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Resum  

L’objectiu del present treball és explorar l’autoestima, el locus de control i l’agressió en una 

mostra de 85 adolescents (32 nois i 53 noies) que cursen 4t de secundària i 1r i 2n batxillerat 

d’entre 15 i 18 anys per, posteriorment, analitzar la relació entre aquestes variables. S’ha 

utilitzat l’escala d’autoestima de Rosenberg (1965), adaptada per Atienza, Moreno i Balaguer 

(2000); l’escala de locus de control (LOC; Rotter, 1966) adaptada per Perez-García (1984); i 

el qüestionari d’agressió de Buss i Perry (1992), adaptat per Andreu (2002), el qual inclou les 

escales d’agressivitat física, verbal, ira i hostilitat. Els resultats mostren la distribució dels 

participants en les tres variables analitzades i, els nois obtenen puntuacions significativament 

més elevades que les noies en autoestima, tot i que en les altres dues variables estudiades no 

s’han trobat diferències significatives. El coeficient de correlació d’Spearman mostra que 

l’autoestima correlaciona de forma significativa i negativa amb la hostilitat (p = ,001), mentre 

el LOC correlaciona significativament i de forma positiva amb la ira (p = ,027) i la hostilitat (p 

= ,001), per tant, com més elevada sigui l’autoestima més disminuirà, alhora, la hostilitat i, 

com més extern sigui el LOC, més elevats seran els nivells d’ira i hostilitat. Tot i això, no s’ha 

trobat cap correlació estadísticament significativa entorn l’autoestima, el LOC i les escales 

d’agressivitat física i verbal. Finalment, augmentar el nivell d’autoestima i fomentar el LOC 

intern en la mostra estudiada, ajudaria a disminuir els nivells d’ira i hostilitat. 

  

Paraules clau: autoestima, locus de control, comportament agressiu, ira hostilitat, 

adolescents. 
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Abstract 

The aim of this study was to explore self-seem, locus of control and aggression, in a sample of 

85 adolescents (32 boys and 53 girls) who make 4th in high school and 1st and 2nd in a levels 

and aged 15-18 years for, later, search the relation between them. Instruments used have been 

Rosenberg’s Self-Esteem scale (1965), adapted by Atienza, Moreno and Balaguer (2000); 

Rotter’s Locus of Control scale (LOC; 1966) adapted by Perez-Garcia (1984); and aggression 

questionnaire of Buss and Perry (1992), adapted by Andreu (2002), which is composed by 

verbal aggressiveness, physical aggressiveness, anger and hostility. The results show 

participants distribution in analysed variables and boys get scores significantly higher than girls 

in self-esteem, although in other two variables studied no significant differences were found. 

The Spearman correlation coefficient show self-esteem correlates negatively and significantly 

with hostility (p = .001), while LOC correlates positively and significantly with anger (p = 

.027) and hostility (p = .001). Despite this, don’t obtained any significant correlation between 

self-esteem, LOC and physical and verbal aggressiveness scale. Finally, increase self-esteem 

and encourage internal LOC in the studied sample would help to reduce levels of anger and 

hostility. 

 

Keywords: self-esteem, locus of control, aggressive behaviour, anger, hostility, adolescents.  
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1. Introducció 

L’agressivitat és una tendència a manifestar comportaments nocius intencionats, cap a un 

mateix, o cap als altres, i està inclosa dins dels anomenats comportaments externalitzants, 

descrits com les conductes agressives i trencament de regles i normes socials que es 

reflecteixen en els conflictes interpersonals (Achenbach i Rescorla, 2004; Andreu, 2010; 

Tobeña, 2001).  

Els comportaments agressius no són homogenis i mostren diferències importants pel que fa al 

gènere i a l’edat de la persona, manifestant més comportaments agressius els nois respecte les 

noies (Inglés et al., 2008) i donant-se més fenòmens agressius a l’inici de l’adolescència 

respecte edats més avançades (Sanchez i Fernández, 2007; Toldos, 2005). Com tot fenomen 

social és multicausal i, en aquest sentit, existeixen factors familiars, individuals o contextuals, 

o inclús la interacció entre aquests (Valois, MacDonald, Bretous i Fischer, 2002) que expliquen 

una major predisposició a manifestar conductes agressives. Diverses investigacions, per 

estudiar quines variables o quins trets prediuen les conductes agressives, han evidenciat que 

els trets de personalitat narcisistes, (Grumm i Collani, 2009) i les relacions familiars on 

s’imposen normes i/o els pares manifesten un baix compromís amb els fills (Glasgow, 

Dornbusch, Troyer, Steinberg i Ritter, 1997) tenen un vincle amb els comportaments agressius 

en adolescents.  

El locus de control (LOC) fa referència a la percepció de les persones respecte si els 

esdeveniments que els ocorren són contingents o no amb elles mateixes, manifestant que el 

LOC extern és relaciona amb l’atzar o la sort en comptes de percebre que l’esdeveniment és 

contingent amb les pròpies accions prèvies. Així doncs, el LOC també s’ha relacionat amb 

conductes agressives (Akter i Rahman, 2018) i alguns autors consideren que nivells alts del 

LOC extern estan relacionats amb nivells elevats de comportaments agressius (Breet, Myburgh 

i Poggenpoel, 2010). En relació a l’autoestima, un dels autors més rellevants és Rosenberg 

(1965), tot i que han sigut altres autors els encarregats de relacionar-la amb el gènere, on s’ha 

trobat que els nois obtenen puntuacions lleugerament més elevades que les noies, (Quatman i 

Watson, 2001) o amb la seva salut mental, mostrant que un nivell baix d’autoestima es 

relaciona amb simptomatologia psicopatològica (Bos, Huijding, Muris, Vogel i Biesheuvel, 

2010). Així doncs, autors com Breet et al. (2010) van concloure que nivells elevats 
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d’autoestima, conjuntament amb un LOC extern, es relacionen amb nivells més elevats 

d’agressió. 

Així doncs, el present treball s’ha enfocat en estudiar quin és el nivell d’autoestima, de locus 

de control i d’agressió en un conjunt de joves d’entre 15 i 18 anys, per tal d’analitzar la relació 

entre aquestes variables. L’estudi de conductes agressives en l’adolescència és rellevant, ja que 

és quan es dona un augment d’aquesta problemàtica (Mestre, Samper, Tur-Porcar, Richaud i 

Mesurado, 2012), que pot predir, en l’edat adulta, comportaments desadaptatius i problemes 

de salut (Huesmann, Dubow i Boxer, 2009). De forma més immediata, els comportaments 

agressius s’han relacionat, també, amb un baix rendiment acadèmic (Lozano i Garcia, 2000; 

Torregrossa et al., 2012) i amb assumir conductes de risc (Arnett, 1996). 
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2. Fonamentació teòrica 

2.1 Conceptes clau: Agressivitat, Agressió, Ira i Hostilitat 

Achenbach i Rescorla (2004) descriuen com a externalitzant el comportament agressiu i la 

infracció de regles reflectit, principalment, en els conflictes amb altres persones i en els 

conflictes amb les costums i regles socials, mentre que denominen internalitzant als problemes 

amb el “jo”. L’agressivitat, la desobediència i les conductes delictives s’inclouen dins dels 

comportaments externalitzants, en canvi, les conductes ansioses, depressives i els problemes 

somàtics estan lligats al comportament internalitzant (Achenbach, Edelbrock i Howell, 1987; 

Alarcón i Bárrig, 2015).  

L’agressivitat, que s’inclou dins dels problemes externalitzants, es descriu com una tendència 

a manifestar comportaments nocius (Tobeña, 2001) intencionats contra altres persones, ja 

siguin físics o verbals (Berkowitz, 1996; citat per Carrasco i González, 2006) que apareixen en 

les interaccions socials (Sánchez et al., 2014). Una segona definició la dóna Andreu (2010) 

quan manifesta que l’agressivitat són “un conjunt de processos emocionals i cognitius que 

motiven intencionadament a l’individu per fer-se mal a sí mateix o al seu entorn”, i que pot 

conduir a la persona cap a l’agressió. 

Andreu (2017) expressa que l’agressivitat en infants i adolescents acostuma a estar 

condicionada per alguna motivació o propòsit. Tobeña (2001) distingeix dos tipus de motius 

per manifestar aquest comportament entre individus o grups. El primer és el desacord sobre 

una possessió apreciada (menjar, pertinències o territori) i el segon és sobre el desacord o no 

acceptació respecte l’estatus social (tenir superioritat sobre l’altre o rebre un millor tracte que 

els demés). Berkowitz (1989) va suggerir, a més, un tercer motiu, el qual diu que la frustració 

podia produir conductes agressives, però només si aquesta és molt desagradable per la persona.  

L’agressivitat, però, no és el mateix que l’agressió. Bushman i Anderson (2002) defineixen 

l’agressió com qualsevol comportament que va dirigit a un altre individu amb l’objectiu de 

provocar un dany immediat. Carrasco i González (2006) donen una altra definició: “forma de 

conducta puntual, reactiva i efectiva davant de situacions concretes, de caràcter intencional” i 

amb conseqüències aversives, diferenciant-ho de l’agressivitat, la qual la descriu com una 

disposició de les persones cap a l’agressió. Es pot entendre doncs, fins aquest punt, que una 

persona amb tendències elevades a actuar agressivament pot acabar  agredint-se a ell mateix o 
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a altres persones; per tant, agressivitat i agressió són dos termes que estan relacionats, però no 

fan al·lusió a fenòmens idèntics, tot i que sovint s’empren com a mots sinònims. L’agressivitat 

seria com un tret que forma part de la personalitat de la persona i, les agressions, són els actes 

i accions que es duen a terme. Així doncs, en el present estudi, anomenarem a l’agressió com 

conductes agressives, comportaments agressius i/o agressions (veure Figura 1). 

 

Figura 1. Relació dels conceptes Agressivitat, Hostilitat, Ira i Agressió 

En la definició del fenomen de l’agressivitat trobem els conceptes d’ira i hostilitat, els quals 

són importants en la manifestació dels comportaments agressius (Andreu, Peña i Graña, 2002). 

La hostilitat fa referència a l’avaluació negativa que les persones fan d’altres persones o 

objectes (Buss, 1961; citat per Contini 2015) i la manifestem quan diem que algú no ens agrada 

o quan li desitgem el mal (Berkowitz 1996; citat per Contini 2015). Aquestes avaluacions 

negatives motiven agressions (Kokko i Pulkkinen, 2005) que tenen per finalitat produir danys 

a objectes o persones (Spielberger, Jacobs, Russell i Crane, 1983). 

Per últim, la ira fa referència a un estat emocional i a un conjunt de sentiments que apareixen 

vers un esdeveniment desagradable (Berkowitz, 1996; citat per Contini, 2015; Berkowitz, 

2012). Segons Fernández-Abascal (1998) la ira és una reacció d’irritació, fúria o còlera després 

de sentir que s’han vulnerat els propis drets (citat per Contini, 2015) i que predisposa a la 

persona a l’agressió, encara que no sempre passa a l’acte (Berkowitz, 1996; citat per Contini, 

2015; Berkowitz, 2012). Generalment, el conjunt de sentiments que implica la ira varien en 

AGRESSIÓ: 

comportament 
agressiu o conducta 

agressiva: 
comportament dirigit a 

produir un dany 
immediat.

