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Hitzaurrea

Hainbat  urtetan  euskara  irakasle  aritu  ondoren,  bai  euskaltegian  hasiera 
batean, bai DBH zein batxilergo institutuetan geroago, asko dira hezitzaile bati 
burutik  pasatzen  zaizkion  dudak;  batez  ere,  askotan  ikasleek  adierazitako 
galderei erantzun ezinak sortutako dudak. 

Ikasleei  konpetentzia  edo  gaitasunetan  oinarritutako  heziketaren  gaineko 
azalpenak  emateko  orduan  DBHko  koordinatzaileak  beraien  etorkizunerako 
egunerokoan hobeto moldatzeko heziketa sistema berria zelako azalpena eman 
zien eta orduan ikasleren batek euskara ikastearen beharra zalantzan jarri zuen 
bere inguru edo hirian ez baitzen ia euskararik erabiltzen eta ondorioz ez zuen 
etorkizuneko egunerokoan hobeto moldatzeko euskararen beharrik.
Ikasleak proposatutako duda honek eta karrera bukatu izan nuenetik neukan 
aztertze nahiak eraman ninduten ikasleen euskararekiko jarrera linguistiko eta 
motibazio akademikoa aztertzera.

Geroztik,  gogorrak  izan  dira  igarotako  urteak.  Tesia  bertan  behera  uzteko 
puntura  arteko  une  gogorrak.  Marko  teorikoari  dagokionez,  gustura  egin 
daitekeen  lana  dela  esango  nuke;  irakurtzea,  idazle  batetik  bestera  joatea, 
artikuluz  artikulu  ibiltzea  eta  azken  batean  egun  osoa  liburutegian  sartuta 
gustuko baldin baduzu. Atal enpirikoari dagokionez ordea, ezin dut gauza bera 
esan,  ez  analisi  estatistikoei  dagokienez  behintzat.  Horretarako  burutu 
beharreko ikastaroak gogorregiak egin zitzaizkidan eta.

Hala ere, emaitzak lortu ondoren eta gauzak uste bezala edo hobeto ateratzen 
zirela ikusteak zein ingurukoen animoek aurrera eraman ninduten. Batez ere, 
azken urtean alabaren jaiotzak sekulako garrantzia  izan zuen azken txanpa 
egin ahal izateko.

Honek guztiak erakutsi dit beharrezko dugula gure gizartean jarreren gaineko 
heziketa egokia lantzea eta guztioi dagokigula heziketa horretan parte hartzea 
gerora euskararen erabilera sustatu eta normalizatu nahi badugu.

Urtzi Ruiz de Azua Ormaza, 2013
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ESKERRAK 

 

 

Doktorego tesi hau burutzea ez zen sekula posible izango azken urte hauetan nire 

ondoan izan ditudan pertsona guztiengatik izango ez balitz. Hauei guztiei nire eskerrik 

beroenak eman nahi nizkieke. 

 

 Lehenik eta behin, lan gogor honetarako nire ondoan izan nitzakeen irakasle 

onenak izan ditudalako, nire tesi zuzendari izan diren Xabier Etxaniz Erle eta Arantza 

Rodríguez Fernándezi bere lana eskertu nahi nieke. Eskerrik asko, beraz, bioi zuen 

eroapena, aholku, animo eta oro har, laguntzagatik; hau guztia ez baitzen sekula posible 

izango zuek irakatsitako guztiagatik izango ez balitz. 

 

 Eskerrik asko era berean, psikodidaktika programako irakasle zein ikasle guztiei 

ikerketa munduan lehen urratsak ematen lagundu didatelako. Gaiaren inguruan 

agertutako oztopo askori aurre egiten irakatsi zein gaia bera zehaztu eta mugatzen 

lagundu didazuelako.  

 

 Eskerrik asko ikerketa lan honetan parte-hartu izan duten ikasle zein ikastetxe 

guztiei. Baita bertako irakasleei ere beraien eskola orduetan eskainitako denbora eta 

laguntzagatik.  

 

 Eskerrik asko Gasteizko unibertsitateko liburutegiko langileei behar izan dudan 

guztietan edozertarako prest egon direlako. Baita Gasteizko Berritzeguneko Nekaneri ere 

ikerketarako beharrezko izan ditudan liburu eta materialak uzteagatik. 

 

 Azkenik, eskerrik asko hurbilean eta egunerokoan jasan izan nauzuen guztioi. 

Eskerrik asko, beraz, aita, ama, Egoitz eta Orreaga betidanik nire ondoan egon zaretelako 

eta gaur naizena zati handi batean zuei esker delako. Eskerrik asko betiko lagunei 

denbora luze honetan zuekin ez egotearen arrazoia ulertu izan duzuelako. Baina bihotz-

bihotzez eta maitasunez nire ondoan beti izan den Maiderri eskertu nahi diot nirekin izan 

duen eroapena. Eskerrik asko maitia une txarrenetan eman didazun indarragatik eta batez 

ere azken hilabete hauetan guretzat garrantzitsuena den Udane jaio zenetik egin duzun lan 

guztiagatik. Zuek biok gabe ez nukeen sekula hau guztia bukatuko. 
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SARRERA 

 

 

Irakaskuntzaren arloan aritzen den edozein hezitzailek hainbat galdera eta kezka 

izaten ditu bere egunerokoan. Kasu honetan, euskararen irakaskuntzan aritzeak aukera 

ematen digu gure gizarteko ikasle askok hizkuntza honen bereganatze prozesuetan 

izaten dituzten pentsamolde, uste, iritzi eta azken batean, jarreraz jabetzeko eta hauen 

guztien zergatiak bilatu nahiak eraman gaitu honelako ikerketa bat burutzera. Honetaz 

gain, askotan azkarregi bilakatzen den gizarte honetan beharrezko dugu bilakaera 

hauekin bateratuta egotea eta, beraz, hezitzaileoi dagokigu batez ere eguneratuta egotea. 

