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Resum 

La motivació d’aquest estudi és identificar la influència de l’autoestima respecte la 

satisfacció sexual i establir-ne les diferències en funció del gènere. La mostra consisteix 

en 50 subjectes de 20 a 30 anys, heterosexuals, amb parella estable i estudiants de la 

Universitat de Vic. Per a analitzar la relació entre aquestes variables objecte d’estudi, s’ha 

fet servir l’escala d’autoestima de Rosenberg i l’Índex de Satisfacció Sexual de Hudson. 

Els resultats indiquen que la relació entre aquestes dues variables no és del tot 

significativa, però si que s’observen diferències segons el gènere pel que fa a 

l’autoestima. 

Paraules clau: Autoestima, autoconcepte, satisfacció sexual, sexualitat humana, gènere. 

 

Abstract 

The motivation of this investigation is to identify influence of self-esteem over the sexual 

satisfaction and to set differences according to the gender variable. The sample is 

constitued of 50 subjects aged between 20 and 30 years old, heterosexuals, with a steady 

partner, and students of the University of Vic. To analyze the relationship between these 

variables, Rosenberg’s self-esteem scale, and Hudson’s Sexual Satisfaction Index have 

been applied. The results show that the relationship between both these variables is not 

completely significant, although some differences on the self-esteem are seen depending 

on the gender.  

Keywords: Self-esteem, self-concept, sexual satisfaction, human sexuality, gender. 
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1. Introducció 

L’autoestima és un concepte recurrent dins el món de la Psicologia a causa del seu gran 

impacte a l’estat psicològic, la salut mental i les relacions interpersonals entre d’altres. 

Alhora, aquest concepte també és molt utilitzat dins la societat, ja que és un constructe 

que afecta a tots els humans i la seva influència és notòria a la vida d’aquests. L’objectiu 

desitjable és aconseguir una autoestima sana, entesa com aquella que afavoreix el 

benestar i el correcte funcionament psicològic, alhora què proporciona una actitud 

positiva cap a un mateix i conseqüentment cap als altres (Roca, 2013). Altrament, la 

sexualitat humana és una dimensió fonamental de l’ésser humà. Aquesta es basa, a trets 

generals, en el sexe, l’erotisme, la vinculació afectiva, l’amor i la reproducció. Tanmateix, 

es considera com la interacció de factors biològics, psicològics i socials, entre d’altres. 

Dins la sexualitat humana, es troba la satisfacció sexual que fa referència al benestar 

percebut de les pràctiques sexuals realitzades Briñez (2003). 

Alhora, la relació entre l’autoestima i la satisfacció sexual ha estat estudiada per diversos 

autors, com Martínez, Salvador, Gil, Castro & Ballester (2018), els quals remarquen la 

gran importància de l’autoestima respecte a les relacions sexuals i la seva satisfacció. 

Evidentment, a aquesta relació influiran diverses variables com l’edat, el gènere, la 

relació i satisfacció de parella, entre d’altres. Però, concretament, en aquest treball es 

pretén estudiar la influència de l’autoestima sobre la satisfacció sexual i la influència del 

gènere respecte d’aquestes. 

Per tal de desenvolupar aquest propòsit, el present treball està format per 6 apartats 

clarament distingits. En el primer apartat s’exposa la fonamentació teòrica referent al 

concepte d’autoestima i algunes de les seves variants com seria l’autoestima sexual, i el 

concepte de sexualitat humana, fent especial èmfasi a la satisfacció sexual. Seguidament, 

es desenvolupa un apartat destinat a la part pràctica de l’estudi on s’exposa la metodologia 

emprada i un altre on es recullen els resultats obtinguts de la investigació. Un quart 

apartat, referent a la discussió dels resultats, les conclusions, les limitacions i les 

implicacions futures. A continuació, el següent espai recull les referències bibliogràfiques 

utilitzades i finalment, el sisè apartat exposa els annexos. 
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2. Fonamentació teòrica 

2.1. Autoestima 

En primer lloc dir que s’han realitzat diversos estudis sobre l’autoestima des del camp de 

la psicologia, però és cert que no existeix actualment un consens clar pel que fa al seu 

concepte. Aquest fet és a causa de la seva gran complexitat i diversitat a l’hora d’entendre-

la. A més, és important ressaltar que al llarg de la història, el terme autoestima i el terme 

d’autoconcepte han estat estretament relacionats, i és que es podria dir que no pot existir 

un sense l’altre. Així i tot, és possible fer una revisió de la literatura existent i extreure’n 

definicions vàlides i detallades.  

D’aquesta manera, l’autoestima és definida com un sentiment de confiança en un mateix, 

de poder analitzar i pensar i és la capacitat que es té per poder aconseguir els objectius 

proposats, per així poder superar tota mena d’obstacles que es puguin presentar. És el 

sentiment de ser feliços, valorats, respectats i dignes de poder mostrar-se com s’és amb 

les mateixes necessitats i carències (Branden, 1995). Alhora, com va dir Rogers (1967), 

“l’autoestima és la composició experiencial constituïda per percepcions que es refereixen 

al Jo, a les relacions amb els altres, amb el medi i la vida en general, així com els valors 

que el subjecte concedeix a les mateixes” (Quipse, 2017). Altrament, és important dir que 

l’autoestima es va modulant durant tot el cicle vital, estant influenciada tant per factors 

interns com externs, tot i que sovint, augmentar el grau d’autoestima resulta una tasca 

realment difícil. 

Pel que fa al desenvolupament de l’autoestima Coopersmith (1990), exposa que les 

persones estan influenciades pels següents processos i fases: 

• Grau d’acceptació de les persones que rodegen a l’individu en qüestió. 

• Manera en com es posiciona l’individu en el món (història d’èxit). 

• Els objectius i aspiracions modificables que es té durant tot el procés. 

D’aquesta manera, el grau d’autoestima es veurà afectat quan el subjecte tingui algun 

problema o error que no sap o no pot resoldre (Quipse, 2017). 

A més, l’autoestima pot ser positiva o negativa, d’aquesta manera, la primera seria aquella 

en la qual la persona és més independent i les seves relacions interpersonals són de més 
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qualitat. Tot i que no sempre agraden als altres. Alhora, les persones amb una autoestima 

alta, acostumen a ser més oberts amb els seus sentiments i pensaments (Roa, 2013). En 

canvi, pel que fa a l’autoestima negativa, se sap que les persones que la tenen acostumen 

a ser més insegures i mostrar més dificultats per respectar-se, aconseguir l’èxit amb allò 

que es proposen i ser capaços de buscar solucions als problemes que se’ls presenten. 

Tanmateix, algunes de les causes d’una autoestima negativa podrien ser l’aparició d’idees 

irracionals, la por al rebuig, els sentiments d’inferioritat i la baixa tolerància a la frustració 

(Quipse, 2017). 

D’altra banda, cal dir que l’autoestima segons Alcántara (2003) té tres components que 

interactuen entre si establint una relació de dependència entre ells. Aquests components 

són el cognitiu, l’afectiu i el conductual. D’aquesta manera, el component afectiu de 

l’autoestima és la dimensió on es fa l’avaluació de tot allò positiu o negatiu que fa 

l’individu de si mateix i on es troben les emocions i sentiments cap a la mateixa persona 

que també estaran influïts per les valoracions externes (Roa, 2013). Seguidament, el 

component conductual o conatiu de l’autoestima, es veu desenvolupat pel comportament 

extern i observable de les persones, mogut per l’autopercepció i d’acord amb els propis 

pensaments i sentiments, tot i que sovint, la conducta pot estar influenciada per la 

necessitat d’agradar i ser acceptat pels altres (Roa, 2013). Finalment, el component 

cognitiu fa referència a tots aquells pensaments i idees que es té d’un mateix (Roa, 2013), 

i d’on neix l’autoconcepte entenent-lo com la percepció del Jo. 

2.1.1. Autoconcepte 

Cal dir que l’autoestima i l’autoconcepte guarden una íntima relació entre si, en aquest 

sentit, es podria dir que l’autoestima és, a trets generals, segons Musitu, Román y Gracia 

(1988), “l’expressió del concepte que un té de si mateix, segons unes qualitats que són 

susceptibles de valoració i subjectivació” (García & Musitu, 2014). D’aquesta manera, 

s’entén que l’individu s’autovalora a través de l’autoconcepte analitzant les qualitats que 

presenta i sent com a positives o negatives. La conclusió final extreta d’aquesta 

autoavaluació acabarà definint un grau elevat o baix d’autoestima.  

En canvi, pel que fa a l’autoconcepte, Rosenberg (1979), afirma que “és la totalitat dels 

pensaments i sentiments d’un individu que fan referència a si mateix com a objecte” 

(García & Musitu, 2014). D’una banda, aquest constructe s’entén com l’autoimatge que 
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es té d’un mateix i que es constitueix a partir de la suma d’informació interna i externa 

que acumula l’individu i la seva manera de raonar-la, més els valors o suma de significats 

atribuïts a dita informació des del component afectiu. Aquesta acumulació d’informació 

té l’origen a la interacció entre tot allò que disposa el subjecte i tot allò nou que ha 

d’integrar (González-Pineda, Pérez, Pumariega & García, 1997).  