Agressivitat: 
és una tendència cap 

a...

Hostilitat: 
avaluacions 

negatives que 
poden conduir a...

Ira:
estat emocional 

que predisposa a...
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intensitat (des d’un enuig lleu fins la fúria) i no tenen per objectiu aconseguir alguna cosa 

(Spielberger et al. 1983) (veure Figura 1). 

2.2 Manifestació de l’agressivitat i les seves dimensions 

Podem distingir tres formes diferents de manifestar l’agressivitat (Andreu, 2010) i, per tant, 

d’agressions: 

 A nivell emocional es manifesten emocions com la ira i es transmet l’agressivitat 

mitjançant expressions facials, gestos o amb el to o volum de la veu. 

 A nivell cognitiu s’inclouen fantasies destructives i la creació de plans i idees agressives 

per fer mal. 

 Per últim, a nivell conductual trobem la manifestació corporal de l’agressió, la qual es 

pot estudiar segons la expressió, si és verbal, física, o relacional (causar dany en les 

relacions socials dels altres o en la seva reputació social). 

També es pot estudiar el comportament agressiu segons la direcció, directa o indirecta, i la 

motivació, si és reactiva o proactiva (Kokko i Pulkkinen, 2005). L’agressió reactiva o 

impulsiva és descrita com un comportament adaptatiu i culturalment tolerat i s’associa a 

dificultats en la regulació emocional, l’aparició de ira i l’ús de l’agressió davant d’una 

provocació real o percebuda, en canvi, l’agressió proactiva o premeditada es defineix com un 

atac a una altra persona sense percebre l’acció com a defensiva sinó com a mitjà per assolir un 

objectiu (Kokko i Pulkinen, 2005). L’agressió proactiva es relaciona amb unes expectatives 

positives respecte l’assoliment d’un objectiu (creença que aconseguirà allò que vol; Marsee i 

Frick, 2007; Pitkänen, 1969; citat per Kokko i Pulkkinen, 2005; Andreu, 2010). 

Els autors Buss (1961), Buss i Perry (1992, citat per Contini, 2015) i Andreu (2010) defineixen 

algunes dimensions de l’agressió (veure Figura 2). 

- La dimensió física-verbal o psicològica correspon a l’ús de la força o a l’ús del 

llenguatge, respectivament, que té per finalitat provocar algun mal a un altre persona. 

- La dimensió activo-passiva s’atribueix a la manera en que una persona s’involucra en 

accions que danyen a altres persones. La forma activa, doncs, indica que és un mateix 

qui produeix el dany, i la passiva és quan la persona no produeix el mal ella mateixa 

però és testimoni de qui ho fa i no intenta evitar-ho.  
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- Per últim, la dimensió directa-indirecta fa referència a l’objectiu que té una persona per 

produir mal a un altre directament (directa), de forma física (colpejar) o verbal (cridar), 

i la indirecta té el mateix objectiu però es duu a terme mitjançant altres persones o 

objectes (parlar malament d’algú a les esquenes, o destrossar una propietat).  

 

Figura 2. Adaptació de les dimensions descrites sobre l’agressió d’Andreu (2010, pp. 11). 

2.3 Diferències per sexe i edat 

De forma general, els homes mostren  més problemes externalitzants que les dones, les quals 

puntuen més elevat en problemes internalitzants (Alarcón i Bárrig, 2015; Navarro-Pardo, 

Meléndez, Sales i Sancerni, 2012). Concretament, els homes puntuen alt en la recerca 

d’atenció, la conducta delictiva i el trencament de regles, mentre les dones obtenen puntuacions 

més elevades en comportaments depressius, problemes de relació i queixes somàtiques 

(Alarcón i Bárrig, 2015; Lozano i García, 2000).  

Inglés et al. (2008) van realitzar un estudi per determinar la prevalença de la conducta agressiva 

i prosocial en una mostra d’estudiants d’entre 12 i 16 anys d’Alacant i Múrcia. Els resultats 

indiquen que la prevalença d’estudiants amb conductes agressives és del 16%, respecte el 17% 

d’estudiants amb comportaments prosocials (Inglés et al., 2008). Pel que fa al gènere, els nois, 

amb un 22%, han obtingut una prevalença de conductes agressives major que les noies, amb 

gairebé un 10% (Inglés et al., 2008). A més, els nois mostren més comportaments agressius 

que les noies en tots els cursos estudiats (Inglés et al., 2008).  

Diversos estudis indiquen diferències significatives entorn la manera de manifestar 

l’agressivitat segons el gènere. De forma global entre dones i homes en problemes 
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externalitzants, les primeres tendeixen més a manifestar comportaments agressius com discutir 

o cridar i, els segons, comportaments com desobeir, manifestar agressivitat física o amenaces 

(Lozano i García, 2000). Així doncs, hi ha estudis (Card, Stucky, Sawalani i Little, 2008; 

Lagerspetz, Björkqvist i Peltonen, 1988) que assenyalen que les noies manifesten més 

comunament una agressió de naturalesa social indirecta, i els nois es caracteritzen més per un 

comportament agressiu directe, malgrat que l’agressió verbal directa continua sent més 

freqüent en les noies. Els nois obtenen puntuacions més elevades en comportament agressiu 

(Samper, Aparici i Mestre, 2006; Samper, Tur, Mestre i Cortés, 2008) i manifesten una forma 

de violència més activa i directa, que inclou agressions físiques (Sánchez i Fernández, 2007; 

De la Torre, García i Casanova, 2014; Senabre, Ruiz i Murgui, 2012) i verbals. En canvi, les 

noies mostren comportaments més passius i no tan directes a nivell verbal i relacional, com per 

exemple la expansió de rumors, el rebuig o l’aïllament social (Sánchez i Fernández, 2007). 

En aquest sentit, Andreu, Peña i Graña (2002) troben, en una població d’entre 15 i 25 anys, que 

els homes manifesten una major agressivitat física que les dones, mentre aquestes últimes 

manifesten més ira i més hostilitat.  

Aquests resultats són recolzats per les troballes realitzades en relació al fenomen del bullying, 

que es defineix com actes negatius i intencionats per part d’un o diversos estudiants cap a un 

altre (víctima) de forma repetida i durant un període de temps, on es dona un cert desequilibri 

de poder o força entre qui assetja i qui és assetjat (Olweus, 1983). Així, en el bullying, els nois 

acostumen a estar més implicats com agressors que les noies (García, Pérez i Nebot, 2010), i 

les formes més utilitzades són la verbal, com els insults i les amenaces, la física i la relacional 

com escampar rumors o l’exclusió social (Cerezo, 2009; García, Pérez i Nebot, 2010). 

En relació a la violència filio-parental, aquella exercida dels fills als pares, han trobat que els 

nois puntuen més elevat en agressions físiques i, en canvi, les noies puntuen més alt en 

agressions verbals (Calvete, Orue i Sampedro, 2011), tot i que els joves d’ambdós sexes 

exerceixen conductes agressives tant a nivell físic com a nivell verbal (González, Gesteira, 

Fernández i García, 2010). 

Respecte l’edat, el comportament agressiu ha augmentat en diferents àmbits, com l’escolar o 

el familiar, i cada cop són més els i les adolescents els principals implicats, augmentant, 

sobretot, al final de la infància i fins l’adolescència (Mestre, Samper, Tur, Richaud i Mesurado, 

2012). Així doncs, s’han observat més noies amb conductes agressives a 2n de la ESO que a 
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4t, indicant un decrement de conductes agressives a mesura que augmenten de curs, mentre en 

els nois no es troben diferències significatives en quan a curs. Per tant, com comenta Toldos 

(2005) i Sanchez i Fernánzdez (2007) a l’inici de l’adolescència es donen més fenòmens 

d’agressió, tot i que tendeixen a disminuir amb l’edat. Tal i com mostra l’estudi de Mestre et 

al. (2012) dirigit a conèixer la relació entre les estratègies d’afrontament i les emocions amb la 

conducta agressiva, realitzat a la Comunitat Valenciana, durant els 12 i els 15 anys es dona un 

augment de l’agressivitat física, la verbal i la inestabilitat emocional. 

En aquesta línia, Andreu et al. (2002), amb un grup de 1382 subjectes d’entre 15 i 25 anys de 

Madrid, van mostrar que hi ha una major presencia de conductes agressives, d’ira i d’hostilitat 

en els grup de joves d’entre 15 i 16 anys que en els grups d’edat més avançada. 

2.4 Diferències culturals respecte l’agressió 

Diversos estudis han estudiat les diferències culturals respecte els comportaments agressius o 

agressions. En aquest sentit, els estudiants japonesos d’entre 19 i 22 anys, manifesten una 

agressió física major que els espanyols, però aquests últims, que oscil·len entre els 17 i els 21 

anys, mostren més agressions verbals, hostilitat i ira, que els estudiants japonesos (Ramírez, 

Andreu i Fujihara, 2001).  

Així doncs, que la frustració condueixi a conductes agressives, tal com afirma Berkowitz 

(1989; citat per Berkowitz, 2012), és un comportament normal per les cultures occidentals, 

però no per les cultures no occidentals, com l’asiàtica (Kornadt, Hayashi, Tachibana, 

Trommsdorff i Yamauchi, 1992). És important per comprendre la percepció que es té d’aquest 

fenomen des de diverses cultures, tenint en compte que cadascuna li donarà una importància.  

Ramírez (2007) va realitzar una revisió sobre un estudi en el qual els participants de diferents 

països (i.e., Finlàndia, Polònia, Espanya, Japó, Iraq i la Índia) havien d’indicar el grau 

d’aprovació i justificació de l’agressió.  Aquesta revisió mostra que els estudiants universitaris 

de tots els països inclosos van acceptar actes no perillosos del comportament, com ser irònic o 

obstaculitzar, però coincideixen en no acceptar formes d’agressió com la tortura o la mort 

(Ramírez, 2007). Així mateix, aquest estudi (Ramírez, 2007) identifica que els estudiants dels 

diferents països estan més d’acord en acceptar els actes agressius que tenen una justificació, 

que els que no tenen cap justificació. Concretament, s’observa que l’agressió verbal, exceptuant 

les amenaces, és més acceptada que la física en totes les cultures (Ramírez, 2007). 
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Seguidament, també troba que les agressions motivades per una provocació (assassinat 

justificat per raons altruistes, i no motivat pel mal caràcter), els actes agressius socialment 

justificats (defensar-se a un mateix, per exemple) i les situacions defensives, són més 

acceptades i aprovades pel conjunt de cultures (Ramírez, 2007).  

2.5 Factors de risc  

Les agressions i la violència en adolescents són el resultat de la interacció de diversos factors 

familiars, contextuals, socials i individuals (Valois, MacDonald, Bretous i Fischer, 2002), com 

són l’edat i el gènere, mencionats anteriorment. 