 

Norbanakoaren jarrera ez da jaiotzearekin batera barneratuta ematen den zerbait; 

hots, jarrera ez da oinordetzan hartzen den elementua. Jarrerak bizitzan zehar, 

eguneroko bizipen eta esperientzien bidez ikasten dira. Egia da ikaste prosezu hori 

jaiotzen garen unean bertan hasten dela ematen baina norbanakoak bere jarrera propioak 

bereganatu eta nolabait sendotzen dituen momentura arte denbora asko igarotzen da. 

Gainera, esan daiteke prozesu horrek ez duela bukaerarik eta, beraz, jarrerak ez direla 

sekula behin betiko finkatuko norbanakoarengan, hau da, bizitzan zehar pilatzen ditugun 

esperientzekin batera, jarrerak eraldatzeko aukera ere bizirik mantentzen da. Beraz, 

jarreren ikaste-irakaste prozesu horietan gizarte osoak hartu beharko luke parte, bertan 

aurkitzen diren eragile guztiak kontuan hartuta eta ez askotan gertatu izan den moduan 

hezkuntza arloari besterik ez dagokion eginkizuntzat hartu. Azken batean, gure 

gizarteak betidanik helburu izan duen normalizazio linguistikoa lortu nahi bada 

beharrezkotzat jotzen dugu norbanakoaren jarrera linguistikoak heziketaren oinarri 

izatea, bai guraso, irakasle, edota gizarteko edozein eragileren aldetik. 

 

Gaur egun jarrerek psikologia arloko gairik garrantzitsu eta ikertuenetarikoa 

izaten jarraitzen dute, nahiz eta konstruktu honen gaineko lehen ikerketak oso 

aspaldikoak diren. Hori dela eta, asko izan dira denboran zehar jarrerak bezalako 

elementua ikertzera hurbildu izan diren arloak eta ondorioz jarreren gainean eman diren 

ikuspuntu edo pentsamoldeak ere ugariak izan dira. Hala ere, ikerketa lan honetarako 

oinarrizko ikuspuntua psikologia sozialarena izango da; hau da, jarrerak, pentsamolde, 
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uste, iritzi, sentimendu eta norbanakoaren barneko hainbat elementutatik eratorritako 

jokabidea bezala ulertzen duen arloa, non hauek guztiak egoera eta zergati sozialetan 

bilatzeko joera zabaldu baitzuen. Ordutik jarreren ikerketa psikologia sozialaren helburu 

nagusienetarikoa izan da. 

 

Hala ere, 70eko hamarkada hasierara arte ez zen jarrera linguistikoen gaineko 

aipamenik egin, non hizkuntzak zein hiztun edota hizkuntzetan edo hauekin 

erlazionatutakoetan oinarritutako lehen lanak burutu ziren Lambert, Gardner edota 

Fishmani esker. Horrela, soziolinguistika bezalako arloak ere jarrera linguistikoen 

gaineko ikerketetan garrantzia hartzen hasi ziren batez ere, bi hizkuntza edo gehiagoren 

arteko ukipena ematen den gizarteetan. 

 

Bestalde, tesi honetan ikergai den motibazio akademikoa ere ikasketa prozesuak 

bideratzerako orduan oinarrizko xedetzat hartzen da askotan; ondorioz, beharrezkotzat 

jotzen da ikasketarako motibazio egoki baten garapena ematea ikaslearen aldetik gerora 

prozesu horren azken emaitza izan daitekeen errendimendu akademikoan 

aurrerapausoak lortu nahi izatekotan. Dena dela, zaila da aldagai konplexu eta abstraktu 

honen gaineko deskribapen, ondorio edo zehaztasun argirik lortzea, hainbat baitira 

konstruktu honen gainean ikerketa sakonak burutu izan dituzten autoreak eta ez da gaur 

egun oraindik motibazio akademikoaren inguruko teorizazio sendo eta egiaztaturik 

lortu. Honen arrazoi nagusia motibazioa bere barnean oso ezberdinak izan daitezkeen 

aldagaiak besarkatzen dituen elementua dela izan daiteke eta horrek zailtasunak 

dakarzkio ikertzaileari edo hezitzaileari ikasleek zergatik jarraitzen dituzten eginkizun 

zehatz batzuk edo helburu jakin batzuk ezagutu eta aztertu nahi dituenean. 

 

Honekin guztiarekin eta motibazioaren barne aldagaiak identifikatzeko gaur 

egun aurkitzen ditugun zailtasunen gainetik autore gehienek motibazioaren 

azalpenerako gakoa norbanakoaren autokontzeptuan kokatzen dute. Alde batetik, 

norbanakoen pertsonalitatearen aldagai aipagarriena delako eta bestetik, beste aldagai 

batzuk identifikatzeko eta ulertzeko aukera ematen duelako. 

