai nesketan zein mutiletan. Erregresio linea-
lari begiratuz, alderdi fi sikoaren azpidomeinuen artean erakargarritasun fi sikoa 
da autokont zeptu físiko eta autokont zeptu orokorraren aurreslerik onena bi 
sexuent zako nerabezaro eta gaztaroan gertat zen zen moduan, datu hauek 
aurreko ikerketekin bat datozelarik (Marsh eta Sonstroem, 1995; Sonstroem 
et al., 1992). AF5 galdesortari at xikituz, autokont zeptu orokorraren aurreslerik 
garrant zit suenak autokont zeptu fi sikoa izan da nesketan eta autokont zeptu labo-
rala mutiletan, datu hauek espero zitekeenarekin bat etorri direlarik, helduaroan 
mundu laborala edo garapen profesionala oso garrant zit sua bihurt zen baita.
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Laburbilduz, ikerketa honetan aztertutako datuek zera aipat zen dute. 
Aztertutako alderdi fisikoaren azpidomeinuak kontutan hartuta (trebetasun 
fi sikoa, sasoi fi sikoa, erakargarritasuna eta indarra), autokont zeptu fi sikoa eta 
autokont zeptu orokorraren aurreslerik onena eta altuen korrelazionat zen duen 
azpidomeinua erakargarritasun fi sikoa izan dela hiru adin tarteetan (nerabeza-
roan, gaztaroan eta helduaroan) eta bi sexuetan (emakume eta gizonezkoetan). 
Datu hauek, gaur egun gure gizarteak it xura fi sikoari ematen dion garrant ziaren 
islada dira dudarik gabe eta gure ustez garrant zi hori gehiegizkoa da. Benetan 
sakonki ausnart zeko gaia dela irudit zen zaigu, gizarteak gaur egun baloratu 
eta bult zat zen dituen baloreak zeint zuk diren aztert zeko beharra egonez. Gure 
ustez, gizarteak eskeint zen dituen emakume eta gizonezko idealaren ereduetatik 
aldent zen diren eredu errealistagoak eraiki beharko liratezke. Bai emakume zein 
gizonezkoak gaur egungo egoera aldatu beharra dagoela eta eredu errealistagoe-
kin konparatu beharra dagoela konturatu behar gara, gure autokont zeptua maila 
egokian mantendu nahi badugu behint zat. Autokont zeptu egoki eta orekatu bat 
mantent zea gure osasun edo oreka emozionalean positiboki eragingo duelarik. 
Psikologikoki osasungarriena, autokont zeptu eta autoestima oinarrit zeko krite-
rio edo erreferent ziazko baloreak aldat zea izango lit zateke; it xura fi sikoa erabili 
beharrean (pert sonaren kanpoko alderdi superfi ziala bakarrik adierazten duena), 
pert sonaren ezaugarri psikologiko eta gizatasunari garrant zi handiagoa ema-
nez. Eta emait zek garrant zi hori nerabezarotik gertat zen dela (aurretik ematen 
ez bada) erakut si dutenez, hezkunt za munduan lan askot xo dagoela erakusten 
digu. Beraz, hezkunt za eskuhart ze programak diseinat zeko aukera edo beharra 
erakusten dute, beti ere haurren autokont zeptu erreal, positibo eta osasunt su 
bat bult zateko helburuarekin, horrek bizit zan zoriont su izateko aukerak handi-
tuko dituelarik.
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