2.5.1 Autoestima  

El concepte d’autoestima el trobem descrit i definit per una gran quantitat d’autors. Rosenberg 

(1965), comenta que l’autoestima és l’avaluació que fa i manté un individu sobre si mateix i 

acaba desenvolupant una actitud d’aprovació o desaprovació. Bonet (1997) descriu 

l’autoestima com la percepció avaluativa d’un mateix. També es defineix com el conjunt 

d’actituds, valoracions i judicis que els altres fan sobre nosaltres i que influeix en el que pensem 

sobre nosaltres mateixos i en les nostres actuacions, tal com diuen Sánchez, Jiménez i Merino 

(1997). Una última definició la donen Arancibia (1997) i Fredes (1998), els quals consideren 

que l’autoestima és una valoració que les persones realitzem sobre les nostres característiques 

físiques, cognitives i psicològiques i aquesta valoració es confirma a través de la percepció que 

tenim sobre les valoracions que els altres fan sobre nosaltres (citat per Peradotto, Vargas i 

Valdivia, 2005).  

Alguns estudis descriuen que l’autoestima és un factor de risc per la salut mental (Montt i 

Ulloa, 1996), i mostren que un baix nivell d’autoestima està relacionat amb simptomatologia 

psicopatològica (Bos, Huijding, Muris, Vogel i Biesheuvel, 2010; Montt i Ulloa, 1996) i amb 

problemes externalitzants (Donnellan, Trzesniewski, Robins, Moffitt i Caspi, 2005). 

Pel que fa a la diferència entre nois i noies respecte el nivell d’autoestima, els nois obtenen 

puntuacions lleugerament més altes que les noies en els dominis d’autoestima global, 

competència atlètica i domini personal, en un estudi on es van incloure 545 estudiants 

adolescents de San Francisco, als EEUU (Quatman i Watson, 2001). Un estudi longitudinal 

sobre l’autoestima i el locus de control en tres grups d’adolescents americans de novè grau 

mostra que els nois obtenen puntuacions en el nivell d’autoestima més elevades que les noies 
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(Chubb, Fertman i Ross, 1997). L’estudi també mostra que les puntuacions obtingudes sobre 

l’autoestima es mantenen estables al llarg dels anys (Chubb et al., 1997). Webster (2007), per 

la seva banda, en el seu estudi amb 140 joves sense graduar a la universitat, també va observar 

que els nois manifestaven nivells més elevats d’autoestima que les noies. 

Les persones que tenen un nivell alt d’autoestima són més propenses a la cerca de riscos que 

les persones que tenen un baix nivell d’autoestima, perquè disposen d’una bona autoimatge 

que els permet fer front a les possibles amenaces amb que es poden trobar (Spencer, Josephs i 

Steele, 1993), per tant, involucrar-se en baralles, per exemple, és un comportament de risc que 

pot semblar que requereix de confiança en un mateix per creure que es vencerà a l’altre 

(Salmivalli, 2001). 

D’altra banda, un estudi realitzat per Sanchez et al. (1997), en el qual s’analitzava l’autoestima 

d’adolescents espanyols d’entre 13 i 18 anys, es desprèn la idea que les noies obtenen 

puntuacions inferiors respecte els nois i la diferència per sexe és estadísticament significativa. 

Sanchez et al. (1997) també indiquen que els adolescents amb un nivell baix d’autoestima es 

mostren emocionalment làbils, poc sociables i socialment inhibits, insegurs i desinteressats per 

aspectes escolars, entre d’altres resultats 

En aquest sentit, Alcázar, Navas i Alcázar (2014) van observar que gaudir d’un alt nivell 

d’autoestima està lligat a una disminució de la simptomatologia psicopatològica. Tanmateix, 

hi ha estudis que no recolzen la idea que l’autoestima, per si sola, influenciï i condicioni el 

comportament agressiu però, en canvi, defensen que nivells elevats d’autoestima, combinats 

amb altres trets, com el narcisisme, si que fomenten l’agressió i la ira (Baumeister, Bushman i 

Campbell, 2000; Bushman, Baumeister, Thomaes, et al., 2009).  

L’estabilitat i el nivell de l’autoestima són variables relacionades amb la tendència a manifestar  

ira i hostilitat, i és que una alta autoestima que no és estable està més relacionada amb 

experimentar ira i hostilitat que una autoestima alta que sí que és estable (Kernis, Grannemann 

i Barclay, 1989). D’altra banda, Arsland (2009) va fer un estudi amb 499 estudiants d’entre 16 

i 18 anys per estudiar la expressió de la ira, la ira i l’autoestima, i va trobar que l’autoestima es 

relacionava de forma negativa i significativa amb la ira, de manera que com més augmenta 

l’autoestima, més disminueix la ira. 
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Pel que fa a les agressions físiques, Webster (2007) en el seu estudi no troba cap correlació 

significativa amb l’autoestima. En el mateix sentit, Sandstrom i Jordan (2008) no troben cap 

correlació significativa entre l’autoestima i les agressions físiques en un estudi sobre 

l’autoestima i els comportaments agressius en infants, tot i que la relació que van trobar era 

positiva. 

2.5.2 Locus de control  

La definició de locus de control la va establir Rotter l’any 1966 (citat per Visdómine i Luciano, 

2006) dient: “si la persona percep que l’esdeveniment és contingent a la seva conducta o les 

seves pròpies característiques relativament permanent, s’ha dit que és una creença en el control 

intern” i sosté que “quan un reforç és percebut com seguint alguna acció personal, però no sent 

enterament contingent amb ella, és típicament percebut, en la nostra cultura, com el resultat de 

la sort(...), i en aquest sentit s’ha dit que és una creença en el control extern”. Les persones 

caracteritzades amb un control intern consideren que allò que aconsegueixen està determinat 

per l’esforç, la capacitat i la iniciativa, en canvi, les persones descrites amb un control extern 

creuen que depèn d’altres persones, estructures socials, la sort o el destí (O’Brien, 1984). 

Sadowski i Wenzel (1982) van concloure que els joves amb un LOC extern informaven de més 

hostilitat i agressions que els que tenien un LOC intern. Posteriorment, Breet, Myburgh i 

Poggenpoel (2010), van observar una relació entre locus de control i agressió, manifestant que 

els adolescents amb un locus de control extern tendien a tenir un nivell d’agressió física, verbal 

i indirecte major que els adolescents que s’atribuïen un locus de control intern. 

D’altra banda, s’ha trobat que en el sexe femení el locus de control està correlacionat amb la 

hostilitat (Sadowski i Wenzel, 1982). Seguidament, en un estudi que cercava la relació entre el 

locus de control i el comportament agressiu, es va trobar que la creença en les noies d’un locus 

de control intern augmenta les agressions a l’escola i, en canvi, el comportament agressiu en 

els nois, està relacionat negativament amb el locus de control extern (Halloran, Doumas, John 

i Margolin, 1999).  

Els resultats de Chubb et al. (1997) indiquen que el locus de control extern va disminuint 

conforme els adolescents augmenten de curs. Respecte al gènere, mentre en les noies el locus 

de control extern disminueix entre el novè i desè curs, en els nois s’observa com augmenta 

lleugerament (Chubb et al., 1997). D’altra banda, Kulas (1996), en un estudi longitudinal amb 
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nois i noies que cursaven el setè grau i la edat mitja era de 14 anys, va mostrar que les 

puntuacions que el sexe femení i el masculí obtenien amb el pas dels anys reflectien un LOC 

cada cop més extern.  

2.5.3 Autoestima i Locus de Control 

L’estudi d’Akter i Rahman (2018) sobre la relació entre el locus de control, l’autoconcepte i el 

comportament en el bullying d’adolescents mostra que hi ha una correlació negativa entre 

assetjament escolar i locus de control intern, indicant que baixes puntuacions en el locus de 

control intern o tenir un locus de control extern fan més probable que els adolescents participin 

en assetjament escolar, així com tenir puntuacions baixes en autoconcepte, el qual també fa 

augmentar la possibilitat de participar en assetjament escolar. És a dir, el locus de control extern 

i un autoconcepte negatiu està positivament relacionat amb l’assetjament escolar, el qual 

presenta similituds en relació al gènere i el comportament agressiu, tal com s’ha mencionat 

anteriorment. 

En el mateix sentit, Breet, Myburgh i Poggenpoel (2010), van observar que es relaciona el 

locus de control amb l’autoestima i l’agressió, mostrant que un nivell baix d’autoestima i un 

locus de control extern estan vinculats a comportaments agressius (Breet et al., 2010). Així 

mateix, també es vincula l’agressió amb autopercepcions negatives i amb una falta de control 

sobre els esdeveniments, pel que l’individu acudirà a les agressions per tal de recuperar el 

control sobre la situació (Wallace, Barry, Zeigler-Hill i Green, 2012). 

2.5.4 Altres variables relacionades amb l’agressió en adolescents 

Tal com s’ha comentat prèviament, el comportament agressiu és un fenomen multicausal, en 

el qual no només influeixen les variables esmentades anteriorment, autoestima i locus de 

control (ambdues són el focus d’atenció del present estudi), sinó que altres variables que s’han 

considerat rellevants en la predicció de l’agressió són la impulsivitat, el control cognitiu 

(López, Sánchez, Pérez i Fernández, 2008), la baixa percepció de risc, la recerca de noves 

sensacions (Tobeña, 2001), la inestabilitat emocional i la ira (Samper et al., 2006).  

Així doncs, l’autocontrol també és una variable que desenvolupa un paper important en la 

manifestació de l’agressió en la mesura que, el fracàs de l’autocontrol condueix a tenir 

tendències agressives i, poder millorar aquest autocontrol, les redueix (DeWall, Finkel i 

Denson, 2011). Garaigordobil (2005) va trobar que els adolescents entre 14 i 17 anys que van 
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autoinformar molts trets antisocials, també presentaven un baix autocontrol dels impulsos i un 

nombre elevat de conductes agressives, entre d’altres, de manera que també va trobar una 

correlació negativa entre l’autocontrol i el comportament agressiu dels adolescents. 

A més, alguns dels factors que es donen durant el desenvolupament infantil i que augmenten 

la probabilitat de manifestar comportaments agressius en el futur, són l’aïllament social precoç 

(Kraemer, 1997; citat per Tobeño, 2001), els maltractaments físics infantils o l’abandonament 

(Widom, 1989). En referència a aquests aspectes, Widom (1989) explica que, el 28,6% dels 

subjectes estudiats que han patit abús o negligència quan eren infants, tenen antecedents penals 

quan són adults.  

Seguidament, un estudi realitzat a la Comunitat Valenciana amb adolescents d’entre 12 i 17 

anys, també mostra que la inestabilitat emocional està directa i positivament relacionada amb 

l’agressivitat física i la verbal i pot establir-se com a factor de risc d’aquests comportaments 

(Tur, Mestre i Del Barrio, 2004). 