 

Honetaz gain, tesi honetarako zailtasun handiena seguruenik ikergai diren bi 

elementu hauek (jarrera linguistikoak eta motibazio akademikoa) gizabanakoen barne 
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egoerari dagozkion prozesuak izatea izan da. Horregatik, ezin dira prozesu hauek 

zuzenean behatu eta, beraz, honelako lan bat burutzeko orduan irtenbide bakarra 

norbanakoaren jokabidea aztertzea edo neurtzea eta hauetatik ondorioak ateratzea 

izango litzateke. Horretarako beharrezkoa da bi elementu hauek zein inguruko aldagaiak 

modurik ahalik eta zehatzenean neurtuko dituzten lan tresnak edo neurketa tresnak 

izatea eta horregatik euskararekiko jarrera linguistikoak neurtzerako orduan tesi 

honetako helburu nagusia, teoria gaurkotuenek jarreren gainean azaltzen duten moduan, 

hauek hiru osagaiz osatutako elementua bezala deskribatuko duen lan tresna egokia 

sortzea eta balioztatzea izan da. 

Beraz, tesi honetan burutu den ikerketa enpirikoak jarraian adierazten diren 

proposamenak ditu helburu: 1. Jarrera linguistikoak hiru dimentsiotan (afektu, kognizio 

eta jokabidea) neurtzen dituen galdetegia sortu eta balioztatu bere fidagarritasuna eta 

bere itemen egokitzea ziurtatuz; 2. Sortutako galdetegiaren gaitasun baztertzailea 

ziurtatu, alegia, jarrera linguistikoekin lotura duten beste aldagai soziodemografiko 

batzuk kontuan hartuta hauetan eman daitezkeen aldeak identifikatu; 3. Jarrera 

linguistikoek ikasketarako motibazioa, autokontzeptu akademikoa eta euskara ikasgaiari 

dagokion errendimendu akademikoa bezalako beste elementu psikohezitzaileekin 

erakusten dituzten erlazioak aztertu eta zehaztu. 

Lehenengo helburuari dagokionez, DBHko ikasleen euskararekiko jarrera 

linguistikoak modu fidagarri eta baliozkoan neurtzeko aukera emango zuen lan tresna 

eratu eta balioztatu nahi izan da, alde batetik, jarrera linguistikoen barne ezagutzaren 

gaineko ekarpenak egiteko eta bestetik, gure gizarteko ikasleen euskararekiko jarrera 

linguistikoetan hobekuntzak emateko aukera zabaltzeko. Horrela, JLG (Jarrera 

Linguistikoen Galdetegia) sortze prozesuari ekin zitzaion. Prozesu honetako 

lehendabiziko urratsa, jarrera linguistikoak egungo teoriek deskribatzen dituzten hiru 

domeinutako elementu bezala deskribatuko zituen item multzoa idaztea izan zen. 

Horretarako 27 item eratu ziren aipatutako hiru domeinuetan (jokabidea, afektua eta 

kognizioa) banatuta gerora EAEko hainbat ikastetxetako DBHko1568 ikasleri 

betearazteko. Hala ere, arrazoi ezberdinengatik (zintzotasun falta, muturreko edo 

zalantzazko erantzun eredua…) zenbait parte-hartzeile eliminatu ondoren, laginaren 

totala 1300 ikaslez osatuta gelditu zen. Parte-hartzaileen behin betiko kopurua, 642 
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(%49.38) gizonezko eta 658 (%50.61) emakumezkoren artean banatuta zegoen eta 

hauetatik 166 (%12.76) ikasle A eredu linguistikoan matrikulatutakoak ziren, 271 

(%20.84) ikasle B ereduan eta 863 (%66.38)  ikasle D ereduan. 

JLGrekin batera beste bi galdetegi erabili ziren. Alde batetik, Pintrich eta kideen 

1991ko MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnarie) galdetegiaren lehen 

atalari dagokion itzulpenaren egokitzapena; hau da, ikasketetarako motibazioa 

neurtzeko itzulita dagoen CEAM II (Cuestionario de Estrategias de Aprendizaje y 

Motivación) galdetegian oinarrituta, propio euskara ikasgairako motibazio akademikoa 

neurtzeko egin den egokitzapena eta beste aldetik, autokontzeptu akademikoa neurtzeko 

Goñi, Ruiz de Azua, eta Rodríguezek eratutako AUDIM (Dimentsioaniztun 

Autokontzeptua) galdetegia, zein galdetegi honen ereduari jarraituz autokontzeptu 

akademikoaren neurketa zehatzagoa lortzeko asmoarekin Rodríguez eta Goñik sortutako 

bertsio berria AUDIM 33 galdetegia erabili ziren. 

Galdetegiekin batera, ikasle bakoitzak euskara ikasgaian adierazitako 

errendimendu akademikoari dagokion datua lortzeko, ikastetxean bertan beraien 

ikasketa prozesuetan lortutako emaitzak erabiltzea erabaki zen. Gainera, galdetegiak bi 

hizkuntzatan (euskara eta gaztelania) prestatu ziren eta, beraz, hauen itzulpenerako 

prozesu formalean eman beharreko urratsak mentendu ziren. 

Helburuaren arabera burutu izan diren analisi estatistikoak Windowsentzako 

SPSS 18.5 programa estatistikoaren bidez burutu baziren ere, teoriak proposatzen duen 

eredua ziurtatzeko burutu den faktore analisi egiaztagarria LISREL (Windowsentzako 

8.80 bertsioa) programa erabiliz egin zen. 

JLG galdetegiaren propietate psikometrikoak aztertzeko helburuarekin 

beharrezkoak diren analisi metrikoak burutu ziren, bai galdetegia osatzen duten itemena, 

bai eratzen duten eskalena: fidagarritasunerako barne trinkotasun analisiak, faktore 

analisi aztertzailea eta faktore analisi egiaztagarria. Gainera, hainbat aldagairen arteko 

erlazioa zehazteko baliagarria den MIMIC (hainbat adierazle eta hainbat kausa) 

metodologiaren bidezko analisiak erabili ziren. 