D’altra banda, cal dir que igual que en diferents aspectes de la psicologia, el terme 

autoconcepte s’entén d’una manera diferent segons l’autor que el defineix, així doncs, 

Gardner (1995) dins de la seva teoria de les intel·ligències múltiples, ressalta la 

importància de disposar d’una capacitat d’autoanàlisi emmarcant l’autoconcepte dins 

d’una d’aquestes set intel·ligències humanes, concretament la intel·ligència intrapersonal 

(González-Pineda et al., 1997). D’igual manera, es considera que aquest constructe és 

important tant pel benestar psicosocial de l’individu com per entendre el comportament 

humà (García & Musitu, 2014).  

A més, és important tenir en compte la dimensió conceptual de l’autoconcepte, entenent-

lo com un  sistema dinàmic i complex de creences que un subjecte considera veritables 

respecte a si mateix tenint cada creença un valor corresponent. Seguint la mateixa 

direcció, se suma a l’anterior definició, que dit constructe es forma a partir de les 

autopercepcions que provenen de les interpretacions de l’entorn i les experiències 

viscudes que es veuen influenciades directament pels feedbacks dels altres i les 

atribucions causals (González-Pineda et al., 1997). 

Figura 1. Dimensions dels components de l’autoconcepte. González-Pienda, J.A., Núñez, J.C., González- 
Pumariega, S., & García, M. (1997). (Elaboració pròpia). 



 11 

A la Figura 1 es pot observar que dins la dimensió conceptual d’aquest constructe hi ha 

el vessant descriptiu o autoimatge que fa referència a la percepció que té l’individu de si 

mateix i el vessant valoratiu o autoestima, fent referència a com el subjecte valora la seva 

autoimatge. D’igual manera, s’hi pot percebre, com s’ha dit anteriorment, que el vessant 

descriptiu està formada dels rols que l’individu duu a terme amb les interaccions socials 

i dels feedbacks que rep del seu entorn. Altrament, l’autoestima queda estretament lligada 

a l’autoconcepte ideal, que és tot allò que l’individu voldria ser i el que els altres esperen 

d’ell (González-Pineda et al., 1997). 

Seguidament, cal entendre que aquest constructe té una estructura concreta, actualment, 

la teoria més recolzada sobre aquesta temàtica és la Perspectiva Multifactorial per la 

construcció de la identitat personal proposada inicialment per Shavelson, Hubner & 

Stanton (1976). Segons aquests autors i d’altres que n’han fet comprovacions empíriques, 

aquest té quatre característiques (González-Pineda et al., 1997): 

• Estructura multidimensional: aquesta característica defensa que les 

autopercepcions que crea el subjecte durant tot el cicle vital, no són iguals respecte 

a importància, naturalesa, valor o relació en la construcció de l’autoconcepte. 

Però, que sí que aquestes es troben organitzades segons la seva naturalesa en 

dimensions menys amplies. Pel que fa al nombre de dimensions, se sap que aquest 

variarà segons el sexe, l’edat o la cultura de l’individu entre d’altres (González-

Pineda et al., 1997). 

• Ordre jeràrquic: aquesta segona característica sosté que la naturalesa i el nombre 

de dimensions de casa individu guarden relació amb el nivell factorial al qual 

corresponen, és a dir, que les que provenen de les experiències concretes 

s’ordenen per crear dimensions més amplies i així aquestes es poden reorganitzar 

a un altre nivell més genèric (González-Pineda et al., 1997). 

• Estabilitat a les dimensions més genèriques i inestabilitat a les més específiques: 

des d’aquesta idea s’explica que les dimensions més concretes són més inestables, 

ja que aquestes estan relacionades amb les experiències quotidianes concretes, en 

canvi, les dimensions de segon nivell (més amplies) les formen diverses 

dimensions del primer nivell, aquestes són més concises i estables que les què les 

precedeixen. I finalment, seguint aquesta estructura, l’autoconcepte general, 

format per la suma de les altres dimensions, serà el constructe més estable. 
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D’aquesta manera, és de preveure que si una dimensió específica es veu alterada, 

difícilment modificarà l’autoconcepte general (González-Pineda et al., 1997). 

• Identitat pròpia: l’última característica d’aquest model té a veure amb què aquest 

constructe és de caràcter únic, és a dir, que es pot diferenciar d’altres. (González-

Pineda et al., 1997). 

2.1.2. Autoestima i assertivitat 

La relació de l’autoestima i l’assertivitat és, per diversos autors, molt estreta i complexa, 

tant que alguns d’ells les han definit com a un únic concepte. D’aquesta manera, s’entén 

que un subjecte amb assertivitat necessita valorar-se i acceptar-se, disposar d’una bona 

autoestima, i d’altra banda, disposar de les habilitats socials necessàries per a respectar 

als altres i comunicar-se amb claredat (Gaeta & Galvanovskis, 2009). 

Diferents enfocaments teòrics busquen definir l’assertivitat des de la seva perspectiva, 

com per exemple: 

• Enfocament conductual: es basa en la possibilitat de dur a terme un aprenentatge 

assertiu, el qual va ser estudiat per Ivan Pavlov que treballava amb l’adaptació 

d’animals i persones al medi ambient. Segons aquest autor existeixen dos tipus de 

persones: les que dominen les forces d’excitació i les que dominen les forces 

inhibitòries. En el cas de les primeres, aquestes solen sentir-se emocionalment 

lliures i amb poder per decidir els diferents aspectes de les seves vides. D’altra 

banda, les segones, són aquelles persones que reprimeixen les seves emocions i 

actuen segons les preferències dels altres. D’aquesta manera, es pot veure una 

relació entre excitació i inhibició i submissió i agressivitat. Alhora, l’equilibri 

entre aquestes variables donaria lloc a l’assertivitat (Gaeta & Galvanovskis, 

2009). 

 

• Enfocament cognitiu: des d’aquest enfocament, l’assertivitat es basa a expressar 

de forma adequada, respectuosa i directa els sentiments, idees i desitjos, donant 

importància als drets dels altres i als propis. Altrament, des d’aquesta perspectiva, 

es considera que aquest constructe es basa en l’absència d’ansietat social, la qual 

cosa fonamenta l’expressió de sentiments i pensaments (Gaeta & Galvanovskis, 

2009). 
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• Enfocament humanista: des d’aquesta visió, es té en compte, a més, diferents 

aspectes relacionats amb el desenvolupament humà, com els valors de cada 

persona i el procés per arribar a l’autorealització (Gaeta & Galvanovskis, 2009). 

Pel que fa a aquesta relació entre l’autoestima i l’assertivitat, diferents autors defensen 

que les persones que disposen d’una alta autoestima acostumen a experimentar una major 

sensació de control, capacitat d’afrontament de l’estrès extern i intern, disminució de la 

sensibilitat davant les crítiques externes i de l’ansietat. Alhora, es relaciona amb la 

capacitat assertiva de comunicar-se i desenvolupar-se socialment. Per contra, tenir una 

baixa autoestima pot conduir a l’aïllament i la passivitat, fent que l’assertivitat es vegi 

afectada o inexistent (Gaeta & Galvanovskis, 2009). 

Seguint la mateixa línia, es considera que l’autoestima i l’assertivitat són dos constructes 

que s’influeixen entre si, de tal manera que tant els subjectes que mostren comportaments 

passius com els que mostren comportaments agressius, són subjectes que disposen d’una 

autoestima baixa. Així doncs, es pot entendre que la pèrdua d’autoestima condueix a un 

comportament no assertiu, i a més, s’ha observat que la comunicació assertiva contribueix 

a augmentar l’autoestima i alhora, fomentar la conducta assertiva (Gaeta & Galvanovskis, 

2009). 

2.1.3. Autoestima sexual 

Cal dir que aquest terme acostuma a passar desapercebut dins la literatura existent, però 

és cert que alguns autors l’han considerat i proposat dins del marc de l’autoestima i la 

sexualitat humana. D’aquesta manera, Sierra, López-Herrera, Álvarez-Muelas, Arcos-

Romero & Calvillo (2018) defineixen l’autoacceptació sexual com aquell “benestar amb 

el cos d’un mateix i entenent-lo com un sistema sexualment receptiu”. Alhora, Snell i 

Papini (1989) exposen: 

L’autoestima sexual es va definir com una tendència generalitzada a implicar-se 

en un reforç intern inespecífic cap a un mateix a causa de la capacitat de 

relacionar-se sexualment amb una altra persona. Com a tal, és important tenir en 

compte que aquesta tendència potser no és una valoració realista, sinó que 
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probablement reflecteix les experiències prèvies de les persones relacionades amb 

la seva sexualitat (pp. 3). 

Altrament, Sierra et al. (2018) també defensen que l’autoestima sexual es podia entendre 

com una confiança en si mateix per experimentar la sexualitat satisfactòriament. De totes 

maneres, a aquestes definicions caldria incloure-hi la percepció que té un mateix de les 

seves parelles i les activitats que realitzen dins el marc de la sexualitat, ja que aquestes 

variables poden influir directament a l’autoestima sexual. 

De totes maneres, es considera que un subjecte que disposi d’un grau adequat 

d’autoestima sexual, tindrà una relació favorable amb el sexe, amb absència de 

culpabilitat i d’ansietat vinculada a aquest. Tot això, es relaciona directament amb 

experiències sexuals prèvies i actuals i es dóna especial èmfasi als factors interpersonals. 

A més, s’ha trobat que aquest constructe es relaciona notablement amb la satisfacció i 

experiència sexual i amb l’assertivitat sexual (Sierra et al., 2018). 