Les interaccions entre pares i fills i els diferents tipus de comportaments que, els primers, 

desenvolupen, té una estreta relació amb com els adolescents entenen i gestionen les seves 

vides (Glasgow, Dornbusch, Troyer, Steinberg i Ritter, 1997). Així doncs, l’estil educatiu 

autoritari, com rebre imposicions de normes, una elevada autonomia de la mare i un baix 

compromís del pare és un factor lligat a comportaments més agressius i hostils cap als iguals 

(De la Torre et al., 2014; Raya, Pino i Herruzo, 2009; Samper et al., 2006; Senabre, Ruiz i 

Murgui, 2012). D’altra banda, Justicia i Cantón (2011) realitzen un estudi per conèixer la 

relació entre conflictes matrimonials i comportament agressiu i delictiu dels fills amb una 

mostra de joves d’entre 7 i 17 anys i les seves mares, i observen que la freqüència dels conflictes 

entre progenitors es relaciona amb una major sensibilització dels fills cap als conflictes i amb 

problemes de conducta dels mateixos. En aquest mateix estudi, Justicia i Cantón (2011), 

expliquen que quan és la mare qui informa de la freqüència dels conflictes es pot predir el 

comportaments agressiu dels fills. 

D’altra banda, Hart, O’Toole, Price-Sharps i Shaffer (2007) observen que tenir dificultats 

d’aprenentatge, el consum de drogues i d’alcohol tenen una relació significativa amb 

desenvolupar comportaments violents. 
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Per últim, assistir a serveis religiosos, estar lligat a l’escola, gaudir d’un bon ambient familiar 

(Herrenkohl et al., 200), el control d’emocions, el desenvolupament de la sensibilitat, gaudir 

d’un clima familiar afectuós i positiu i la empatia, es considerarien factors de protecció que 

disminuirien la probabilitat de manifestar agressions (Samper et al., 2006; Moreno i Fernández, 

2010). 

2.6 Comportament agressiu i conseqüències   

La continuïtat del comportament agressiu, des de la infància fins l’edat adulta, s’ha estudiat i 

s’ha conclòs que, els homes amb puntuacions elevades en comportament agressiu en la 

infància, és més probable que continuïn obtenint puntuacions altes d’adults (Huesmann, 

Dubow i Boxer, 2009). Les dones amb puntuacions molt baixes en conductes agressives en la 

infància tendeixen a manifestar aquests baixos nivells a l’edat adulta (Huesmann et al., 2009). 

Aquests autors, a més, en un estudi longitudinal, indiquen que les persones amb puntuacions 

en comportaments agressius significativament més elevats a les edats de 8, 19 i 30 anys, als 48 

anys reportaven haver tingut més arrestos, infraccions de trànsit, problemes amb el matrimoni 

i problemes de salut (Huesmann et al., 2009). 

Els comportaments agressius estan, també, relacionats amb el rendiment acadèmic dels 

adolescents. En primer lloc, Lozano i Garcia (2000) troben que els nois suspenen més respecte 

les noies, i el factor de risc associat a aquest fet podrien ser les elevades puntuacions en 

problemes externalitzants. Centrant-nos només en els nois, no hi ha diferències rellevants entre 

els que mostren un comportament agressiu i els que no el mostren en relació al rendiment però, 

en les noies, han vist que aquelles que suspenen mostren significativament més conductes 

agressives que les que no suspenen (Lozano i Garcia, 2000; Torregrossa et al., 2012). 

D’altra banda, també s’ha mostrat que l’agressivitat és una variable important que influeix en 

el comportament de risc o imprudent, sobretot, la conducció d’automòbils, el vandalisme i 

robatoris (Arnett, 1996).  

Per últim, manifestar comportaments agressius amb els iguals, Garaigordobil (2005) va 

considerar que és una variable que prediu la conducta antisocial en el futur. Concretament, el 

bullying o assetjament escolar s’ha associat amb el desenvolupament de, per exemple, 

l’ansietat en el grup de víctimes, i amb trastorns d’ansietat, somàtics o problemes 
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externalitzants caracteritzats per conductes agressives en el grup d’agressors (Albores, 

Sauceda, Ruiz i Roque, 2011).  
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3. Objectius generals i específics  

Aquesta recerca s’orienta per la pregunta: els comportaments agressius en els adolescents tenen 

relació amb l’autoestima i el LOC? 

L’objectiu principal d’aquest treball és conèixer la relació entre les variables autoestima i locus 

de control amb l’agressió en una mostra d’adolescents d’entre 15 i 18 anys i que estan cursant 

Educació Secundària Obligatòria (ESO) i batxillerat. 

Els objectius específics de l’estudi són: 

 Examinar el nivell d’autoestima, del locus de control i el nivell d’agressió d’adolescents 

entre 15 i 18 anys que estan cursant ESO i batxillerat. 

 Analitzar les diferències de gènere en les variables avaluades. 

 Analitzar la relació de l’autoestima i el locus de control amb l’agressió. 

En base a la literatura científica es formulen les hipòtesis d’aquest treball. 

 Els nois obtindran nivells d’autoestima més elevats que les noies. 

 Els nois obtindran un LOC més extern que les noies. 

 Els nois obtindran nivells d’agressivitat física més elevats que les noies, les quals 

obtindran nivells d’agressivitat verbal més elevats que els nois.  

 Els adolescents amb un nivell d’autoestima elevat, obtindran puntuacions elevades en 

agressió. 

 Els adolescents amb un locus de control extern, obtindran puntuacions elevades en 

agressió 

4. Metodologia 

4.1 Mostra  

Es va escollir un institut de la comarca del Vallès Occidental, per la seva acceptació i voluntat 

de participar en l’estudi 

Per la realització del present estudi s’ha comptat amb la participació d’un total de 85 estudiants 

d’ESO i Batxillerat, dels quals 53 són noies i 32 són nois. El nombre d’alumnes per curs no és 

homogeni, ja que s’ha comptat amb 49 alumnes de 4t d’ESO, amb 26 de 1r de batxillerat i amb 

10 de 2n de batxillerat. Les edats de la mostra estan compreses entre els 15 i els 18 anys. 
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Del total dels participants que han contestat els qüestionaris, que són 85, 32 (37,6%) són homes 

i 53 (62,4%) són dones (veure Taula 1). 

Taula 1. Nombre de subjectes de la mostra per gènere 

 Gènere femení Gènere masculí 

Subjectes de la mostra 53 32 

Percentatge (%) 62,4% 37,6% 

Les edats estan compreses entre els 15 i els 18 anys, havent-hi 37 casos amb 15 anys (43,5%), 

28 casos amb 16 anys (32,9%), 12 amb 17 anys (14,1%), i 8 casos amb 18 anys (9,4%) (veure 

Taula 2). 

Taula 2. Nombre de subjectes de la mostra per edat 

Edat 15 16 17 18 

Subjectes de la 

mostra 

37 28 12 8 

Percentatge (%) 43,5% 32,9% 14,1% 9,4% 

Dels diferents cursos als quals la mostra pertany, trobem que 49 subjectes (57,6%) pertanyen 

a 4t d’ESO, 26 (30,6%) a 1r de batxillerat, i 10 (11,8%) a 2n de batxillerat (veure Taula 3). 

Taula 3. Nombre de subjectes de la mostra per curs 

Curs 4t ESO 1r Batxillerat 2n Batxillerat 

Subjectes de la 

mostra 

49 26 10 

Percentatge (%) 57,6% 30,6% 11,8% 

 

4.2 Instruments 

El present estudi té com a objectiu conèixer les agressions dels adolescents, el nivell 

d’autoestima i el locus de control, per conèixer si existeix una relació entre les tres variables. 

Per poder fer ús de les escales es va contactar amb els autors que les van adaptar a població 

espanyola i se’ls va demanar el permís corresponent.  

Així doncs, amb les anteriors finalitats, es va crear una bateria d’instruments: 



 
 
 

23 
 
 

Full de dades sociodemogràfiques 

Els adolescents van ser preguntats per algunes dades sociodemogràfiques com la seva edat, el 

seu gènere, el curs en el que es trobaven, si havien repetit algun curs, el seu consum d’alcohol 

i la relació amb els seus progenitors/tutors legals (veure Annex 3). 

Escala d’autoestima  

L’escala d’autoestima, Self-esteem scale (Rosenberg, 1965), que s’utilitzarà en aquest estudi, 

és un instrument auto-reportat que mesura el constructe d’autoestima global en adolescents 

d’entre 14 i 18 anys. És una escala unidimensional, que consta de 10 ítems amb un estil de 

resposta tipus Likert de 4 punts, que van d’1 (molt en desacord) fins a 4 (molt d’acord). La 

interpretació de les puntuacions es classifica en alta (de 30 a 40 punts), mitja (de 26 a 29 punts) 

o baixa (inferior a 25 punts). L’escala està traduïda i validada a població espanyola, amb una 

mostra d’adolescents valencians, mostrant bons indicadors psicomètrics com una bona 

estabilitat temporal, una fiabilitat de 0,80 i una correcta consistència interna (α = 0,86 en l’alfa 

de Cronbach; Atienza, Moreno i Balaguer, 2000; veure Annex 4). L’alfa de Cronbach del 

present estudi en l’escala d’autoestima és de 0,83, per tant, l’instrument mostra una bona 

fiabilitat. 

Escala de Locus de Control  

L’escala de Locus de Control, Locus of Control scale (LOC; Rotter, 1966), traduïda i adaptada 

a l’espanyol (Perez-García, 1984), consta de 29 ítems i cada ítem té dues possibilitats de 

resposta, una relacionada amb el locus de control intern, i l’altre amb l’extern. Està dirigida a 

població adulta, tot i que s’ha validat en població d’entre 14 i 20 anys. 23 dels 29 ítems avaluen 

el LOC de la persona i, els restants, tenen per objectiu crear confusió (veure Annex 5. Com 

més elevada sigui la puntuació obtinguda, voldrà dir un LOC més extern. L’alfa de Cronbach 

de l’escala del LOC en el present estudi és de 0,47, el qual no garanteix una bona fiabilitat.  

Qüestionari d’agressió 

El qüestionari d’agressió, Aggression Questionnaire, (AQ; Buss i Perry, 1992), va ser traduït i 

adaptat a població espanyola per Andreu, Peña i Graña (2002), i consta de 29 ítems amb un 

estil de resposta tipus Likert de 5 punts sent 1 completament fals per mi i, 5, completament 
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vertader per mi. S’avaluen les conductes i sentiments agressius i els ítems s’agrupen en 4 sub-

escales que són l’agressió física (AF), l’agressió verbal (AV), la hostilitat (H) i la ira (I). Està 

dirigit a persones d’entre 15 i 25 anys, i el qüestionari té una bona fiabilitat i validesa (Andreu 

et al., 2002; veure Annex 6). Els coeficients de fiabilitat de les sub-escales del qüestionari són 

adequades, amb un alfa de Cronbach de 0,88 per l’escala total, 0,86 per l’agressió física, 0,77 

per la ira, 0,68 per l’agressió verbal i 0,72 per la hostilitat (Andreu et al., 2002). En el present 

estudi, l’alfa de Cronbach del qüestionari d’agressió és de 0,82, el que mostra una bona 

fiabilitat. La sub-escala d’agressivitat física té un alfa de Cronbach de 0,85, la de l’agressivitat 

verbal és de 0,62, la de la ira és de 0,73 i la de la hostilitat és de 0,48. 