 
7 Sarrera 

Lortutako emaitzek adierazten dute JLGren behin betiko bertsioak norbanakoen 

artean eman daitezkeen aldeak edo diferentziak deskribatzeko gaitasuna duela. Gainera, 

barne trinkotasunari dagokionez, galdetegiak fidagarritasun maila bikaina adierazten du. 

Bai Cronbach-en alpharen bidez neurtuta (α =.949), bai fidagarritasun konposatuarekin 

neurtuta (.968), bai McDonalds-en Omega fidagarritasunarekin neurtuta (.967). 

Horregatik, esan daiteke JLG galdetegiak DBHko ikasleen euskararekiko jarrera 

linguistikoak modu zehatz eta akatsik gabe neurtzeko gaitasuna duela. Honetaz gain, 

faktore analisi aztertzailearen zein faktore analisi egiaztagarriaren bidez lortutako 

emaitzek argi erakusten dute galdetegiak hiru faktorez osatutako aldagaia deskribatzen 

duela eta honek adierazten duen jarrera linguistikoen gaineko azalpen gaitasuna 

%72.68koa dela. 

Bigarren helburuari dagokionez, alde batetik, norbanakoen sexuan oinarritutako 

bi neurri askeren arteko egiaztatzea edo konparaketa egiteko T proba deritzona burutu 

zen. Eta bestetik, aldagai aske batetik eratorritako hiru kategoria edo gehiagodun (adina, 

eredu linguistikoa, ama hizkuntza…) batezbestekoen arteko konparaketak eta 

egiaztatzeak lortzeko, aldakortasun faktorearen analisiak (ANOVA) eta hauei dagozkien 

askotariko konparaketak burutu ziren. Emaitzek argi erakusten dute emakumezkoak 

direla JLG galdetegian puntuazio altuagoak lortzen dituztenak eta, beraz, euskararekiko 

jarrera linguistiko positiboagoak adierazten dituztela. Gainera, gizonezko eta 

emakumezkoen arteko diferentzia hauek batez ere jarreren osagai afektiboan ematen 

direla ikus daiteke. Bestalde, eredu linguistikoari dagokionez, D ereduan 

matrikulatutako ikasleek lortzen dituzte puntuaziorik altuenak eta, beraz, euskararekiko 

jarrera linguistiko positiboenak. Era berean, ama hizkuntza bezala euskara duten 

ikasleek ere euskararekiko jarrera linguistiko positiboenak adierazten dituzte, baina 

azpimarratzekoa da ama hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleen eta ama hizkuntza 

bezala kanpoko hizkuntza bat duten ikasleen artean ez dela euskararekiko jarrera 

linguistikoetan alde adierazgarririk deskribatzen. Zonalde geografikoari dagokionez, 

euskararekiko jarrera linguistiko positiboagoak adierazten dituzte euskararen presentzia 

altua den zonaldeetan bizi diren norbanakoek; baina diferentzia hauek jokabidezko 

osagaian mantentzen dira batez ere, osagai kognitiboari dagokionez diferentziaren 

adierazgarritasun maila jaitsi egiten baita eta osagai afektiboan ordea, ez da alde 

nabarmenik ematen. 
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Hirugarren helburuarekin, jarrera linguistikoek, euskara ikasteko 

motibazioarekin, autokontzeptu akademikoarekin eta euskara ikasgaian lortutako 

errendimendu akademikoarekin mantentzen duten erlazioa deskribatu nahi izan zen, 

honek JLG galdetegiari ere kanpo baliotasuna emango zion asmoarekin. Horretarako, 

Pearson-en “r” bidezko korrelazio analisiak zein MIMIC (hainbat adierazle eta hainbat 

kausa) metodologiaren bidezko analisiak burutu ziren eta espero bezala, euskararekiko 

jarrera linguistikoen eta hizkuntza honen ikasketarako motibazioaren artean korrelazio 

positiboa ematen dela frogatu zen. Bestalde, euskararekiko jarrera linguistikoek 

autokontzeptu akademikoarekin ere erlazio zuzena adierazten dutela frogatu zen; batez 

ere, autokontzeptu akademiko berbalarekin (hitzezkoa) eta akademiko orokorrarekin. 

Azkenik, euskara ikasgaiko errendimenduari dagokionez, DBHko ikasleek adierazten 

dituzten euskararekiko jarrera linguistikoekin erlazio zuzen eta positiboa ematen dela 

egiaztatu zen eta, beraz, zenbat eta euskararekiko jarrera positiboagoak adierazi 

ikasleek, orduan eta emaitza hobeak lortuko dituzte euskara ikasgaian zein alderantziz. 

Laburbilduz, esan daiteke tesi honetan aurkezten diren emaitzek jarrera 

linguistikoen gaineko ezagutzan zein hauek  motibazio akademiko edo autokontzeptu 

akademikoa bezalako beste aldagai batzuekin adierazten dituzten erlazioen 

deskribapenean aurrerapausoak emateko aukera zabaltzen dutela. Honetaz gain, 

aurrerantzean jarrera linguistikoak neurtzeko aukera ematen duen galdetegi berri bat 

eratu da, fidagarritasun eta baliotasun maila bikainak adierazten dituena. 