2.1.4. Autoestima segons sexe 

Existeix una diferència de gènere, amb relació a l’autoestima, que apareix a l’etapa de 

l’adolescència i persisteix al llarg de l’adultesa primerenca i mitjana, abans que es 

redueixi o inclús desaparegui a la vellesa (Bleidorn et al., 2016). Diferents estudis, com 

és el cas de Gónzalez-Arratia, Valdez & Serrano (2003), que van estudiar l’autoestima de 

joves universitaris, conclouen que aquesta no es mostra igual en els dos sexes, i és que 

les dones tendeixen a tenir més baixa autoestima a causa que han d’abandonar els rols 

tradicionals i estereotípics i lluitar per l’autonomia emocional i intel·lectual desafinat 

prejudicis mil·lenaris. 

Altrament, és de gran rellevància dir que l’autoestima i l’autoimatge guarden una relació 

directa, en aquest sentit, un estudi realitzat per Musa i Roach (1973), va concloure que la 

percepció de l’atractiu físic és un dels millors predictors de l’autoestima en les dones, 

mentre que en el sexe masculí ho és l’eficàcia (Calado, Lameiras & Rodríguez, 2003).  

En canvi, diferents autors sostenen que les dones tendeixen a mostrar una major 

insatisfacció corporal, fet que acaba repercutint al grau d’autoestima (Castro, Calado & 

Fernández, 2003). Seguint aquesta línia, les perspectives socioculturals plantegen que les 
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deferències de gènere respecte a l’autoestima estan condicionades per les influències 

socials (Bleidorn et al., 2016).  

Respecte a l’autoestima sexual, és cert que es relaciona de manera positiva amb el 

funcionament sexual en els dos sexes. S’ha comprovat que les dones que acostumen a 

tenir distracció cognitiva durant les relacions sexuals, disposen menor autoestima sexual. 

En canvi, en els homes aquest tipus d’autoestima s’associa amb experiències sexuals 

plaents i amb la capacitat de tenir ereccions (Sierra et al., 2018). 

2.1.5. Autoestima i relació de parella 

Existeix interacció entre l’autoestima i les relacions interpersonals, on evidentment, 

s’inclouen les relacions de parella. D’aquesta manera, se sap que l’autoestima està 

integrada bàsicament per l’autorespecte i l’autoeficàcia. El primer, fa referència al 

sentiment que les persones tenen de ser mereixedores de ser felices a través de la seva 

feina, l’amor i el respecte, entre d’altres. D’altra banda, l’autoeficàcia és el sentiment de 

confiança que tenen les persones cap a les seves capacitats per resoldre conflictes i superar 

obstacles. Així doncs, es considera que per tal que una persona pugui oferir amor a una 

altra, i sigui capaç de construir una relació sentimental sana, és necessari que prèviament 

hagi après a estimar-se a sí mateixa, respectant els objectius, desitjos i necessitats pròpies 

(Medina, Reyes & Villar, 2009). 

Alhora, també s’ha considerat que les persones amb una baixa autoestima mostren més 

dificultats alhora d’establir relacions amoroses romàntiques, ja que també tenen més 

dificultats respecte a les habilitats socials. D’igual manera, és cert que un cop aquestes 

persones aconsegueixen establir aquest tipus de relació, tendeixen a apreciar-la més, ja 

que com s’ha dit, els va resultar difícil aconseguir-la (Sánchez & Díaz, 2002). A més, 

l’existència d’una baixa autoestima provoca que la persona no se senti capaç d’aconseguir 

tot allò que desitja i necessita dins d’una relació de parella. Aquest fet, facilita que la 

persona es conformi amb el que l’altra persona li ofereix, tendint a adoptar una postura 

passiva a la relació, fet que pot conduir a la construcció d’un  llaç poc saludable en el qual 

el subjecte es vegi constantment minimitzat (Medina et al., 2009). 

Altrament, l’estabilitat i el nivell adequat d’autoestima, tenint en compte l’autorespecte i 

l’autoconfiança, es contemplen com la promoció de la confiança en un mateix a l’hora de 
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prendre decisions favorables respecte a les pròpies necessitats i no a les necessitats dels 

altres. D’aquesta manera, s’entén que un cop l’individu deixa de buscar que l’altre 

decideixi per ell, incrementa la seguretat, la confiança i l’autoestima cap a ell mateix, fet 

que facilita el desenvolupament personal dins la parella, incrementant així les possibilitats 

de construir una relació saludable i enriquidora (Medina et al., 2009).  

2.2. Sexualitat humana 

La sexualitat humana segons Rathus, Nevid & Fichner-Rathus (2013, pp. 2), és la suma 

de les possibilitats d’experimentació i expressió com a éssers sexuals. Entenent que el 

coneixement d’un mateix i la capacitat per tenir experiències i respostes eròtiques, tant 

en el sexe femení com en el masculí, forma part d’aquest constructe. Així doncs, la 

sexualitat humana és considerada essencial per l’ésser humà, tant si es duen a terme 

relacions sexuals com si no. D’igual manera l’OMS (2006) afirma que: 

La sexualitat és un aspecte central de l’ésser humà al llarg de la vida i abasta el 

sexe, les identitats i els rols de gènere, l’orientació sexual, l’erotisme, el plaer, la 

intimitat i la reproducció. La sexualitat s’experimenta i s’expressa en pensaments, 

fantasies, desitjos, creences, actituds, valors, comportaments, pràctiques, rols i 

relacions. Si bé la sexualitat pot incloure totes aquestes dimensions, no sempre 

s’experimenten o s’expressen totes. La sexualitat està influïda per la interacció de 

factors biològics, psicològics, socials, econòmics, polítics, culturals, ètics, legals, 

històrics, religiosos i espirituals (pp. 3). 

D’altra banda, es considera que la sexualitat humana està composta de tres aspectes 

rellevants (Cucarella, 2013): 

a) Desig sexual 

Aquest concepte fa referència a un estat intern que impulsa a l’individu a la cerca 

d’interacció sexual. Segons Zubeidat, Ortega, Villar & Sierra (2003), experimentar desig 

sexual es dóna a partir de la interacció d’elements cognitius i emocionals i elements 

neuro-hormonals. Alhora, per donar-se aquest fenomen, aquests autors consideren que ha 

d’existir un bon funcionament neuro-endocrí amb una adequada estimulació tant en 

l’àmbit ambiental (tenir una parella sexual desitjada, disposar de la intimitat necessària, 
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entre d’altres), com en l’àmbit personal (fantasies, predisposició a l’acte sexual, etc.), 

comprometent tant els processos interpersonals com els intrapsíquics. 

Cal destacar que els factors psicològics juguen un paper rellevant a l’hora de crear el 

desig sexual, i és que es considera que l’existència de cognicions i sentiments positius 

respecte a la sexualitat influiran directament en l’aparició d’aquest. Al contrari, si 

aquestes cognicions i sentiments cap a la sexualitat són negatius, o si existeix una manca 

de fantasies, és molt probable que es produeixi una desmotivació sexual i que per tant es 

perdi el desig sexual (Zubeidat et al., 2003).  

b) Resposta sexual humana  

Podria dir-se que el funcionament sexual engloba l’excitació sexual i l’orgasme 

(Cucarella, 2013). D’aquesta manera, la resposta sexual humana ha sigut estudiada per 

diferents autors, com per exemple Masters i Johnson (1950) que van crear el model lineal 

de la resposta sexual per homes i dones. Segons aquest model, els humans poden passar 

per cinc fases durant l’activitat sexual (vegeu figura 2), sempre que aquesta no es vegi 

interrompuda: 

- Fase d’excitació: en aquesta fase inicial es produeix la lubricació vaginal i en els 

homes la secreció d’un líquid lubricant des de les glàndules de Cowper a la uretra. 

A la mateixa hora, augmenta la freqüència cardíaca, la tensió muscular i la 

dimensió dels òrgans genitals en els dos sexes. D’altra banda, la durada d’aquesta 

fase pot oscil·lar entre diversos minuts o inclús hores (Gutiérrez, 2010). 

- Fase d’altiplà: aquesta fase es manté latent fins a l’orgasme. En ella els individus 

continuen experimentant canvis fisiològics, però aquest cop més intensos. En el 

cas del sexe masculí, la bufeta es tanca per garantir la separació de l’orina i el 

semen i hi ha contraccions dels músculs de la base del penis que finalment 

permetran l’ejaculació (Gutiérrez, 2010). 

- Orgasme: durant l’orgasme augmenta encara més la pressió arterial, la freqüència 

respiratòria i la cardíaca. A més, apareixen una sèrie de contraccions musculars 

involuntàries. Pel que fa al sexe femení, aquestes contraccions es localitzen en 

l’úter, l’esfínter anal i la plataforma orgàsmica vaginal. En canvi, en el sexe 

masculí les contraccions es concentren a la pròstata i el conducte deferent, 

l’esfínter anal i el múscul del bulb d’on surt el líquid seminal. D’altra banda, tant 
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en els homes com en les dones, durant aquesta fase hi ha una secreció important 

d’oxitocina, un sentiment d’alliberació nerviosa i normalment resulta ser una 

experiència plaent (Gutiérrez, 2010). 

- Fase de resolució: en aquesta fase el cos a poc a poc torna als nivells habituals 

(respiració, pressió arterial, to muscular i freqüència cardíaca). Alhora, 

s’experimenta una sensació de benestar a causa de diferents neurotransmissors 

alliberats al cervell, com per exemple la serotonina (Gutiérrez, 2010). 