4.3 Procediment 

Segons León i Montero (2003) el present estudi es correspon amb un disseny d’investigació no 

experimental, concretament, el disseny per enquesta transversal, que té per instrument el 

qüestionari. Es tracta, doncs, d’enquestar a una població en un moment determinat per conèixer 

l’estat actual, en aquest cas, de tres constructes diferents. El tipus de disseny transversal, però, 

ens impedeix conèixer els possibles canvis evolutius que poden sorgir en la població 

enquestada, i tampoc ens permet establir una llei de causalitat. El que sí que ens permet 

conèixer és la correlació entre les variables estudiades i les dades obtingudes.   

El tipus de mostreig que s’ha dut a terme ha sigut un mostreig no probabilístic a propòsit per 

tal de seleccionar el centre que ha participat en el present treball. Es va contactar directament 

amb l’institut seleccionat per considerar que tindria una probabilitat més elevada de col·laborar. 

Per dur a terme la selecció de l’alumnat que participaria en l’estudi és va fer un mostreig 

probabilístic aleatori simple a proporcional, seleccionant de forma aleatòria i accidental 85 

alumnes en total.  

Per tal de posar en marxa la recollida de dades per al present estudi, es va contactar amb 

diversos centres d’educació secundaria. Alguns de forma presencial, i d’altres de forma 

electrònica. L’institut escollit va ser el primer a confirmar la seva participació i, la secretaria 

de l’institut va dirigir la meva demanda a la orientadora del centre, ja que en aquell moment el 

director estava de baixa. La orientadora, doncs, va demanar la informació sobre l’estudi que es 

volia realitzar i va demanar veure els qüestionaris que es tenia intenció de passar als estudiants, 

per tenir coneixement de quina informació i quines dades es recollirien.  
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Es va pactar un dia per fer una reunió (20 de febrer) i informar amb detall de l’estudi i de la 

mostra d’estudiants que es necessitava per dur-lo a terme. 

Posteriorment, es van pactar dos dies, el 6 de març i el 13 de març, per tal d’anar a l’institut i 

facilitar als estudiants el consentiment informat dirigit a les famílies (al ser menors, es necessita 

el seu consentiment)(veure Annex 1). El dia 6 es va donar als alumnes de quart, i el 13 als de 

1r i 2n de batxillerat. Dies després, es van pactar més dies (13 i 20 de març) per tornar a l’institut 

i procedir a l’administració del consentiment informat dirigit als alumnes (veure Annex 2) i a 

l’administració dels qüestionaris. El dia 13 es realitza amb els alumnes de 4t d’ESO i el dia 20 

amb els alumnes de batxillerat. Previ a l’administració del consentiment i els qüestionaris, es 

va dirigir als alumnes a la biblioteca del centre educatiu de la qual es va disposar per donar la 

explicació sobre en què consistien els qüestionaris (sense facilitar informació que pogués 

produir un biaix en la resposta) i sobre la finalitat d’aquest, donant pas a les preguntes que 

sorgien. Després, se’ls va explicar els aspectes ètics de l’estudi, com que la participació era 

totalment voluntària, podien abandonar el procés en qualsevol moment, es respectaria el seu 

anonimat i els resultats només tindrien finalitats acadèmiques.  

Un cop acabada l’explicació, es va procedir a administrar, primer, el consentiment informat, i, 

aquells que van estar d’acord a participar, van continuar amb l’administració del full de dades 

sociodemogràfiques i els tres qüestionaris.  

L’ordre de presentació i realització del qüestionari és, en primer lloc, l’escala d’autoestima de 

Rosenberg; en segon lloc, l’escala de locus de control; i, per últim, el qüestionari d’agressió.  

4.4 Anàlisi de dades 

S’ha realitzat l’anàlisi de dades mitjançant el programa IBM SPSS Statistics versió 25, des 

d’on s’obtenen les dades referents a la mostra utilitzada com el nombre total de subjectes que 

formen la mostra, el nombre de subjectes per cada gènere, per edat i per curs, i els percentatges 

corresponents a cada proporció de subjectes.  

Seguidament, per realitzar els resultats descriptius de la variable autoestima, LOC, agressivitat 

física i verbal, ira i hostilitat es duen a terme estadístics descriptius amb els quals s’obté la 

puntuació mitjana de la mostra, la desviació tipus, les freqüències i percentatges, les 

puntuacions màximes i les mínimes i el número de subjectes global i per gènere inclosos en 

cada nivell de la variable (alt, baix o mig). Per poder diferenciar si es tractava d’una puntuació 
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alta o baixa en l’escala del LOC i en el qüestionari d’agressió, ja que els instruments no 

contemplen aquesta diferenciació, es realitza a partir de la puntuació mitjana obtinguda, és a 

dir, totes les puntuacions que estiguin per sota del valor de la puntuació mitjana seran  

considerades baixes puntuacions i, totes les puntuacions que siguin més altes que la puntuació 

mitjana obtinguda, seran considerades com a altes puntuacions. Es fa d’aquesta manera per 

evitar la pèrdua de mostra. 

D’altra banda, es realitza una comparació de puntuacions mitjanes entre el gènere femení i el 

gènere masculí en relació a les variables autoestima, LOC i agressió. Per dur-ho a terme, 

primerament s’ha aplicat la prova no paramètrica Kolmogorov-Smirnov per conèixer si la 

població escollida segueix o no una distribució normal en les variables esmentades. Si la 

població segueix una distribució normal (> ,05) s’aplicarà la prova paramètrica T-Student i, si 

no segueix una distribució normal (< ,05) s’aplicarà la prova no paramètrica U de Mann-

Whitney, per poder comparar les mitjanes dels dos gèneres en totes les variables estudiades. 

Per a la interpretació d’aquestes proves és important tenir en compte p < ,05, el qual ens 

indicarà que la diferència de les mitjanes entre els dos grups és significativa. 

Finalment, per conèixer si existeix alguna correlació entre les variables del present estudi s’ha 

aplicat el coeficient de correlació d’Spearman. Prèviament, però, s’ha hagut d’explorar si 

cadascuna de les variables segueix una distribució normal. Al no ser així, s’ha aplicat el 

coeficient de correlació d’Spearman, en comptes del coeficient de correlació de Pearson, els 

quals mesuren l’associació o interdependència entre dues variables. La interpretació del 

coeficient utilitzat s’orienta per p < ,05, el qual ens diu, si es compleix, que la correlació que 

hi ha entre les dues variables escollides és significativa.  

5. Resultats 

5.1 Resultats descriptius de l’autoestima 

En aquest apartat es descriuran els resultats descriptius obtinguts sobre la variable autoestima 

mitjançant les puntuacions obtingudes dels participants. La mitjana d’autoestima de la mostra 

d’adolescents estudiada és de 29,15 (DT = 4,922), és a dir, considerada una autoestima mitja 

amb una puntuació mínima de 14 i una puntuació màxima de 40. La Figura 3 mostra el 
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percentatge de casos que ha obtingut cada puntuació. Tal i com s’observa, la puntuació més 

freqüent ha sigut la de 32 amb un 14,1%. 

En l’escala d’autoestima, el sexe masculí ha obtingut una puntuació mitjana de 31,25 (DT = 

3,910), amb una puntuació mínima de 20, i una màxima de 40. D’altra banda, el sexe femení 

ha obtingut una puntuació mitjana de 27,89 (DT = 5,067) amb una puntuació mínima de 14, i 

una màxima de 37 (veure Figura 4).  

 

 

 

 

 

 

 

S’ha aplicat la prova U de Mann-Whitney per tal de fer una comparació de les mitjanes de la 

mostra de nois respecte la de noies, i els resultats obtinguts mostren que la diferència de les 

mitjanes entre nois i noies és significativa (U = 539; z = -2,813; p = ,005), per tant, es pot dir 

que els nois de la mostra obtenen puntuacions significativament més elevades que el grup de 

noies.  
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Figura 4. Diferència de puntuacions per sexe en l’autoestima 
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D’altra banda, trobem que hi ha un total de 18 subjectes (21,2%) que tenen una autoestima 

baixa, 20 subjectes (23,5%) que tenen una autoestima mitja i, amb una major diferencia, 47 

subjectes de la mostra (55,3%) tenen una autoestima alta (veure Figura 5). Respecte la 

diferència amb el gènere, s’ha trobat que al sexe masculí hi ha 2 nois (6,3%) amb una 

autoestima baixa, 7 nois (21,9%) amb una autoestima mitja i 23 nois (71,9%) amb una 

autoestima alta. Les noies, en canvi, mostren que, 16 noies (30,2%) presenten una baixa 

autoestima, 13 noies (24,5%) una autoestima mitja i 24 noies (45,3%) una autoestima alta 

(veure Figura 5). 

 

Figura 5. Autoestima total i per gènere 

Tal com es veu en el gràfic anterior (Figura 5), observem una major diferència en les 

puntuacions baixes i altes. És el sexe femení el que predomina amb una baixa autoestima 

diferenciant-se molt de la proporció de nois, en canvi, és el sexe masculí el que predomina amb 

una autoestima alta.  
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5.2 Resultats descriptius del locus de control 

Els resultats obtinguts de les puntuacions obtingudes en l’escala de locus de control sobre la 

mostra de l’estudi mostren una mitjana de 13,06 (DT = 2,884) amb una puntuació mínima de 

7, i una màxima de 20. La puntuació obtinguda per més subjectes (13) és de 14, amb un 15,3%. 

Gràficament, els resultats s’exposarien de la següent manera (veure Figura 6):  

 

 

 

 

 

 

 

 

El sexe masculí, format per 32 subjectes de la mostra, ha obtingut una mitjana de 12,78 (DT = 

3,405), amb una puntuació mínima de 7, i una màxima de 20. Com s’observa a continuació 

(Figura  7), la puntuació més repetida en aquesta escala és de 13, obtinguda per 5 participants 

de la mostra, el qual és un 15,6%. D’altra banda, el sexe femení, format per 53 subjectes, ha 

obtingut una mitjana més elevada, de 13,23 (DT = 2,539), amb una puntuació mínima de 8, i 

una màxima de 18. La puntuació més repetida en el sexe femení ha sigut de 14 punts, per 11 

subjectes, que és el 20,8% (veure Figura 7). 
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Després de fer la prova U de Mann-Whitney per comparar les mitjanes del sexe femení i 

masculí respecte el LOC, es troba que (U = 763; z = -,775; p = ,438), per tant, es pot dir que 

les diferències no són estadísticament significatives i les mitjanes dels dos grups no es poden 

considerar diferents.  

Seguidament, veiem que 45 participants (52,9%) manifesten un locus de control intern, mentre 

la resta, 40 participants (47,1%), mostren un locus de control extern. Pel que fa al sexe masculí 

s’ha trobat que 20 subjectes (62,5%) manifesten un locus de control intern i, 12 subjectes 

(37,5%), manifesten un locus de control extern. Respecte el sexe femení, en canvi, observem 

que 25 casos (47,2%) mostren un locus de control intern i 28 (52,8%) mostren un locus de 

control extern (veure Figura 8). 