Baina ikertzaile baten ikuspuntutik lortutako emaitzak edo egindako ekarpenak 

bezain garrantzitsuak dira tesi honen ondorioz sortu eta aurreikusten diren ikerketa lerro 

berriak. Horregatik, beharrezkotzat jotzen da JLG galdetegiaren eratze prozesuarekin 

jarraitzea eta horretarako beste egoera batzuetara hedatzea, bertan eman daitezkeen 

aldaketak markatzeko asmoz. Azken batean, galdetegi baten eratze prozesua ez delako 

tesi honetan emandako urratsekin bukatzen. 
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Ezin da ukatu, hizkuntzak betidanik eragin izan duela gizakiaren jakinmina. 

Grezia zaharraren garaitik gaur egunera arte, agerian geratu da hizkuntzek gizartean 

duten garrantzia eta era berean, gizarte edo komunitateek hizkuntzengan eragiten 

dituzten aldaketak. Gizarte garaikideetan edo gizarte modernoekin batera, hizkuntzek 

sortzen zuten jakinmina dela eta soziolinguistika bezalako ikerketa arlo berriak sortu 

ziren; beraien helburu garrantzitsuena hizkuntzaren eta gizartearen arteko elkarreraginak 

aztertzea izango zelarik. Beraz, hizkuntzekiko jarrerak aztertzea, hizkuntza bati buruz 

eta honek izan ditzakeen aldaerei buruz, zein bere hiztunei buruz gainontzeko 

norbanakoek dituzten iritziak aztertzea, alegia, soziolinguistikari dagozkion ikerketa 

lerroak direla esan daiteke eta ikerketa arlo hau sortu zenetik asko ugaritu dira 

hizkuntzekin erlazionatutako ikerketak.  

 

Hala ere, gizarteen bilakaera edota hauetan ematen diren aldaketak izugarri 

azkar ematen direlako sentsazioa izan dezakegu askotan, hau da, eleaniztasuna gero eta 

arruntagoa den elementua dela ikus daiteke edozein gizartetan. Beste modu batean 

esanda, duela gutxira arte gizarteetan ematen zen ohiko egoera elebakartasunaren 

ingurukoa zela pentsatu izan bada urte askoan zehar, gaur egun argi ikus daiteke 

munduko gizarte gehienetan eleaniztasuna dela egoera arruntena. Eta gurea bezalako 

gizartea kontuan hartzen bada, hau da, bi hizkuntzaren arteko ukipena ematen den 

gizartea dela kontuan hartuta, edota bi hizkuntzaren arteko egoera gatazkatsua ematen 

den gizartea dela kontuan hartuta hizkuntzen inguruko eta batez ere euskararen 

egoeraren inguruko ikerketa gehiago espero zitezkeen. 

 

 

 

1. JARRERA LINGUISTIKOAK  

 

Psikologiaren alorrean gizabanakoen jarrerek eta hauen inguruko azterketek 

betidanik izan dute sekulako garrantzia, azken batean gizakion jokabidearen aurreko 

urratsak edo jokabide errealaren aldez aurretiko pentsamendu eta sentimendu multzoa 

ezagutzeko aukera emango dutelako ustearekin psikologia arloko edozein ikertzaileren 

helburu izan daitezkeelako. 

 



 

14 Lehen atala. Marko teorikoa 

Hala eta guztiz ere, jarrera linguistikoen lehen aipamen edo azterketak nahiko 

berandu hasi ziren ematen, are beranduago gure gizartean. Horregatik, gaur egun ere eta 

ikerketa honi ekin aurretik jarrera linguistikoen gaineko azterketa enpiriko zein teoriko 

gehiago espero zitezkeen, batik bat euskararekiko jarrera linguistikoen gaineko 

azterketak kontuan izanik gurea bezalako gizartean ematen den egoera berezia. 

 

Argi dago, hizkuntzek komunikatzeko ez ezik, harreman-sareak edo 

komunitateak sortzeko funtzioa ere badutela, besteak beste. Era berean, komunitateen 

arteko bizikidetzak, norbanakoen arteko elkarreraginean bizitzeak, gizakiongan 

hizkuntza-ideologiak eragiten dituzte eta honek, hiztunongan jarrera batzuk edo beste 

batzuk izatea ekarriko du nahitaez. Azken batean, honek guztiak hizkuntza bat edo 

bestea aukeratzeko orduan eragin zuzena izango du. Ondorioz, Euskal Herriko 

hizkuntza-egoera ezagututa, non euskara hizkuntza-gutxitua den oraindik ere, 

beharrezkoa litzateke bertako ikasleen artean ematen diren euskararekiko jarrerak 

aztertzea. 

 

 

1.1. Jarreren definizioa 

 

Egunetik egunera garrantzia hartzen joan den kontzeptua izan da jarrerena. 

Horrek ikerlari askoren interesa piztu du eta ondorioz kontzeptuaren inguruan egindako 

planteamendu eta teorizazioak izugarri ugaritu dira. Hauek guztiek, hasiera batean 

nahasgarria eta korapilatsua den kontzeptua dela erakusten badute ere, azken batean 

jarrerenganako hurbiltzea eta hobeto ulertzea suposatu dute. 

 

Jarreren gaineko lehen aipamenak oso aspaldikoak dira psikologiaren arloan. 