- Període refractari: en aquesta darrera fase, els homes ja no poden tenir més 

orgasmes fins a almenys passat un temps determinat per cada individu. Mentre 

que les dones poden tornar a la fase orgàsmica amb mínims estímuls (Gutiérrez, 

2010). 

Altrament, però, altres autors com Carrobles & Sanz (1991) consideren que l’última fase 

de la resposta sexual humana és la satisfacció sexual relacionada íntimament amb la 

varietat d’activitats sexuals i la seva freqüència (Santos et al., 2009). 

 
Figura 2. Model lineal de la resposta sexual. Masters i Johnson (1950). (Elaboració pròpia). 

c) Satisfacció sexual 

Segons Briñez (2003), la satisfacció sexual és la percepció subjectiva que té l’individu 

del benestar i l’ajustament de l’activitat sexual. D’altra banda, Ahumada, Lüttges, Molina 

& Torres (2014), defensen que el benestar sexual posseeix tant components físics com 

afectius. D’aquesta manera, hi inclouen l’avaluació que fa l’individu respecte la seva vida 

sexual, la freqüència sexual, l’orgasme, les sensacions que s’experimenten després de 



 19 

l’activitat sexual, l’amor que se sent cap a la persona amb qui s’intima, la iniciativa sexual 

i la comunicació amb la parella. Alhora, la satisfacció sexual té a veure amb aconseguir 

satisfer un desig eròtic o simplement sentir-se estimat o desitjat (Rodríguez, 2010). 

D’igual manera, es considera que aquest terme pot ser valorat a partir del grau de plenitud 

sent el subjecte respecte a la seva vida sexual, o per l’absència d’aquesta (Corrobles, 

Gámez-Guadix & Almendros, 2011). Per tant, podria dir-se que l’existència o absència 

de satisfacció sexual s’associa a factors intrapersonals i interpersonals, influint també 

l’edat de l’individu, entenent que a mesura que aquesta augmenta, el benestar sexual 

disminueix (Santos et al., 2009). 

Concretament, pel que fa als factors que poden influenciar a la satisfacció sexual d’un 

individu, Parish et al. (2007) proposen els cinc següents: 

• Pràctiques sexuals: aquests autors exposen que la freqüència i varietat de les 

relacions sexuals i l’experimentació de l’orgasme són fets que contribueixen 

directament al benestar sexual. 

• Relació socioemocional amb la parella: des d’aquest enfocament, es considera 

que les característiques de la relació entre dos subjectes que mantenen relacions 

sexuals i el grau d’afectivitat d’aquesta, influeixen a la satisfacció sexual que 

aquests perceben. 

• Coneixement, valors i actituds sexuals: el desig sexual es troba condicionat, en 

gran manera, pels valors, incloent-hi les creences religioses, i pel coneixement 

que es té d’un mateix i sobre la sexualitat influint d’aquesta manera al benestar 

sexual de cada individu. 

• Salut física i vitalitat general: disposar d’una salut de qualitat i vitalitat augmenta 

les probabilitats de gaudir de les activitats sexuals, al contrari, la presència de 

patologies que afectin la qualitat de vida, pot fer que la satisfacció provinent de 

l’activitat sexual es vegi disminuïda. 

• Impediments per la satisfacció sexual: aquests impediments estan relacionats amb 

la pressió social, per exemple per evitar l’embaràs, i la manca de privacitat i 

intimitat amb la parella. 

Paral·lelament, la satisfacció sexual també s’ha considerat com l’etapa final del cicle de 

la resposta sexual, un factor imprescindible de la qualitat de vida associant-se amb un bon 
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estat de salut mental i física, i un dret sexual (Ahumada et al., 2014). D’aquesta manera, 

l’informe sobre benestar sexual de Durex 07/08, informa que el sexe és considerat com a 

agradable i important per tres de cada cinc persones. D’igual forma, se sap que el 66% 

dels espanyols sempre o gairebé sempre arriben a l’orgasme, concretament, a Espanya el 

52% de les ocasions les dones aconsegueixen arribar a l’orgasme i els homes el 81% de 

les ocasions (Navarro et al.,  2010). 

2.2.1. Assertivitat sexual 

El terme d’assertivitat sexual ha estat definit per múltiples autors, però actualment, la 

definició més validada és la que es basa amb la idea que un individu assertiu sexualment 

és aquell que disposa de la capacitat tant d’acceptar positivament l’activitat sexual, com 

de rebutjar-la si no desitja dur-la a terme. Alhora, el subjecte amb assertivitat sexual, sap 

negociar les conductes sexuals que desitja practicar i en definitiva desenvolupa 

comportaments sexuals saludables. A més, seguint aquesta línia, Espinosa (2006) afegeix 

que: 

L’assertivitat sexual és l’habilitat que posseeix o desenvolupa una persona per 

comunicar i negociar, de forma empàtica i autèntica, les opinions, intencions, 

posicions, creences, sentiments i desitjos o expectatives pel gaudi sexual de 

l’individu i de la parella, respectant i considerant positivament a l’altre. 

Així i tot, és important destacar que l’assertivitat sexual també es considera com la 

capacitat de traslladar l’assertivitat social al terreny sexual (Santos-Iglesias & Sierra, 

2010).   

D’altra banda, aquest constructe s’associa estretament amb termes inclosos dins la 

sexualitat humana, com és el cas del desig, la satisfacció i resposta sexual. D’aquesta 

manera, l’assertivitat sexual és un component central de la sexualitat humana i alhora, 

afavoreix el desenvolupament de conductes sexuals saludables i l’augment del desig i la 

satisfacció (Santos-Iglesias & Sierra, 2010).  

Finalment, és important dir que per desenvolupar una vivència sexual plena és necessària 

una comunicació assertiva que reculli els drets dels subjectes respecte a exposar les seves 

opinions i creences sexuals, tenir la llibertat de decidir estar sols tot i quan els altres 
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reclamin la seva companyia, intentar canviar tot allò que sexualment no els satisfà, 

canviar d’idea o de manera d’actuar quan sigui necessari i tenir el dret a queixar-se per 

un tracte injust o inclús poder expressar crítiques (Espinosa, 2006).  

2.2.2. Satisfacció sexual segons sexe  

Pel que fa a la satisfacció sexual en relació amb els dos sexes, diferents estudis han donat 

resultats contradictoris, en els quals alguns autors afirmen existir diferències entre el sexe 

masculí i el femení i d’altres conclouen que no existeixen diferències notables entre 

aquests (Martínez et al., 2018). 

Tot i això, des d’un enfocament evolutiu, Parish, Luo, Stolzenberg, Laumann, Farrer & 

Pan (2007) afirmen que “els homes busquen la joventut, la bellesa i l’exclusivitat sexual 

per augmentar la certesa de la propagació genètica”, i en canvi, “les dones busquen homes 

amb recursos i esperen una relació estable i a llarg termini”. Alhora, des d’aquesta 

mateixa concepció, se sap que la satisfacció sexual en les dones està molt influïda per la 

capacitat de l’home per entendre les necessitats sexuals d’aquesta (Parish et al., 2007).  

D’altra banda, se sap que el desig i l’interès sexual estan més influïts pel coneixement, 

les normes socials i els valors culturals en les dones que en els homes. D’aquesta manera, 

és cert que el sexe femení dóna més importància que el masculí a les autopercepcions 

d’excitació que contribuiran directament a la satisfacció sexual. Un altre punt és que, tot 

i que, la satisfacció sexual està en gran manera determinada per les característiques de la 

relació de parella sexual, existeixen diferències notables entre ambdós sexes. Pels homes 

els factors més rellevants respecte a la seva satisfacció sexual són el grau d’atracció física 

cap a la parella, si aquesta és fidel i la quantitat d’orgasmes que aquesta té amb ell. En 

canvi, per les dones el més important és el grau d’afecte que li proporciona l’home (Parish 

et al., 2007). 

Finalment, altres estudis han obtingut resultats que han conclòs que els individus de sexe 

masculí valoren més negativament aspectes relacionats amb la parella sexual, i en canvi 

el sexe femení acostuma a estar més insatisfet amb les sensacions físiques durant 

l’activitat sexual (Martínez et al., 2018). Altrament, segons Ahumada et al, (2014), 

generalment la satisfacció sexual és més elevada en els homes que en les dones. 



 22 

2.2.3. Satisfacció sexual i relació de parella 

Cal dir que des d’una perspectiva evolutiva, l’experiència eròtica es troba estretament 

lligada amb la vinculació afectiva (Barón, Zapiain & Apodaca 2002). La majoria de 

problemes relacionats amb la satisfacció sexual de la parella venen donats per una 

comunicació insuficient o poc eficaç, sent la insatisfacció sexual una de les causes de 

separació. Alhora, tenir l’habilitat d’entendre les necessitats sexuals de la parella, junt 

amb una adequada comunicació i disposar d’una bona assertivitat sexual entre els 

membres de la relació afectiva fa que augmenti la satisfacció i benestar sexual (Ahumada 

et al., 2014).  

D’altra banda, també es relaciona la satisfacció sexual amb la capacitat de la parella per 

a variar les seves pràctiques sexuals, disposar d’una freqüència satisfactòria pels membres 

de la parella respecte a les relacions intimes, aconseguir una plena consistència orgàsmica 

i trobar un equilibri respecte a la distribució de la iniciativa. Així com també la negació 

o l’absència de discrepàncies entre els membres de la relació afectiva respecte al desig de 

mantenir relacions sexuals, es relaciona directament a la satisfacció i benestar sexual 

(Ahumada et al., 2014). D’aquesta manera, es considera que gaudir d’una bona satisfacció 

sexual contribueix notablement al benestar personal i de la parella, augmentant així la 

qualitat de vida (Santos et al., 2009). 