 

Figura 8. Locus de Control total i per gènere 

Com es veu en aquest gràfic (veure Figura 8) la diferència més rellevant és respecte els nois, 

els quals tendeixen més a manifestar un locus de control intern. Les noies, com es pot observar, 

estan més o menys equilibrades, havent-hi només un 5,6% de diferència entre els casos que es 

troben en el LOC intern i l’extern.  

5.3 Resultats descriptius sobre l’agressió 

Els resultats d’aquesta variable es mesuren mitjançant les 4 escales que avalua el qüestionari, 

que són l’agressivitat física, l’agressivitat verbal, la ira i la hostilitat. A continuació s’exposen 

els resultats per cada escala i, posteriorment, s’examinen les diferències de gènere.  
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Agressivitat física: 

En la mostra que s’ha estudiat, respecte l’agressivitat física, s’obté una mitjana de 22,34 (DT 

= 7,663), amb una puntuació mínima de 10, i una màxima de 42. La puntuació més obtinguda 

pels subjectes ha sigut de 26, obtinguda per 7 subjectes. A la Figura 9 es pot observar quin és 

el percentatge de casos que ha obtingut cada puntuació.  

El sexe masculí ha obtingut una puntuació mitjana de 24,03 en la variable d’agressivitat física 

(DT = 7,460), amb una puntuació mínima de 10 i una màxima de 40, on la puntuació més 

freqüent ha sigut de 26, per 4 subjectes. El sexe femení, en canvi, ha obtingut una puntuació 

mitjana de 21,32 (DT = 7,673), amb una puntuació mínima de 10 i una màxima de 37, obtenint 

la puntuació de 15 per 5 subjectes (veure Figura 10).  
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Un cop aplicada la U de Mann-Whitney, s’obté que les mitjanes dels dos sexes no són 

significativament diferents (U = 680; z = -1,521; p =,128), per tant, no es pot dir que hi hagi 

diferències significatives entre el grup de nois i el de noies respecte l’agressivitat física, tenint 

en compte que no és compleix p < ,05. 

D’altra banda, 44 casos del total de la mostra (51,8%) han obtingut una puntuació considerada 

baixa (per sota de la mitjana 22,34) d’agressivitat física, mentre 41 subjectes (48,2%) han 

obtingut una puntuació considerada alta (veure Figura 11). Centrant-nos en les diferències 

respecte el gènere, s’observa que, en els homes, hi ha 12 (37,5%) que obtenen una puntuació 

baixa i 20 (62,5%) una puntuació alta. En el sexe femení, però, hi ha 31 casos (60,4%) amb 

puntuació baixa i 21 (39,6%) amb puntuació alta (Figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51,8
48,2

60,4

39,637,5

62,5

0

10

20

30

40

50

60

70

Ag.Física baixa Ag.Física alta

Mostra total Sexe Femení Sexe Masculí

Figura 11. Agressivitat física total i per gènere 



 
 
 

33 
 
 

Agressivitat verbal: 

Els resultats de la present variable mostren que la mitjana és 15,66 (DT = 3,48) amb una 

puntuació mínima de 6 i màxima de 26. En el següent gràfic (Figura 12) s’observa el 

percentatge de casos per cada puntuació, sent 16 la puntuació més obtinguda.  

 

Figura 12. Percentatges de casos per cada puntuació en agressivitat verbal 

El sexe masculí, en agressivitat verbal té una mitjana de 16,06 (DT = 3,262), una puntuació 

mínima de 9 i una màxima 23, sent la puntuació de 16 la més obtinguda per 6 subjectes. El 

sexe femení situa la mitjana en 15,42 (DT = 3,613), té una puntuació mínima de 6 i una màxima 

26, sent les puntuacions més obtingudes de 14 punts i de 16, per 7 persones en cada cas (Figura 

13).  
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En el cas de l’agressivitat verbal s’ha fet la prova T-Student perquè tant la mostra de nois com 

la de noies segueix una distribució normal, fet que no succeïa en els resultats descrits 

anteriorment. Així doncs, en aquest cas, un cop aplicada la T-Student s’ha trobat que (t = ,830; 

p > ,05) les mitjanes dels dos grups no són significativament diferents entre elles. 

Agrupant tots els casos de la mostra estudiada, els resultats indiquen que 54 casos (63,5%) 

manifesten un nivell baix d’agressivitat verbal i 31 casos (36,5%) un nivell alt d’agressivitat 

verbal, partint del valor de la mitjana indicat anteriorment (15,66) (veure Figura 14). 

 

Figura 14. Agressivitat verbal total i per gènere 

D’altra banda, dins del sexe masculí trobem 19 casos (59,4%) que indiquen un baix nivell 

d’agressivitat verbal i 13 (40,6%) un nivell alt. En el sexe femení trobem 35 casos (66%) que 

manifesten un nivell baix d’agressió verbal, i n’hi ha 18 (34%) que manifesten un nivell alt 

(Figura 14). 
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Ira: 

Els resultats de la variable ira del qüestionari d’agressió mostren que la mitjana és 20,66 (DT 

= 5,027), la puntuació mínima és de 8 i la màxima de 31, essent 21 la puntuació més freqüent 

per la mostra de l’estudi, en 11 casos (Figura 15). 

Figura 15. Percentatges de casos per cada puntuació 

El gènere masculí obté una mitjana de 19,84 (DT = 4,991) amb una puntuació mínima de 10 i 

una màxima de 31, sent el valor més freqüent de 21, per 4 casos. El gènere femení ha obtingut 

una mitjana de 21,15 (DT = 5,032) amb una puntuació mínima de 8 i màxima de 30, sent 25 la 

puntuació més obtinguda, en 8 casos (Figura 16). 
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Després d’aplicar la prova U de Mann-Whitney es troba que la diferència sobre les mitjanes 

per gènere respecte la ira no és significativa (U = 677; z = -1,555; p = ,120), per tant, es 

considera que entre els dos grups no hi ha diferències rellevants ja que no és compleix p < ,05. 

A partir de la puntuació mitjana mencionada anteriorment, 20,66, els resultats indiquen que, de 

la mostra total, 46 casos (54,1%) mostren un nivell baix d’ira i 39 casos (45,9%) mostren un 

nivell alt d’ira (veure Figura 17).  

 

Figura 17. Ira total i per gènere 

Dins del gènere masculí trobem 21 subjectes (65,6%) amb un nivell baix d’ira i 11 (34,4%) 

amb un nivell alt. En el sexe femení hi ha 25 casos (47,2%) que tenen una ira baixa, i 28 casos 

(52,8%) que mostren una ira alta (Figura 17). Podem comprovar que hi ha més nois amb una 

ira considerada baixa que alta. En el cas del gènere femení, hi ha més noies amb una ira alta 

que baixa. De forma general, en la mostra estudiada, predomina un nivell d’ira baix. 
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Hostilitat: 

Els resultats de la hostilitat mostren que la mitjana es situa en 23,11 (DT = 4,756) amb una 

puntuació mínima de 13 i una puntuació màxima de 36, sent 21 la puntuació més obtinguda 

per 11 subjectes  (Figura 18). 

 

Figura 18. Percentatges de casos per cada puntuació 

La mitjana en el gènere masculí és de 23,03 (DT = 5,767) amb una puntuació mínima de 13 i 

una màxima de 36, sent 20 la puntuació que més s’ha obtingut, per 5 subjectes. En el gènere 

femení, la mitjana és de 23,15 (DT = 4,087) amb una puntuació mínima de 16 i una màxima 

de 31, sent la puntuació 21 la més repetida en 6 casos (Figura 19). 

 

Figura 19. Diferència de puntuacions per sexe en hostilitat 
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Per comparar les mitjanes del gènere masculí i femení s’ha aplicat la prova T-Student, amb la 

qual obtenim que les diferències en les mitjanes de la hostilitat no són significatives (t = -,112; 

p > ,05) i, per tant, no és pot dir que existeixin diferències entre les dues mitjanes dels dos 

gèneres. 

A partir de la mitjana de la mostra, 23,11, diferenciem entre hostilitat alta i baixa. Hi ha 47 

casos (55,3%) que manifesten un nivell baix d’hostilitat, i hi ha 38 casos (44,7%) que mostren 

un nivell alt d’hostilitat (veure Figura 20). 

 

Figura 20. Hostilitat total i per gènere 

Respecte el gènere, el masculí mostra que 17 subjectes (53,1%) tenen una hostilitat baixa, i 15 

subjectes (46,9%) manifesten una hostilitat alta, i el gènere femení mostra que 30 subjectes 

(56,6%) manifesten una hostilitat baixa, i 23 (43,4%) una hostilitat alta (veure Figura 20). 

5.4 Resultats correlacionals 

En aquesta part de l’estudi s’exposaran els resultats de les correlacions entre l’autoestima i les 

4 sub-escales del qüestionari d’agressió, i entre el LOC i aquestes mateixes sub-escales. Donat 

que les variables autoestima i locus de control no segueixen una distribució normal s’utilitzarà 

la correlació d’Spearman. Així doncs, es procedeix a buscar la correlació de l’autoestima amb 

les 4 sub-escales d’agressivitat (agressivitat física, verbal, ira i hostilitat), i es farà el mateix 

amb el locus de control. Per conèixer si és significatiu s’ha de donar p < ,05. 

En primer lloc, la correlació de l’autoestima amb l’agressivitat física mostra que no és 

significativa, tot i que es dóna una correlació positiva en la mesura que quan més augmenta 

l’autoestima més augmenta, alhora, l’agressivitat física (r = ,133; p = ,223). 
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Com en els resultats descriptius s’ha trobat que la diferència per gènere és significativa, es duu 

a terme la correlació d’Spearman separada per gènere, i s’obté que, en els nois, r = ,275; p > 

,05, es dona una correlació positiva en la mesura que quan augmenta l’autoestima, també 

augmenta l’agressivitat física, però no és significativa. En el cas de les noies, tampoc és una 

correlació significativa ja que r = -,033; p > ,05, tot i que la correlació, en aquest cas, és 

negativa, és a dir, quan  més elevada és l’autoestima més baixa és l’agressivitat física.  

Els resultats de la correlació d’Spearman amb l’agressivitat verbal mostren que r = ,171 i p = 

,118, per tant, la correlació entre les dues variables és positiva però no és significativa. Si es fa 

una separació per gènere s’expressa que la correlació és positiva però no significativa tan pels 

nois (r = ,201; p = ,270) com per les noies (r = ,152; p = ,278).  

Seguidament, l’autoestima i la ira expressen que r = -,159; p = -,159, per tant, la relació que 

s’estableix és negativa (quan més augmenta l’autoestima, disminueix la ira) però no és 

significativa. Quan és fa la separació per gènere, però, tot i que en cap cas és una correlació 

estadísticament significativa, es mostra que en els nois es una correlació positiva (r = ,088; p 

= ,631) (si augmenta l’autoestima, augmenta la ira) i en les noies és negativa (r = -,206; p = 

,139) (si augmenta l’autoestima, disminueix la ira). 