Allport-ek ehun definiziotik gora bildu zituen 1935. urterako. Ez da harritzekoa, hainbat 

arlo besarkatzen dituen kontzeptua dela jakinda eta, beraz, berau aztertzeko ikuspuntuak 

eta autoreak ere ugari izango dira (Madariaga, 1994). Baina aipatutako autoreari zor 

diogu terminoa ikuspuntu psikosozial batetatik planteatu izana, hots, gizabanakoaren 

jokabide eta pentsamoldearen zergatiak egoera sozialetan bilatzeko joera batetatik 

aztertu izana (Lasagabaster, 2003). Geroztik, jarrerak oso aztertuak izan dira psikologia 

sozialaren aldetik, non aditu askoren ustetan alor honen gairik aztertuena edo 
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esanguratsuena izan den (Apodaka, 2004). Eta ikerketa honek helburutzat dituen jarrera 

linguisikoen gaineko lehen lanak arestian aipatutako ikuspunu beretik, Fishman edota 

Lambert eta Tucker-enak ditugu 60ko hamarkada bukaeran eta 70eko hasieran (Huguet 

eta Madariaga 2005; Lasagabaster, 2003; Madariaga, 1994; Rojo, Madariaga, Huguet, 

2010). Alegia, hizkuntzarenganako eta hizkuntzaren ingurukoarenganako banakoen 

sentimendua aztertzea. 

 

Azaleko hurbiltze honekin bada ere, argi ikusten da “jarrerak” terminoa 

erabiltzen dugunean, oro har, nahitaezko bi elementuri egiten diogula erreferentzia; alde 

batetik, pertsona edo pertsona taldea dugu eta hauen sentimenduak, hau da, hauek 

momentu zehatz batean duten pentsamolde, egoera mentala eta beste aldetik, objektua 

edo gizakion barne egoera horren eragile eta arrazoia izango litzatekeena. Gure kasu 

zehatzean hizkuntza, hain zuzen ere, euskara. 

 

Baina gizakion pentsamolde, sentimendu edo barne egoera aipatzean gure 

helburu edo alorretik aldentzen garela dirudi psikologiaren eta kognizioaren alorrean 

sartzen garelarik. Horregatik, beharrezkoa da aipatzea, gure helburua barne egoera 

horren ondorioak zeintzuk diren aztertzea izango dela. Jarrera linguistikoak aztertzerako 

orduan hizkuntza batek eta hizkuntzaren ingurukoak gizakiarengan sortzen duen 

sentsazioen eta egoeren ondorioetan edo eragiten duen jokabideetan oinarritu behar 

dugu. 

 

Jarreren definizio osatu baten bilaketan, luzea da oso bidea asko izan baitira 

jarreren gainean egin diren ekarpen teorikoak eta garrantzitsuak honelako osagai batean 

sakontzeko arrazoiak, batik bat gizarte edo komunitate zehatz baten pentsamoldeen 

aurreikuskari izan daitezkeelako (Baker, 1992). Gizakiok errealitatearen aurrean edo 

egoera zehatz baten aurrean izan ditzakegun erreakzio eta jokabideak azaltzeko aukera 

ematen digute jarrerek eta jakina, horrek interes handia piztu du psikologia sozialaren 

zein politikaren aldetik (Viladot, 1988). 

 

Teoria guztien artean, Fishbein eta Ajzen-ek (1975) emandako “arrazoitutako 

ekintzaren teoria” da garrantzitsuenetarikoa eta geroztik, psikologia sozialaren arloan 

erabiliena izan dena. Teoria honetan, jarreren eta arau subjektiboen (araudien edo 
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legeen sinesmenaren ondorioz sortua eta era berean gizarteak banakoarengan sortzen 

duen presioa irudikatzen duena) arteko konbinazioak jokabidearen intentzioa eragiten 

duela azaltzen da eta azken hau, banakoaren benetako jokabideari (jokabide errealari) 

gehien hurbiltzen zaiona izango da. 

                              

 

1. Figura. Jarreren deskribapena. Valencia (1992) 

 

Horrela bada, argi geratzen da gizakiaren jokabidearen intentzioa barne egoera 

bati dagokiola eta horrek, jarrerak modu objektibo eta zuzen batean deskribatzeko 

aukera galarazten du, hots, jokabidearen intentziotik jokabide erreal edo benetako 

horretara beti egongo da jauzi bat, batzuetan handiagoa eta beste batzuetan txikiagoa, 

hala ere kanpotik inolako interferentziarik gabe neur daitekeena jokabide erreala izango 

da eta ez jokabidearen intentzioa, jarrera hain zuzen ere. Hortik jarrerak neurtzeko 

autore askok aipatzen dituzten zailtasunak (Baker, 1992; Bierbach, 1988; Huguet eta 

Madariaga, 2005; Lasagabaster, 2003;  Madariaga, 1994; Rojo, Madariaga, eta Huguet, 

2010). 

 

Dena dela horrek ez du jarreren gaineko definizioaren bidean oztoporik 

adierazten eta hainbat autorek jarraitu dute jarreren definizioa ematen (Ajzen, 1988; 

Coll, 1992; Sarabia, 1992; Triandis, 1980). Gehienetan emandako ikuspuntuek, jarrerak 

gizabanakoaren barne aldagai bezala ulertzera garamatzate, baina guztien artean 

definizio gaurkotu eta ulerterraza aukeratzeko unean David Lasagabasterren definizioa 

egokiena izan daiteke:  

 

ARAU 

SUBJEKTIBOA 

JOKABIDE 

INTENTZIOA 

JOKABIDE 

ERREALA 

EGOERA MENTALA 

(BARNE EGOERA) 

KANPO EGOERA 

JARRERA 
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              “Elkarreragin sozialaren bidez ezagututako gai, objektu edo pertsona batenganako 

sentimendu positibo edota negatiboa nahiz neutro edo axolagabezkoa” (Lasagabaster, 

2003, 535. or.). 