2.3. Autoestima i satisfacció sexual 

Respecte de la influència d’aquestes dues variables, se sap que existeixen relacions 

positives entre elles. D’una banda, s’ha observat que la percepció d’una bona imatge 

corporal pròpia o la baixa freqüència de pensaments sobre aquesta, contribueixen a 

augmentar la satisfacció sexual de la persona en qüestió. Al contrari, els estudis realitzats 

evidencien que contra més danyada està l’autoimatge, més augmenta el nivell 

d’insatisfacció sexual. A més, també s’ha trobat que aquesta relació va més enllà, ja que 

es considera que un grau adequat d’autoestima afavoreix el benestar sexual, fet que es 

relaciona directament amb la satisfacció sexual (Martínez et al., 2018). 

D’altra banda, s’ha trobat que l’autoestima influeix més notablement a la satisfacció 

sexual d’homes que de dones. D’aquesta manera, s’entén que respecte al sexe femení, la 

variable satisfacció sexual queda més influenciada pel benestar de la seva relació de 
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parella, les expectatives, l’assertivitat sexual, la duració de la relació i els valors i creences 

que es té sobre la sexualitat (Martínez et al., 2018). 

Alhora, és important tenir en compte la influència de l’autoestima sexual sobre la 

satisfacció sexual, ja que són dos termes que estan estretament lligats. Des d’aquesta línia, 

és cert que en els dos sexes, femení i masculí, l’autoestima sexual influeix directament el 

funcionament sexual dels individus. D’aquesta manera, en els homes s’ha observat que 

la influència recau en la capacitat de tenir ereccions eficaces i la percepció d’experimentar 

relacions sexuals plaents. Per contra, en les dones s’ha trobat que acostumen a tenir una 

menor autoestima sexual i freqüents distraccions cognitives durant l’acte sexual, fet que 

es relaciona amb una certa disminució de la satisfacció sexual (Sierra et al., 2018). 
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3. Part Pràctica 

3.1. Metodologia 

3.1.1. Hipòtesis de recerca 

Un cop feta la recerca i revisió bibliogràfica, s’estableixen les següents hipòtesis per la 

present investigació: 

• H 1: Les persones amb un grau més elevat d’autoestima experimenten més 

satisfacció sexual que les persones amb un grau més baix d’autoestima. 

• H 2: El grau d’autoestima, generalment, és més baix en el gènere femení que en 

el masculí. 

• H 3: El gènere femení experimenta menys satisfacció sexual que el masculí. 

3.1.2. Objectius generals i específics  

L’objectiu general d’aquesta recerca és observar la influència del grau d’autoestima sobre 

la satisfacció sexual d’estudiants de la Universitat de Vic heterosexuals d’entre 20 i 30 

anys. D’altra banda, d’aquest objectiu en sorgeixen d’específics: 

• Aprofundir amb conceptes relacionats amb l’autoestima i la sexualitat humana 

amb la finalitat de poder aplicar-ho a la part pràctica. 

• Conèixer amb profunditat el funcionament dels instruments utilitzats per la 

recerca. 

• Conèixer el grau d’autoestima de la mostra escollida. 

• Conèixer el grau de satisfacció sexual de la mostra escollida. 

• Relacionar el grau d’autoestima amb el nivell de satisfacció sexual de cada 

subjecte de la mostra. 

• Conèixer les diferencies de les variables estudiades segons el gènere. 

3.1.3. Tipus de disseny  

El disseny de la present investigació segueix un estudi observacional analític i transversal, 

segons la classificació dels mètodes d’investigació proposats per León i Montero (2003). 

En primer lloc, és observacional, ja que és de caràcter estadístic i demogràfic i no hi ha 
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intervenció per part de l’investigador. En segon lloc, és analític pel fet que l’estudi busca 

establir relacions entre les variables escollides. I en tercer lloc, és de caràcter transversal, 

pel fet que es duu a terme en un moment concret en el temps. D’altra banda, cal destacar 

que la present investigació en fer una correlació entre variables, no es basa en els principis 

de causalitat. D’aquesta manera, s’ha utilitzat dos instruments per avaluar els dos 

constructes objecte d’estudi. 

3.1.4. Mostra  

La mostra de la present investigació va ser escollida a través d’un mostreig no 

probabilístic estratègic o de conveniència, segons els tipus de mostreig proposats per 

León i Montero (2003). D’aquesta manera, les unitats mostrals són estudiants 

heterosexuals i en situació de parella estable, de la Universitat de Vic d’entre 20 i 30 anys. 

Pel que fa a la mida de la mostra, es van escollir 50 subjectes dels quals el 50% són del 

gènere femení i el 50% restant del gènere masculí.  

3.1.5. Instruments de recollida de dades 

a) Qüestionari sociodemogràfic 

Per tal de realitzar la recollida de dades inicial, s’ha elaborat un qüestionari 

sociodemogràfic que recull el gènere, l’edat, l’orientació sexual, la situació laboral i la 

situació de parella dels subjectes de la mostra. 

b) Escala d’autoestima de Rosenberg  

L’escala d’autoestima de Rosenberg és una de les eines més utilitzades per estudiar 

l’autoestima global. Aquesta és autoaplicada i consta de 10 ítems, dels quals la meitat 

estan redactats en negatiu i l’altra meitat en positiu, per tal de controlar l’efecte de 

l’aquiescència autoadministrada. D’aquesta manera, el contingut de les preguntes es basa 

en els sentiments d’acceptació i respecte cap a un mateix. Pel que fa a la seva puntuació, 

és considerada com una escala tipus Likert seguint una estructura de quatre punts (1= 

molt d’acord, 2= d’acord, 3= en desacord i 4= totalment en desacord). Així doncs, la seva 

correcció consisteix a invertir les puntuacions dels ítems negativament (3,5,8,9 i 10) i 

finalment, fer el sumatori del total dels ítems. D’aquesta manera, la puntuació total es 

troba entre 10 i 40 punts (Vázquez et al., 2004). Alhora, la interpretació dels resultats es 

desenvolupa de la següent manera segons la mateixa escala: 
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• Dels ítems 1 al 5, les respostes de la A a la D es puntuen de 4 a 1. 

• Dels ítems 6 al 10, les respostes de la A a la D es puntuen d’1 a 4. 

• Un resultat de 30 a 40 punts indica una autoestima elevada (considerada com a 

autoestima normal). 

• Un resultat de 26 a 29 punts indica una autoestima mitjana (el subjecte no presenta 

problemes d’autoestima greus, però és convenient millorar-la). 

• Un resultat de menys de 25 punts indica una autoestima baixa (existeixen 

problemes significatius d’autoestima). 

Finalment, l’escala d’autoestima de Rosenberg consta d’una consistència interna d’entre 

0,76 i 0,87, amb una fiabilitat de 0,80, pel que és una eina validada i una de les més 

utilitzades per estudiar l’autoestima global. Alhora, s’ha confirmat que l’adaptació 

espanyola d’aquest instrument disposa d’unes característiques psicomètriques 

satisfactòries (Vázquez et al., 2004). 

Índex de satisfacció sexual de Hudson  

L’ISS és un instrument freqüentment utilitzat per avaluar la satisfacció sexual. Aquesta 

eina està composta per 25 ítems dedicats a avaluar la satisfacció sexual amb la parella 

dins d’una relació (Santos et al., 2009). Aquests ítems segueixen una estructura d’escala 

de Likert sent les opcions de resposta les següents: 1 = Poques vegades o mai, 2 = Poques 

vegades, 3 = Algunes vegades, 4 = Bona part del temps i 5 = La major part o tot el temps. 

La puntuació total d’aquesta prova oscil·la entre 0 i 100 punts. El diferents ítems d’aquest 

índex es poden dividir pels següents 3 factors: satisfacció sexual, insatisfacció sexual i 

rebuig. 

Pel que fa a la interpretació dels resultats, una puntuació ≤ 30 assenyala una satisfacció 

sexual adequada, mentre que una puntuació > 30 indica insatisfacció sexual. Altrament, 

segons diferents estudis, l’Índex de Satisfacció Sexual de Hudson i la seva versió en 

Espanyol es consideren eines amb alta fiabilitat i validesa.  

3.1.6. Procediment de recollida i anàlisi de dades 

El procediment de recollida de dades es va realitzar a través dels tres instruments 

presentats anteriorment, adaptant-los a un únic formulari en línia mitjançant l’aplicació 
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web Google Forms. Seguidament, es va compartir el formulari a través de les xarxes 

socials a les persones escollides anteriorment. Aquest formulari disposava del 

consentiment informat on es detallaven els diferents drets dels participants i si aquests 

acceptaven els termes de la investigació a la qual se sotmetien. D’altra banda, s’hi 

exposava la durada aproximada de contestació del formulari, l’objectiu de l’estudi i els 

instruments que el formaven amb les respectives instruccions per contestar-los. Alhora, 

es demanava als participants sinceritat en les seves respostes per tal d’obtenir resultats 

vàlids i acurats, i finalment, s’agraïa la seva participació. Un cop feta la recollida de dades 

es va dur a terme la correcció i interpretació dels tests i se’n va fer una anàlisi dels resultats 

segons els objectius d’estudi de la totalitat de la mostra utilitzant el software IBM SPSS 

Statistics versió 25. 