L’autoestima i la hostilitat manifesten una correlació negativa i estadísticament significativa (r 

= -,418; p = ,000 < ,05),  per tant, quan augmenta l’autoestima, disminueix la hostilitat. En la 

separació per gènere, però, tots dos manifesten una relació negativa al respecte d’autoestima i 

hostilitat, amb la diferència que en els nois aquesta relació no és significativa i en les noies és 

molt significativa ( r = -,322; p > ,05 per els nois; r = -,538; p = ,000 < ,05 per les noies).  

Taula 4. Nivell de significació i correlació amb l’autoestima 

 

 

Nota. La significació es mostra mitjançant asteriscs *p < ,05 

Respecte la correlació del locus de control amb les sub-escales d’agressivitat, que s’ha fet 

també mitjançant Spearman, s’ha trobat que, en primer lloc, el locus de control i l’agressivitat 

física mostren una correlació que no és significativa però és positiva (r =,061; p = ,576). Si fem 

la diferència per gènere es troba que tots dos, nois (r = ,038; p = ,836) i noies (r = ,149; p = 
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285), manifesten una correlació positiva (quan més puntuació en el LOC, més agressivitat 

física), tot i que en cap cas és una correlació significativa ja que p >,05. 

Pel que fa al locus de control i a l’agressivitat verbal, tampoc és una correlació significativa tot 

i ser positiva (r = ,030; p = ,786). En aquest cas, però, quan es diferencia per gènere, es troba 

que les noies obtenen una correlació negativa mentre la dels nois és positiva, no sent 

significativa en cap cas (r = ,120; p = ,513 pels nois, r =-,003; p = ,982 per les noies).  

El locus de control i la ira, però, si mostren una correlació positiva i significativa, ja que r = 

,240; p = ,027, de manera que quan s’obté una puntuació més elevada de LOC i, per tant, és 

més extern, també augmenta la ira. Concretant en nois i noies per separat s’observa que no 

s’obté cap correlació significativa, sent en tots dos casos positives (r = ,212; p = ,244 pels nois, 

r =,220; p = ,114 per les noies).  

En la correlació del LOC amb la hostilitat es troba que el nivell de significació és molt elevat i 

la correlació és positiva, de manera que quan més puntuació es té en el LOC (LOC més extern), 

també es dona un augment de la hostilitat (r =,414; p = ,000). En els nois també es dona un 

nivell de significació força elevat i una correlació positiva (r = ,514; p = ,003), i en les noies 

passa el mateix, s’observa una correlació significativa i positiva (r = ,316; p = ,021). 

Taula 5. Nivell de significació i correlació amb el LOC 

 

 

Nota. La significació es mostra mitjançant asteriscs *p < ,05 

Així doncs, les correlacions significatives que s’han trobat en el present estudi quedarien 

resumides de la següent manera: 

- L’autoestima correlaciona significativa i negativament amb la hostilitat. 

- L’autoestima del gènere femení obté una correlació significativa i negativa amb la 

hostilitat.  

- El LOC manifesta una correlació significativa i positiva amb la ira. 

- El LOC manifesta una correlació significativa i positiva amb la hostilitat. 

- El LOC del gènere femení i el LOC del gènere masculí manifesta una correlació 

positiva i significativa amb la hostilitat. 
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6. Discussió i conclusions 

6.1 Discussió dels resultats 

En la present investigació s’han estudiat les variables autoestima, locus de control i agressió en 

una mostra d’adolescents d’edats compreses entre els 15 i els 18 anys, amb l’objectiu de 

conèixer les diferències de gènere per cadascuna de les variables i la relació que s’estableix 

entre les mateixes. Així doncs, s’ha trobat que, respecte l’autoestima, els nois obtenen 

puntuacions significativament més elevades que les noies. Pel que fa al LOC, els resultats no 

són significatius i, per tant, no es mostren diferències de gènere en relació a les seves 

puntuacions mitjanes. Succeeix el mateix amb l’agressivitat física, amb l’agressivitat verbal, la 

ira i la hostilitat, en les quals no s’obtenen diferències significatives i no es pot dir, doncs, que 

existeixin diferències rellevants entre les puntuacions mitjanes obtingudes per nois i noies.  

En relació al primer objectiu, el qual és examinar l’autoestima de la mostra i analitzar possibles 

diferències per gènere, s’accepta la hipòtesi prèviament plantejada ja que, en el present estudi, 

les diferències que s’han trobat entre nois i noies són significatives. En aquest sentit, els nois 

obtenen puntuacions significativament més elevades que les noies. Aquest estudi està en 

consonància amb altres estudis que indiquen que l’autoestima és lleugerament més elevada en 

els nois que en les noies (Chubb et al., 1997; Sánchez et al., 1997).  

En segon lloc, en l’estudi de la variable de locus de control, els resultats obtinguts no són 

significatius, tot i que el gènere femení obté una puntuació lleugerament superior respecte de 

la mostra dels nois, és a dir, el gènere femení mostra un LOC més extern que el gènere masculí. 

En total, hi ha només 12 de 32 nois amb un LOC extern, mentre són 28 les noies, de 53, amb 

un LOC extern, per tant, es pot comprovar que la proporció de noies, respecte la de nois, és 

més gran pel que fa al LOC extern. Aquest resultat no va en la mateixa direcció que els resultats 

trobats per Chubb (1997), tot i que si tenen un grau de similitud amb l’estudi de Kulas (1996), 

el qual manifesta que les noies es mantenen en un LOC extern durant el seu estudi, mentre els 

nois passen d’un LOC més intern a un LOC extern des de l’inici de l’estudi fins la última prova 

que l’autor els hi passa.  

Pel que fa a les diferències de gènere al voltant de l’agressió, s’observa que cap de les sub-

escales estudiades manifesten diferències significatives, tot i que de forma superficial, en 

l’agressivitat física, els nois han obtingut una puntuació més elevada que les noies, és a dir, 
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manifesten més agressivitat física que les participants del gènere femení. Aquesta diferencia 

va en la mateixa línia que els estudis de Sánchez i Fernández (2007), De la Torre, García i 

Casanova (2014), Senabre, Ruiz i Murgui (2012) i Andreu, Peña i Graña (2002), en què 

s’observa que els nois manifesten més agressivitat física que les noies, tot i que en el present 

estudi les diferències no són significatives. En l’agressivitat verbal tampoc s’han trobat 

diferències significatives entre les puntuacions de nois i noies i, en general, més de la meitat 

de la mostra estudiada manifesta una agressivitat verbal considerada baixa, concretament el 

63,5%, per tant, difereix del que van trobar Sánchez i Fernández (2007) que manifesten que les 

noies expressen més comportaments agressius verbals que els nois. 

Pel que fa a la ira es troba que hi ha més noies que nois amb unes puntuacions considerades 

altes, tot i que en general, en la mostra total hi ha més casos amb un nivell baix d’ira, que amb 

un nivell alt. Aquest fet va en consonància amb l’estudi d’Andreu et al. (2002), el qual expressa 

que les noies manifesten nivells més elevats d’ira que els nois, tot i que els resultats del present 

estudi no són significatius. Aquest mateix estudi (Andreu et al., 2002) expressa que les noies 

manifesten nivells d’hostilitat més elevats que els nois, però, no coincideix amb els resultats 

del present estudi respecte la hostilitat, ja que no s’han trobat diferències significatives pel que 

fa a les puntuacions de nois i noies. 

D’altra banda, sobre el tercer objectiu el qual és conèixer la relació de l’autoestima i el LOC 

amb l’agressivitat, la literatura científica manifesta que entre l’autoestima i l’agressivitat física 

no es donen correlacions significatives, però si positives (Sandstrom i Jordan, 2008; Webster 

(2007), per tant, que en la mesura que l’autoestima obté puntuacions altes l’agressivitat física 

també augmenta. Aquests resultats van en consonància amb els trobats en el present estudi, ja 

que la correlació que s’estableix entre les dues variables és positiva però no és significativa. 

Seguidament, respecte l’autoestima i la ira els autors difereixen en els resultats, ja que Kenis, 

Grannemann i Barclay (1989) manifesten que l’autoestima i la ira es relacionen de forma 

positiva i Arsland (2009) va trobar que la ira i l’autoestima es relacionen de forma negativa. 

Així doncs, els resultats trobats en el present estudi s’aproximen més als resultats d’Arsland 

(2009), ja que la correlació que es dona és, també, negativa. Tot i això, els resultats trobats en 

aquest estudi sobre la ira i l’autoestima no són significatius. D’altra banda, no s’han trobat 

estudis que relacionin l’autoestima amb l’agressivitat verbal, per tant, no es pot comparar amb 

els resultats obtinguts, els quals manifesten que entre les dues variables es dóna una correlació 
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positiva i, alhora que augmenta l’autoestima també augmenta l’agressivitat verbal, tot i que és 

important tenir en compte que aquests resultats no són significatius. 

Per últim, la única correlació significativa que es dóna en l’autoestima és amb la hostilitat, i 

s’expressa una correlació significativa i negativa, per tant, com més augmenti l’autoestima, 

més disminuirà la hostilitat. Pel que fa al gènere, la correlació continua sent negativa, tot i que 

en el cas dels nois aquesta correlació no és significativa i, per les noies, la significació és molt 

elevada i s’ha de tenir en compte. Aquest fet està lligat amb el que mostren Kenis, Grannemann 

i Barclay (1989), els quals observen una relació entre les variables autoestima, ira i hostilitat, 

tot i que la relació que estableixen és positiva i, en el nostre estudi, es dóna de forma contraria, 

és a dir, negativa. 

Pel que respecta al LOC, en el present estudi, no ha mostrat una correlació significativa amb 

l’agressivitat física, però si positiva. Pel que fa a l’agressivitat verbal, succeeix el mateix, no 

es presenta cap correlació significativa tot i haver-hi una correlació positiva en els nois i 

negativa en les noies. En el mateix sentit va l’estudi de Breet, Myburgh i Poggenpoel (2010), 

els quals també troben una relació positiva entre el LOC i l’agressivitat física i la verbal. 

Seguidament, el LOC i la ira manifesten una correlació positiva i significativa, de manera que 

com més elevada sigui la puntuació del LOC, més augmentarà la ira alhora. La falta de 

literatura científica sobre aquestes variables dificulta la comparació dels presents resultats.  