 

 

1.2. Jarreren barne antolaketa 

 

Definizioari baino garrantzi handiagoa ematen diote autore gehienek jarreren 

barne antolaketari, hauek osatzen dituzten osagaiei, alegia. Azken batean, hori izango 

baita edozein lan enpirikori ekitean beharrezko den oinarria. Nahiz eta dimentsio 

bakarreko elementu bezala defendatzen zuten pentsamolde batzuek, 60ko hamarkadatik 

aurrerako pentsamolde gehienek hirudimentsiotasuna proposatu zuten jarreren gaineko 

ikerketetarako. Joera hau aspalditik erabiltzen da giza jokabidea azaltzen duen 

elementuren bat aztertzeko edo neurtzeko orduan, era berean, jarrerek, gizabanakoek 

objektu, pertsona edo gertaera baten aurrean erakusten duten jokabideari erantzuten 

diotenez, psikologiaren arloan hirudimentsiotasuna erabiltzen hasi ziren jarrerak 

neurtzeko orduan beste hainbat giza elementu edo barne eraikuntzaren ikerketatan egin 

bezala. 

 

Gaur egungo jarrera linguistikoen gaineko ikertzaile gehienek ere, jarrerak, hiru 

elementuz osatutako aldagai konplexu bezala ulertzen dute (Ajzen, 1988; Baker, 1992; 

Bierbach, 1988; Lasagabaster, 2003; Madariaga, 1994; Madariaga eta Huguet, 2005; 

Oroz, 1999; Rojo, Madariaga, eta Huguet, 2010; Sarabia, 1992). 

 

Hauek dira jarrerak osatzen dituzten osagaiak: osagai kognitiboa, pentsamendu 

uste eta iritziez osatutako multzoa eta jarreren oinarria eratzeaz gain arrazoizko itxura 

emango lioketenak; osagai afektiboa, emozio, sentimendu eta eguneroko bizipenez 

eratua eta jarreren nahitaezko osagaia, beraien iraunkortasuna bermatzen baitute eta 

kontra egin diezaieketen arrazonamenduen aurrean babesa ematen dietenak; eta azkenik, 

jokabideari dagokion osagaia, jarreren barne osagia baino hauen adierazpen praktiko eta 

behagarria izango litzateke, nolabait jarrerak identifikatzeko aukera ematen dutena. 
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2. Figura. Jarreraren barne osagaiak. Lasagabaster (2003) 

 

 

Hiru osagaien gainean inolako dudarik ez badago ere, hauen independentzia edo 

erlazioa eta, beraz, banatzeko ezintasunak zenbait duda sortu ditu. Gai honen gainean, 

Ajzen-ek (1988), hiru osagaien gaineko erantzunen batuketak ematen duen emaitza 

jarrera dela baieztatzen du, hots, objektu, gizaki, gertakari edo erakunde batenganako 

jarrera. 

 

Hortik ondoriozta daiteke jarreren gaineko ikerketa enpirikoetan hiru osagaiek 

(kognitiboa, afektiboa eta jokabidezkoa) oso erlazio altua eta zuzena adieraz dezaketela 

beraien artean baina horrek ez du esan nahi independienteak ez direnik eta kasu zehatz 

batzuetan ez dela horrenbesteko erlazio zuzenik egongo beraien artean edota 

kontraesana ere azal dezaketela. 

 

Behin jarrerak nola dauden osatuta ezagutu ondoren berezko hainbat ezaugarri 

dituztela antzeman daiteke, horien artean esanguratsuenak (Baker, 1988):  

Estimuluak 

Banakoarenak, gizarte gaiak, 

gizarte erakundeak, objektuak. 

Jarrera 

Kognitiboa Afektiboa Jokabidezkoa 

Sentimenduak Ekintzak,     

portaera 

Ideiak eta    

sinesmenak 
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1. Kognizioari dagozkien moduan, afektiboak ere badira (oinarrian kognitiboak         

dira baina eguneroko sentipen eta emozioek badute nolabaiteko pisua eta 

zeresana). 

 

2. Positibo edo negatiboak izan daitezke, hots, aldeko edo kontrako sentipenak 

sortzen dituzte (edo neutroak ere izan daitezke, nahiz eta sentipen neutro edo 

axolagabeko izate horrek zenbait eztabaida sortu dituen azken urteotan 

axolagabetasunak jarrera eza adieraziko lukeela suposatzen delarik eta, 

beraz, ezin litzateke jarrerari buruz hitz egin halako kasuetan). Ondorioz, 

objektu, pertsona edo erakunde batenganako sentimendu positibo/negatiboa 

adierazteak balentzia bat dakar berez, intentsitate maila ezberdinez adieraz 

daitekeena. Horrek derrigorrean suposatuko luke neutrotasuna edo jarrera 

eza (Morales, 1999). 

 

3. Jarreren eta jokabidearen arteko erlazioa ez da beti zuzena eta 

derrigorrezkoa, nahiz eta egoera arruntetan beraien arteko elkarreragina 

ematen den eta, beraz, erlazioa espero daitekeen. 

 

4. Jarrerak ez dira oinordetzan hartzen edo heredatzen, ikasi egiten dira. 

 

5. Jarrerek trinkoak edo aldagaitzak izateko joera dute. Norbanakoarengan 

finko mantentzeko joera dute nahiz eta eguneroko bizipenek, esperientziek, 

ikasitakoek... aldatzeko ahalmena duten. 