3.1.7. Aspectes ètics 

El present estudi va seguir estrictament un protocol ètic que assegurés a cada subjecte de 

la mostra en diferents aspectes:  

• El procés d’estudi va ser totalment voluntari per part dels subjectes.  

• Els subjectes van disposar de tota la informació, objectius i metodologia de 

l’estudi.  

• Els participants van tenir l’oportunitat de sol·licitar informació en qualsevol 

moment.  

• Es va explicar als participants que en qualsevol moment podien abandonar l’estudi 

sense que això els repercutís negativament.  

• Es va garantir la confidencialitat i anonimat de les dades dels subjectes utilitzant 

un sistema de numeració per a la identificació dels participants. Alhora, es va 

explicar que la informació seria utilitzada només per assolir els objectius de la 

investigació i que després seria destruïda. 

• Es va enunciar als participants que podrien sol·licitar els resultats de la 

investigació un com aquesta finalitzés, d’igual manera que podrien obtenir les 

puntuacions dels tests que havien contestat. 
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3.2. Resultats 

3.2.1. Dades sociodemogràfiques 

A continuació es presenta la taula de dades sociodemogràfiques la qual consta d’un estudi 

descriptiu de la mostra escollida en funció de les variables edat, gènere i situació laboral. 

Taula 1. Dades Sociodemogràfiques 

Variables Ítems n % 

Edat 20-25 anys 31 62 

26-30 anys 19 38 

Gènere Dona 25 50 

Home 25 50 

Situació laboral Treballant actualment 34 68 

No treballant actualment 16 32 

Nota. Mitjana i desviació tipus de les dades sociodemogràfiques d’interès (edat, sexe i situació laboral). 

Les dades sociodemogràfiques obtingudes han estat les següents; en primer lloc, pel que 

fa a l’edat dels subjectes, el 62% de la mostra tenien entre 20 i 25 anys i el 38% entre 26 

i 30 anys. En segon lloc, hi ha el mateix nombre d’homes i dones a la mostra. I en tercer 

lloc, respecte a la situació laboral, un 68% dels subjectes estava treballant  en l’actualitat. 
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3.2.2. Dades sociodemogràfiques i dades de l’Escala de Rosenberg 

Seguidament, s’exposen les dades obtingudes a partir d’una anàlisi bivariant entre les 

dades sociodemogràfiques i les de l’escala d’autoestima de Rosenberg. 

Taula 2. Dades Sociodemogràfiques i Escala de Rosenberg 

Variables Ítems Mitjana ± Desviació 

tipus 

Significació 

Gènere Dones 30,20 ± 5,59 0,04 

Homes 33,08 ± 4,43 

Edat 20-25 anys 31,19 ± 4,73 0,44 

26-30 anys 32,36 ± 5,94 

Situació Laboral Treballen actualment 31,23 ± 5,51 0,42 

No treballen actualment 32,50 ± 4,51 

Nota. Mitjana, desviació tipus i significació de la relació entre les dades sociodemogràfiques i els resultats 

de l’Escala de Rosenberg. 

Els resultats obtinguts a l’Escala de Rosenberg amb relació a les dades 

sociodemogràfiques són els següents; pel que fa al gènere, s’ha obtingut una mitjana de 

30,20 en les dones i una mitjana de 33,08 en els homes. La relació entre les variables és 

significativa, ja que el valor de la significació és de 0,04. Per tant, els homes, dins la 

mostra escollida, presenten un nivell més alt d’autoestima. En funció de l’edat, s’ha 

obtingut una mitjana de 31,19 dels subjectes de 20 a 25 anys i de 32,36 dels que tenen 

entre 26 i 30 anys, per tant no existeixen diferències significatives segons aquesta 

variable. Respecte a la situació laboral, s’ha obtingut una mitjana de 31,23 dels individus 

que estan treballant actualment i de 32,50 del que no estan treballant. D’aquesta manera, 

no hi ha una relació significativa segons la situació laboral. 
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3.2.3. Dades sociodemogràfiques i dades de l’Índex de Satisfacció Sexual de 
Hudson per factors 

A continuació, es presenten els resultats obtinguts a partir d’una anàlisi bivariant entre les 

dades sociodemogràfiques i les de l’Índex de Satisfacció Sexual de Hudson. 

Taula 3. Dades Sociodemogràfiques i dades Índex Satisfacció Sexual de Hudson 

Factor 1 

 

Satisfacció 

Sexual 

Variables Ítems Mitja ± 

Desviació 

Significació 

Gènere Dones 4,10 ± 0,74 0,57 

Homes 4,00 ± 0,49 

Edat 20-25 anys 4,01 ± 0,68 0,66 

26-30 anys 4,10 ± 0,53 

Situació Laboral Treballen 

actualment 

3,94 ± 0,68 0,07 

No treballen 

actualment 
4,28 ± 0,41 

Factor 2 

 

Insatisfacció 

Sexual 

Variables Ítems Mitja ± 

Desviació 

Significació 

Gènere Dones 2,12 ± 0,94 0,61 

Homes 2,01 ± 0,51 

Edat 20-25 anys 2,12 ± 0,79 0,50 

26-30 anys 1,97 ± 0,68 

Situació Laboral Treballen 

actualment 
2,18 ± 0,84 0,11 

No treballen 

actualment 

1,82 ± 0,43 



 31 

Factor 3 

 

Rebuig 

Variables Ítems Mitja ± 

Desviació 

Significació 

Gènere Dones 1,84 ± 0,32 0,70 

Homes 1,80 ± 0,41 

Edat 20-25 anys 1,79 ± 0,39 0,47 

26-30 anys 1,86 ± 0,31 

Situació Laboral Treballen 

actualment 
1,83 ± 0,35 0,61 

No treballen 

actualment 
1,78 ± 0,39 

Nota. Mitjana, desviació tipus i significació de la relació entre les dades sociodemogràfiques i els resultats 

de l’Índex de Satisfacció Sexual de Hudson (dades distribuïdes segons els tres factors de l’ISS de Hudson). 

Els resultats obtinguts de la relació entre les dades sociodemogràfiques i l’Índex de 

Satisfacció Sexual de Hudson, s’han classificat en tres factors corresponents a satisfacció 

sexual, insatisfacció sexual i rebuig. En primer lloc, dins el factor 1 en funció del gènere, 

s’ha obtingut una mitjana de 4,10 en les dones i 4,00 en els homes, de manera que no 

s’observen diferències significatives respecte a aquesta variable. Pel que fa a l’edat, s’ha 

donat una mitjana de 4,01 dels subjectes de 20 a 25 anys i una mitjana de 4,10 dels de 26 

a 30 anys, per tant tampoc s’observen diferències significatives amb relació a l’edat. 

Respecte a la situació laboral, la mitjana dels individus que estan treballant actualment és 

de 3,94 i de 4,28 dels que no estan treballant, així doncs, no existeixen diferències 

significatives.  

En segon lloc, dins el factor 2 respecte al gènere, s’ha obtingut una mitjana de 2,12 en les 

dones i una mitjana de 2,01 en els homes, per tant no existeix una relació significativa. 

En funció a l’edat, els subjectes de 20 a 25 anys presenten una mitjana de 2,12 i els de 26 

a 30 anys una mitjana d’1,97. Així doncs, tampoc hi ha diferències significatives. 

Referent a la situació laboral, els subjectes que estan treballant actualment han obtingut 

una mitjana de 2,18 i els que no treballen d’1,82, per tant no existeixen diferències 

significatives. 
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En tercer lloc, dins el factor 3 fent referència al gènere, s’ha obtingut una mitjana d’1,82 

en les dones i d’1,80 en els homes, per consegüent, no s’observen diferències 

significatives. Pel que fa a l’edat, els individus de 20 a 25 anys han presenten una mitjana 

d’1,79 i els individus de 26 a 30 anys d’1,86. D’aquesta manera, no hi ha diferències 

significatives. En funció de la situació laboral, els subjectes que estan treballant 

actualment han obtingut una mitjana d’1,83 i els que no estan treballant una mitjana 

d’1,78, així doncs, no s’observen diferències significatives. 

3.2.4. Correlacions dels resultats de l’Escala de Rosenberg i els resultats de 
l’Índex de Satisfacció Sexual de Hudson per factors 

Seguidament, es mostren les correlacions extretes a partir d’una anàlisi bivariant entre les 

dades obtingudes a l’escala d’autoestima de Rosenberg i les de l’ISS de Hudson. 

Taula 4. Correlacions dels resultats de l’Escala de Rosenberg i els resultats de l’Índex de 
Satisfacció Sexual de Hudson per factors 

Factors Coeficient de Correlació de Pearson Significació 

Factor 1 0,19 0,17 

Factor 2 -0,21 0,12 

Factor 3 -0,13 0,34 

Nota. Coeficient de Correlació de Pearson i significació dels resultats de l’Escala de Rosenberg i l’Índex 

de Satisfacció Sexual de Hudson per factors. 