Finalment, el LOC i la hostilitat manifesten una correlació similar, on el nivell de significació 

és força més elevat en aquest segon cas, per tant, també es pot dir que com més alt sigui el 

nivell de LOC (i, per tant, més extern), més elevada serà la hostilitat. Si s’analitzen nois i noies 

per separat, també apareix una correlació significativa i positiva en tots dos casos. Aquests 

resultats van força lligats als que van reportar Sadowski i Wenzel (1982), els quals 

manifestaven que els joves amb un LOC extern informaven de més hostilitat que els que 

presentaven un LOC intern. A més, Sadowski i Wenzel (1982) també van poder correlacionar 

les variables LOC i hostilitat en el sexe femení, però no per al masculí, el qual divergeix dels 

presents resultats. Així doncs, es pot dir que la hipòtesis plantejada a l’inici, la qual diu que els 

adolescents amb un LOC extern obtindran puntuacions elevades en agressió, es compleix 

parcialment ja que s’ha trobat que LOC i ira i LOC i hostilitat estan significativament 

correlacionats. 
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6.2 Limitacions i punts forts 

Algunes de les limitacions que s’han donat en el present estudi són, en primer lloc, la manca 

d’estudis i investigacions recents al voltant del tema principal de la recerca, fet que ha dificultat 

la comparació dels resultats i la discussió dels mateixos degut a no tenir una base sòlida i recent 

sobre el fenomen que en el present estudi s’ha explorat. 

En segon lloc, la mostra de nois i la de noies no comptava amb el mateix nombre de subjectes, 

i això ha pogut influir en les comparacions de mitjanes realitzades al voltant del gènere, així 

com en la possible generalització dels resultats a una població concreta. L’ús d’una mostra 

suficientment gran i representativa permetria obtenir una resultats més fiables amb els quals es 

podria conèixer amb més profunditat el tema treballat. Seguidament, pel que fa als participants, 

no s’ha pogut accedir a una mostra d’edat inferior a 15 anys degut a què els instruments havien 

estat validats en la població major de 15 anys, el que no ha permès conèixer el fenomen estudiat 

en subjectes més joves. 

D’altra banda, no s’ha pogut contemplar un ventall més ampli de variables que poden influir 

en els resultats obtinguts, com l’edat, la cultura, el consum d’alcohol o els estils educatius 

parentals, entre d’altres, per tant, es possible que aquest conjunt d’elements que no s’han 

controlat ni estudiat en la present investigació hagin influït i tinguin un paper important en els 

resultats obtinguts. 

En tercer lloc, la manca de dades sobre la fiabilitat i validesa de l’escala de locus de control ha 

dificultat poder confiar en la seva consistència i, per tant, en les puntuacions que s’han obtingut 

mitjançant aquest instrument i posteriors resultats. A més, en la present investigació la fiabilitat 

de l’escala és relativament baixa, el qual influeix en la seva consistència interna. 

Respecte els punts forts de la present investigació, es pot tenir en compte, també, que la mostra 

utilitzada, tot i no ser representativa ni equilibrada, es pot considerar que s’ha obtingut un 

volum mostral important com per disminuir possibles biaixos deguts a una mida mostral 

insuficient. A més, per finalitzar, s’ha dut a terme una recerca sobre la qual hi ha una insuficient 

investigació a l’estat espanyol i manca l’ús de mostres d’adolescents, per tant, és important 

tenir en compte la importància d’estudiar aquest fenomen poc explorat. 
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6.3. Implicacions pràctiques i futures línies d’investigació 

Un cop realitzada la present investigació, seria convenient tenir en compte que la present 

recerca és un disseny transversal i seria interessant poder fer un estudi longitudinal per observar 

les diferències al llarg d’un període de temps, poder aprofundir en la relació que existeix entre 

les variables explorades i donar una resposta de cara a la disminució dels comportaments 

agressius en els adolescents. A més, un estudi longitudinal permetria, també, poder conèixer 

què desencadena, a llarg termini, manifestar nivells elevats de comportaments agressius. 

Seguidament, en el present estudi no s’ha pogut establir causalitat, tot i que s’ha trobat una 

correlació entre algunes de les variables analitzades, per aquest motiu, es podria aprofundir i 

conèixer si existeix algun tipus de causalitat entre l’autoestima, el LOC i les sub-escales de 

l’agressió, el que, alhora, facilitaria la comprensió de la present correlació i les actuacions que 

es podrien fer davant d’agressions i com podrien ser tractades de forma més concreta i eficaç. 

A més, seria útil poder estudiar aquesta relació mitjançant una escala amb més fiabilitat que la 

que ha mostrat la escala de locus de control utilitzada.  

Així mateix, ampliar la mostra i que aquesta fos representativa permetria obtenir uns resultats 

amb un marge d’error més petit i més concloents, alhora que ens ajudaria a generalitzar els 

resultats a una població més gran. A continuació, també seria interessant incloure, en la mostra, 

població inferior a 15 anys d’edat, ja que, segons alguns autors mencionats al llarg de l’estudi, 

els comportaments agressius augmenten a l’inici de l’adolescència i, comencen a disminuir en 

els anys posteriors. Per aquest motiu, seria interessant conèixer què succeeix en les poblacions 

més joves i com evoluciona en el temps. 

Per altra banda, caldria fomentar les investigacions i els estudis sobre aquest fenomen en el 

territori espanyol i, sobretot, s’hauria de treballar sobre les poblacions actuals donada la falta 

d’investigacions recents sobre aquestes. A més, també seria convenient estudiar l’autoestima, 

el LOC i les agressions incloent, també, altres variables que en el present estudi no s’han 

contemplat i poden influir i condicionar-les, per tal d’augmentar el coneixement al voltant de 

l’agressió en adolescents i tenir una visió més ampla del fenomen i com abordar-lo.  

Aquest estudi ha permès conèixer que l’autoestima i el LOC estan significativament relacionats 

amb la ira i la hostilitat, el qual ens dóna informació per poder treballar amb aquesta població, 

per prevenir manifestacions d’ira i hostilitat. Arrel de la present investigació, doncs, caldria 
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incrementar l’autoestima en aquest grup de joves fomentar un LOC intern, en comptes d’extern, 

ja que això facilitarà que la hostilitat i la ira no assumeixin nivells elevats i, per conseqüència, 

es previnguin comportaments agressius.  

6.4 Conclusions finals 

L’objectiu inicial del present estudi era conèixer si els comportaments agressius en els 

adolescents tenen relació amb l’autoestima i el LOC, per tant, començant per l’autoestima es 

pot dir que, pel que fa al gènere, s’han trobat diferències importants entre la mitjana del grup 

de nois i la de noies, manifestant els primers un nivell més elevat d’autoestima que les noies. 

Respecte el LOC i les dimensions de l’agressió, però, no es pot concloure que entre nois i noies 

hi hagi diferències rellevants en les seves puntuacions.  

Seguidament, sí que es pot dir que l’autoestima i el LOC estableixen algun tipus de relació amb 

dues dimensions de l’agressió, les quals són la ira i la hostilitat, en el sentit que una autoestima 

elevada es relaciona amb nivells baixos d’hostilitat, i un LOC extern es relaciona amb nivells 

elevats d’ira i hostilitat. D’aquesta manera, doncs, es pot dir que tant l’autoestima com el LOC 

són dos factors a tenir en compte en l’estudi dels factors que composen els comportaments 

agressius en els adolescents, per tant, és important treballar l’autoestima i el LOC amb aquesta 

població per tal de millorar els sentiments i emocions que presenten i les avaluacions i 

percepcions que tenen de l’entorn. 
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Annexes 

Annex 1. Consentiment informat per pares 

CONSENTIMENT INFORMAT 

………………………………………………………………………….. amb DNI  

……………………………. dono el meu consentiment a participar voluntàriament en l’estudi 

vinculat al treball de final de grau que realitza l’estudiant ……Claudia Rocher Grau ……. 

amb DNI...49220875-R.... dins del grau en Psicologia de la Universitat de Vic - Universitat 

Central de Catalunya (UVIC). 

 

Primer.- Que se m’ha informat respecte del treball de final de grau que realitza l’estudiant i 

en el qual se m'ha ofert participar. 

Segon.-  Que se m’ha informat de les tasques que comporten la meva participació en aquesta 

recerca i que consisteixen en  (breu resum):  

- Respondre uns qüestionaris  

 

Tercer.- Que sóc coneixedor/a de la meva autonomia per retirar-me en qualsevol moment del 

procés pel qual em presto voluntari/a, sense necessitat de cap mena de justificació ni 

conseqüències. 

Quart.-  Que les dades obtingudes a través de la meva participació es tractaran només amb 
finalitats científiques, i que seguiran els criteris de confidencialitat d’acord al codi deontològic 
del COPC,  només limitats, a part dels establerts per la llei, al possible risc greu que jo pugui 
patir o que puguin patir terceres persones. 
 
Cinquè.-  Que se m’ha informat que no es tracta d’una intervenció psicològica, sinó d’una 
pràctica en el marc de la formació acadèmica de l’estudiant. 
 
Sisè.- Que se m’ha informat que, un cop finalitzat el treball, si és del meu interès, podré tenir 
accés als resultats globals de la recerca, així com a la memòria escrita del TFG, formulant la 
petició pertinent enviant un correu a la següent adreça electrònica de l’estudiant: 
claudia.rocher@uvic.cat 
 
I perquè consti als efectes oportuns, signo aquest consentiment informat, 
 
 
 
 
 
Nom del/la participant. 
 
Vic,  a  ............................. de ....................... de 20__ 
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Annex 2. Consentiment informat per alumnes 

En/ Na ………………………………………………………………………. com a pare/ mare/ 

tutor/a de ..........……………………………………………………….autoritza que es pugui 

realitzar la següent activitat: 

- completar 3 qüestionaris  

amb la finalitat exclusiva de realitzar el Treball de Final de Grau de l’estudiant Claudia Rocher 

Grau de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic. 

 

Per la seva part, l’estudiant s’ha compromès a: “respectar els drets fonamentals de les 

persones, siguin infants o persones adultes; demanar el consentiment de les persones que 

col·laborin o participin en el treball; respectar l’esfera privada de totes les persones, grups o 

institucions que participin o estiguin relacionades amb el treball; utilitzar la informació 

obtinguda només amb finalitats científiques i donar compte dels resultats del treball a les 

persones, grups o institucions col·laboradores”. 

 

 

 

....................................................... 

Signatura 

 

 

.......................................... , ............. de ........................................... de 2019 
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Annex 3. Full de dades sociodemogràfiques 

Si us plau, indica: 

Sexe:      Femení     /     Masculí  

Edat:  

País d’origen: 

País d’origen del pare: 

País d’origen de la mare: 

Curs actual:  

Has repetit algun curs escolar?  

En relació als teus pares i/o tutors legals, consideres:  

a) Em mostren molt el seu afecte cap a mi i quan faig les coses malament o no els faig 

cas, es posen seriosos i prenen les mesures adequades. 

b) Em mostren el seu afecte i em deixen fer el que vull sense cap control ni 

conseqüències.  

c) No mostren gaire afecte cap a mi ni tampoc em posen cap límit  en el que faig i/o dic. 

d) Controlen excessivament tot el que faig i si no els obeeixo i faig el que volen em 

castiguen i/o em renyen, a més, tampoc em mostren el seu afecte.  

Marca la opció que consideris més adequada: 

Consum alcohol: 

  Mai   Esporàdicament    1 dia/setmana   2 dies/setmana   >2 dies/setmana 
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Annex 4. Escala d’autoestima 
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Annex 5. Escala locus de control 
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Annex 6. Qüestionari d’agressió 
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