Els resultats obtinguts de l’Escala de Rosenberg amb relació a les dades de l’Índex de 

Satisfacció sexual han estat els següents; en primer lloc, pel que fa al factor 1, s’ha 

obtingut una puntuació de 0,19 en el Coeficient de Correlació de Pearson amb una 

significació de 0,17. Tanmateix, els resultats no són significatius. Referent al factor 2, 

s’ha obtingut -0,21 de Coeficient de Correlació, per tant, s’observa una correlació 

negativa. D’altra banda, s’ha obtingut una significació de 0,12. Així doncs, els resultats 

tampoc són significatius. Finalment, pel que fa al factor 3, s’ha obtingut una puntuació 

de -0,13 en el Coeficient de Correlació de Pearson, fet que significa que es tracta d’una 

correlació negativa. Altrament, s’ha obtingut una significació de 0,34 a raó que els 

resultats no són significatius. 
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3.2.5. Correlacions dels resultats de l’Escala de Rosenberg i els resultats de 
l’Índex de Satisfacció Sexual de Hudson per cada ítem dins dels factors 

Finalment, s’exposen les correlacions obtingudes de l’anàlisi bivariant de les dades 

extretes de l’escala d’autoestima de Rosenberg i les dades de cada ítem de l’ISS de 

Hudson. 

Taula 5. Correlacions dels resultats de l’Escala de Rosenberg i els resultats cada ítem de 
l’Índex de Satisfacció Sexual de Hudson  

Factors Ítems Coeficient de 

Correclació de Pearson 

Significació 

Factor 1 22 0,09 0,52 

1 0,07 0,63 

12 0,20 0,14 

3 0,19 0,17 

17 0,20 0,15 

9 0,01 0,91 

16 0,12 0,37 

19 0,23 0,10 

10 0,15 0,28 

2 0,21 0,12 

21 0,05 0,73 

23 0,02 0,87 

24 0,22 0,11 

Factor 2 8 -0,32 0,02 

25 -0,18 0,19 
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6 -0,24 0,09 

7 -0,03 0,82 

15 -0,18 0,20 

11 -0,02 0,85 

14 -0,36 0,01 

4 0,04 0,74 

Factor 3 13 -0,02 0,85 

18 -0,07 0,60 

20 -0’02 0,87 

5 -0,19 0,17 

Nota. Coeficient de Correlació de Pearson i significació dels resultats de l’Escala de Rosenberg i cada ítem 

de l’Índex de Satisfacció Sexual de Hudson. 

Les dades obtingudes de la correlació entre els resultats de l’Escala de Rosenberg i els 

resultats de cada ítem de l’Índex de Satisfacció Sexual dins els tres factors de satisfacció 

sexual, insatisfacció sexual i rebuig són les següents; pel que fa a la totalitat d’ítems dins 

el factor 1 corresponent a la satisfacció sexual, no s’observen resultats significatius.  

Al contrari, l’ítem 8 “Creo que mi vida sexual le falta calidad”, del factor 2 corresponent 

a insatisfacció sexual, presenta un resultat significatiu amb un valor de 0,02 de 

significació, fet que demostra que a més autoestima, menys percepció negativa respecte 

a la qualitat de les relacions sexuals.  Alhora, l´ítem 14 “Trato de evitar el contacto sexual 

con mi pareja” del factor 2, també presenta un resultat significatiu amb un valor de 0,01 

de significació. Aquest resultat mostra que a major grau d’autoestima, menor evitació de 

les relacions sexuals. Finalment, les dades obtingudes de la totalitat dels ítems del factor 

3 no presenten resultats significatius.  
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4. Conclusions 

4.1. Discussió 

Un cop exposats els resultats, tenint en compte que la present investigació té com a 

objectiu general estudiar si existeix relació entre el grau d’autoestima i el grau de 

satisfacció sexual d’estudiants heterosexuals, amb parella estable, de 20 a 30 anys de la 

Universitat de Vic. I que l’estudi pretén conèixer les diferències que existeixen segons el 

gènere respecte a les variables seleccionades, es planteja el següent: 

Els resultats obtinguts de la mostra assenyalen que no existeix, a trets generals, una relació 

significativa entre els resultats de l’escala d’autoestima de Rosenberg i els de l’Índex de 

Satisfacció Sexual de Hudson. Tanmateix, si es fa un estudi dels diferents factors de l’ISS 

de Hudson per a cada un dels ítems, sí que s’obtenen dades significatives en dos 

d’aquests. S’ha pogut observar que entre l’escala de Rosenberg i l’ítem 8 “Creo que mi 

vida sexual le falta calidad” i l’ítem 14 “Trato de evitar el contacto sexual con mi pareja”, 

referents al factor 2 de l’ISS, el qual correspon a insatisfacció sexual, existeix una relació 

significativa. Per tant, aquests resultats mostren que a més grau d’autoestima, menys 

percepció es té sobre experimentar una vida sexual de poca qualitat i alhora, disminueix 

l’evitació de la parella respecte de les relacions sexuals.  

Seguint aquesta línia, la teoria recollida a l’apartat de fonamentació teòrica assenyala que 

existeix una relació positiva respecte a la satisfacció sexual i l’autoestima (Martínez et 

al., 2018),  d’aquesta manera, es pot observar que aquests resultats no coincideixen amb 

els del present estudi, a excepció dels ítems 8 i 14 de l’ISS. Tanmateix, segons aquests 

autors, aquesta relació va ser moderada en els homes i dèbil en les dones. A més, s’ha de 

tenir en compte que aquest estudi, tot i seleccionar una mostra similar a la de la present 

investigació, ja que es tractava d’estudiants universitaris amb una franja d’edat d’entre 18 

i 28 anys, disposava de 420 elements mostrals. 

Alhora, les conclusions extretes de l’estudi per Sierra et al. (2018) referent a l’autoestima 

sexual i l’excitació, exposen que existeix una influència important entre aquestes dues 

variables, i asseguren que de la mateixa manera, l’excitació sexual contribueix, 

notòriament, a millorar la satisfacció sexual i l’autoestima. 
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D’altra banda, pel que fa a la relació concreta de l’autoestima i la satisfacció sexual segons 

el sexe de l’individu, se sap  que l’autoestima del sexe femení està fortament condicionada 

per l’autopercepció de la imatge corporal i l’atractiu físic, així doncs, en aquest cas, la 

satisfacció sexual quedarà notablement lligada a aquests factors, i més tenint en compte 

que el desenvolupament d’activitats sexuals en parella requereixen un alt grau d’intimitat 

i d’exposició corporal cap a l’altre. En el cas que aquestes autopercepcions siguin 

positives, tal com han resultat en el present estudi, augmenten les possibilitats d’obtenir 

un major grau de confiança i d’implicar-se i validar-se sexualment, tot i que aquesta 

relació no es dóna de manera significativa en la present investigació. D’altra banda, 

l’autoestima del sexe masculí acostuma a anar relacionada amb els sentiments propis 

d’eficàcia, fet que també pot repercutir a la satisfacció sexual segons com l’individu 

s’autopercep (Calado, Lameiras & Rodriguez 2004).  

L’estudi realitzat per aquests autors, amb una mostra de joves universitaris, va trobar que 

les persones que presentaven una baixa autoestima i insatisfacció corporal, tenien una 

menor experiència i satisfacció sexual, alhora, cal dir que aquest fenomen es donava 

sobretot en el sexe femení. Així doncs, aquestes dades es relacionen amb una de les  

hipòtesis de la present investigació, on s’exposa que les dones disposen d’un grau 

d’autoestima inferior al dels homes, i que consegüentment, aquesta baixa autoestima 

influeix a la satisfacció sexual, però no es relacionen amb els resultats obtinguts. 

Referent al gènere amb relació a l’autoestima, els resultats obtinguts apunten que el 

gènere femení presenta un grau més baix d’autoestima que el gènere masculí. Aquestes 

dades confirmen una de les hipòtesis de la investigació i a més, coincideixen amb l’estudi 

realitzat per González-Arratia et al. (2003), que compta amb una mostra de 77 homes i 

345 dones, tots ells d’entre 18 i 28 anys, i conclou que el gènere del subjecte és una 

variable important que influeix en la construcció de l’estructura de l’autoestima. 

D’aquesta manera, aquests autors van extreure’n que les dones tenien una autoestima 

significativament més baixa que els homes de la mostra. Aquest fet es relaciona amb 

estudis d’investigadors reconeguts com Simmonds i Rosenberg (1975), que expliquen 

que “l’autoimatge i l’autoestima de les dones produeix més problemes que en els homes, 

perquè el sexe femení és més propens a preocupar-se per les opinions dels altres i 

s’interessa més per complaure’ls. Alhora, el gènere femení està menys content amb el seu 
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rol sexual i disposa d’una major autoconsciència, fet que porta com a conseqüència una 

més baixa autoestima i una major inestabilitat” (González-Arratia et al., 2000).  

A més, se sap que l’educació tendeix a considerar a les dones com el sexe dèbil i a 

recompensar les característiques masculines (González-Arratia et al., 2000). Així doncs, 

és fàcil intuir que les dones ja creixen amb menys possibilitats de tenir una autoestima 

favorable, ja que la societat, les creences i els costums dificulten aquest fet. En contrast, 

els processos biològics de base genètica poden influir en aquesta diferenciació 

d’autoestima entre els dos sexes, d’igual manera que diferents fonts biològiques com la 

influència hormonal entre d’altres (Bleidorn et al., 2016). 

D’altra banda, els resultats obtinguts en l’avaluació de l’autoestima, tant en homes com 

en dones, han sigut considerablement positius. Això es pot relacionar amb què els 

subjectes de la mostra utilitzada tenien parella estable, fet que ha pogut influir en la 

puntuació de l’escala d’autoestima de Rosenberg. Seguint aquesta línia, diferents autors 

defensen que la familiaritat que aporta una relació de parella a llarg termini pot afectar a 

l’autoestima i seguretat de cada component, ja que amb el pas del temps s’incrementa la 

dependència i la vulnerabilitat cap a les expressions emocionals i les conductes de l’altre. 

En canvi, es considera que si la parella és capaç de mantenir un grau adequat de 

positivisme des de conductes optimistes i potenciant el sentiment d’alegria, podran 

afavorir l’autoestima dins la relació. (Sánchez & Díaz, 2002). 

Pel que fa a la satisfacció sexual amb relació al gènere, com s’ha exposat a l’apartat de 

fonamentació teòrica, en les últimes dècades s’han anat realitzant estudis que de manera 

consecutiva han mostrat resultats contradictoris. De totes maneres, l’estudi de Martínez 

et al. (2018), evidencia de la mateixa manera que altres treballs, que no existeixen 

diferències significatives respecte al gènere i el grau de satisfacció sexual dels subjectes 

de la mostra, per tant, els resultats d’aquest estudi es relacionen amb els que s’han 

obtingut en la present investigació. Així doncs, la hipòtesi plantejada inicialment, on es 

deia que els homes tindrien un major grau de satisfacció sexual que les dones, queda 

descartada.  

Aquests resultats, tenint en compte que els elements mostrals tenien una relació afectiva 

de caràcter estable, es poden relacionar amb el fet que tant en dones com en homes, que 

estan dins una relació de parella, la satisfacció sexual s’associa amb variables com 

l’expressió emocional, la percepció de la competència dins la relació afectiva, el 
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sentiment d’equitat en l’àmbit de parella i el benestar respecte a la comunicació específica 

de l’àmbit sexual (Barón et al., 2002). D’aquesta manera, es pot concloure que el tipus de 

relació de parella i la qualitat d’aquesta, influeix en el grau de satisfacció sexual, d’una 

manera més pronunciada que el gènere. 

És cert, però, que a l’hora de contrastar els resultats, s’han trobat algunes diferències, tot 

i no ser significatives, entre les mitjanes dels dos gèneres amb relació al grau de 

satisfacció, insatisfacció i rebuig sexual. D’aquesta manera, s’ha observat que en els tres 

factors referents a aquestes variables, el gènere femení ha obtingut mitjanes més altes que 

el gènere masculí, fet que indica que les dones han puntuat més alt que els homes en els 

diferents ítems. Aquest apunt pot significar que les dones presenten una major integració 

d’aquests conceptes i els experimenten d’una manera diferent que el gènere contrari. 

D’altra banda, l’estudi realitzat per Sierra et al. (2018), exposa que les dones necessiten 

més temps per desenvolupar la fase d’excitació sexual que els homes dins la resposta 

sexual humana. Aquest fet, segons aquests autors, influeix considerablement a la 

satisfacció sexual dels individus provocant que el gènere femení presenti un menor grau 

de  satisfacció sexual. Aquesta informació podria relacionar-se amb la hipòtesi plantejada 

inicialment en aquesta investigació, referent a què els homes presenten un major grau de 

satisfacció sexual que les dones a causa de la seva relació amb el grau d’autoestima. Però, 

de totes maneres, els resultats obtinguts al present estudi desestimen aquesta hipòtesi. 

4.2. Conclusions finals 

Com a conclusions finals d’aquest treball, en primer lloc, s’ha extret a partir de l’escala 

d’autoestima de Rosenberg, que els homes de la mostra escollida presenten major grau 

d’autoestima que les dones. Així doncs, es confirma la segona hipòtesi de recerca  

plantejada en el present treball. Tanmateix, pel que fa a la satisfacció sexual, avaluada 

amb l’Índex de Satisfacció Sexual de Hudson, no s’han obtingut diferències significatives 

segons el gènere, d’aquesta manera, la hipòtesi 3 queda descartada. 

En segon lloc, la relació entre l’escala d’autoestima de Rosenberg i l’ISS de Hudson, 

avaluada pels tres factors de satisfacció sexual, insatisfacció sexual i rebuig, no és 

significativa, fet que determina que no existeix influència de l’autoestima sobre la 

satisfacció sexual en la mostra estudiada. 
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En tercer lloc, les dades obtingudes en l’escala de Rosenberg i en l’Índex de Satisfacció 

Sexual de Hudson avaluades per ítems, conclouen que només existeix relació 

significativa en l’ítem 8 “Creo que mi vida sexual le falta calidad”, del factor 2 

corresponent a insatisfacció sexual, i en l’ítem 14 “Trato de evitar el contacto sexual con 

mi pareja” del factor 2. D’aquesta manera, s’arriba a la conclusió què, a més grau 

d’autoestima, menys percepció es té sobre experimentar una vida sexual de poca qualitat 

i alhora, disminueix l’evitació de la parella respecte de les relacions sexuals.  

Finalment, enfront dels fets que es demostren en aquest estudi i en no complir-se la 

totalitat de les hipòtesis plantejades, neix la conveniència d’obrir una nova línia 

d’investigació que aglutini les implicacions futures descrites, per tal de realitzar una 

comparació suficientment rigorosa comptant amb dades d’altres estudis. 

4.3. Limitacions  

Al llarg de la realització del present treball s’han trobat una sèrie de limitacions. En primer 

lloc, la mostra reduïda que s’ha utilitzat per a la investigació i el tipus de mostreig (no 

probabilístic) resulten una limitació, ja que els participants corresponen a una població 

molt concreta sent tots estudiants de la Universitat de Vic d’entre 20 i 30 anys, fet que 

disminueix la validesa externa dels resultats i dificulta l’extrapolació d’aquests a la resta 

de la població. Alhora, si s’hagués utilitzat una mostra més heterogènia, ampliant la franja 

d’edat, tenint en compte altres orientacions sexuals i incloent diferents grups socials a 

banda d’estudiants universitaris, s’haguessin obtingut resultats més contrastats.  

En segon lloc, la recollida de dades s’ha fet en un moment concret de la vida de cada 

subjecte fent que no es pugui contemplar els diferents canvis que experimenta una 

persona en el temps. Alhora, és important destacar que l’efecte de la desitjabilitat social, 

tot i respectar-se la confidencialitat, pot ser un factor influent als resultats d’estudi i més 

tenint en compte que es tracten temes relacionats amb la sexualitat, de la qual es 

desprenen múltiples tabús i falses creences. 

Finalment, és rellevant tenir en compte altres biaixos que poden afectar a l’estudi, tals 

com la influència de la història de vida, la satisfacció percebuda en la relació de parella, 

el tipus de comunicació d’aquesta i la seva situació actual, les pràctiques sexuals que 

realitzen, i inclús la motivació per contestar els qüestionaris. Alhora, a l’estudi només 
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s’ha tingut en compte la relació de l’autoestima i la satisfacció sexual de parelles estables, 

sense contemplar altres tipus de models relacionals. 

4.4. Implicacions futures 

Un cop analitzades les diferents limitacions que s’han trobat durant la realització del 

d’aquest treball, se’n extreuen una sèrie d’implicacions futures. Una d’elles seria 

augmentar la mida de la mostra i dur a terme un mostreig probabilístic, recollint més 

dades de diferents col·lectius aleatòriament, de manera que tots els elements de la 

població tinguin la mateixa probabilitat de ser seleccionats. Al mateix temps, es podria 

ampliar la franja d’edat i no centralitzar la mostra a estudiants per tal que aquesta sigui 

més heterogènia. 

Una altra implicació futura seria realitzar entrevistes semiestructurades per tal de poder 

contemplar els diferents canvis que experimenta cada element mostral al llarg del temps, 

amb un disseny quasi experimental longitudinal amb mesures pre-post. D’igual manera, 

la realització d’entrevistes semiestructurades també contribuiria a extreure informació de 

la relació de parella, de la seva vida sexual i la història de vida de cada subjecte. 

Altrament, la utilització d’aquest instrument com a implicació futura pot ajudar a detectar 

i disminuir l’efecte de desitjabilitat social. 

Finalment, es podrien incloure a participants que mantinguin relacions esporàdiques o 

només de caràcter sexual, per tal de conèixer si existeix una relació entre el grau 

d’autoestima i la satisfacció sexual en aquest tipus estil relacional, on l’afecte emocional 

cap a la parella sexual sigui baix o inexistent. 
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6. ANNEXOS 

6.1. ANNEX 1. ESCALA D’AUTOESTIMA DE ROSENBERG 

A fin de que identifiques tu nivel de autoestima, responde el siguiente instrumento:  

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de sí 

misma. Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más 

apropiada.  

A. Muy de acuerdo 

B. De acuerdo 

C. En desacuerdo 

D. Muy en desacuerdo  

 A B C D 

1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en 

igual medida que los demás  
    

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas.     

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de 

la gente.  
    

4. Tengo una actitud positiva hacia mi mismo/a.     

5. En general estoy satisfecho/a de mi mismo/a.      

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a.      

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a.      

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mi mismo.      

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil.      

10. A veces creo que no soy buena persona.      

Criterios de calificación:  

Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personal, entendida como los 

sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo.  

Codificación proceso: 1.1.1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a).  
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Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas 

de forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia 

Autoadministrada.  

Interpretación:  

• De los ítems 1 al 5, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1 .  

• De los ítems del 6 al 10, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4.  

• De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal.  

• De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima 

graves, pero es conveniente mejorarla.  

• Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 

autoestima.  
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6.2.  ANNEX 2. ÍNDEX DE SATISFACCIÓ SEXUAL DE HUDSON 
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