 

 

 

2. JARRERA LINGUISTIKOEN ZENBAIT EZAUGARRI 

 

Ez da harritzekoa jarrera linguistikoen gaineko ikerketen ibilbidea luzea bezain 

emankorra izatea. Grezia zaharreko testuetan ere aipamenak egiten dira erabilitako 

hizkuntzak entzuleengan izan dezakeen eraginaz, hiztunaren gaineko iritsi eta 

pentsamenduak bultzatuz. 
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Hizkuntza gizakien arteko erlazioetarako eta komunikaziorako biderik zuzenena 

eta esanguratsuena da. Nahitaez jarrera linguistikoek gizakion arteko erlazio horietan 

eragina izango dute baina era berean, hainbat faktore daude jarrera linguistiko horiek 

eratzerako orduan zeresan handia izango dutenak, hizkuntzaren estatusa, prestigioa, 

edota gizartearekin berarekin erlazio handiagoa duten alderdiak, kultura, politika, 

erlijioa... Honek guztiak adierazten du ez dela erraza jarrera linguistikoen gaineko 

azterketa egitea, aipatu bezala faktore asko baitira kontuan hartu beharrekoak eta horiek 

guztiak komunitate zehatz bakoitzari dagozkion ezaugarriak dira. Beraz, ezin dira 

faktore hauek orokortu edo komunitate batetik bestera estrapolatu eta guztiak izan 

beharko dira komunitate horretan bertan eta momentu zehatzetan aztertuak. 

 

Hasiera batean, jarrera linguistikoen gaineko ikerketak hizkuntzalarien helburu 

besterik ez ziren, munduko hizkuntza garrantzitsuenak aztertzen zirelarik prestigio edo 

estatusaren zergatiak lortu nahian baina geroago, bigarren hizkuntzen (2H) ikasketa 

prozesuetan parte hartzen duten elementuak eta 2H horretan lortutako gaitasun 

linguistikoa deskribatzeko asmoz jarrera linguistikoei soziolinguistikaren 

planteamenduetan oinarriturik aztertzeari ekin zioten. Hain zuzen ere, hizkuntzen arteko 

ukipena ematen zen gizarteetan hartu zuten garrantzia honelako ikerketek. Horien 

artean, Kanadako egoera izan zen ikerlarien arreta piztu zuen lehena. Horren ondorio 

dira, Gardner eta Lambert-en 60ko hamarkada hasierako lanak. Hauen atzetik, jarrera 

linguistikoen garrantziaz ohartuta, hainbat gizarte elebidunetara zabaldu ziren honelako 

ikerketak, hala nola, Gales, edota Katalunia zein Euskal Herrira (Amorrortu, 2001; 

Etxebarria, 1995; Goikoetxea, 1997; Lasagabaster, 2003; Madariaga, 1994; Oroz, 1999; 

Rojo, Madariaga, eta Huguet, 2010; Sierra eta Olaziregi, 1989, 1990). Ikus daitekeenez, 

nahiko berantiarrak dira gurean jarrera linguistikoen gainean egindako lehen ikerketak. 

Agian estatu espainolean psikosoziologiaren arloan jarrerek presentzia handia izan 

badute ere, ez zietelako hizkuntzei behar besteko garrantzia eman, batik bat ez zirelako 

komunikazioaren ikuspuntutik aztertu beharreko ezaugarri kontsideratu. 80ko 

hamarkada bukaera eta 90eko hasieratik aurrera argitaratutako psikosoziologia 

liburuetan hasi ziren hizkuntzak garrantzia hartzen jarrerak aztertzeko orduan. Esan 

daiteke jarrera linguistikoen lehen aipamena halako liburuetan Morales eta Moyak 

(1996) egin zutela estatuan (Azurmendi, 1999).  
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Gaur egun ordea, munduko edozein komunitatetan burutzen dira jarrera 

linguistikoetan oinarritutako lanak. Oraindik ere, 10.000 hizkuntza inguru dira munduan 

hitz egiten direnak, beraz, 10.000 inguru altxor guztion artean partekatzeko. Munduko 

hizkuntza-dibertsitatea gizakiok gozatzeko eta erabiltzeko dugun aberastasun 

kontsideratu behar dugu, baina aberastasun hau ahulezian aurkitzen da, hizkuntzen 

desagerpena historian zehar normaltzat jo daitekeen prozesua den arren, azken mendean 

izugarri azkartu da hizkuntza gutxituen desagerpena (Larrañaga, 2010). Kontraesanak 

sortzen dituen bi errealitate aurrez aurre jartzen dira kasu honetan. Alde batetik, 

gizataldeen migrazioek eta azkenaldian areagotzen ari den munduaren globalizazioak 

hizkuntza-dibertsitatea bultzatzen dutela suposa daiteke eta bestetik, ordea, ikusten ari 

gara hizkuntzen desagertze prozesua azkartzen ari dela. Arrazoi hauek guztiak direla 

eta, asko areagotu da jarrera linguistikoak aztertzeko joera munduko edozein gizartetan.  

 

Jarrera linguistikoen gaineko azterketetan autore gehienek ikuspuntu mentalista 

erabiltzen dute, hau da, jarrerak gizabanakoaren barneko egoera mentala direla 

defendatzen duen teoria erabiltzen dute eta honen ondorioz, gizakiok jokabidezko 

hainbat erantzun ezberdin ematen ditugu. Baina ikuspuntu honek, beste hainbatetan 

bezala, ikerketa arazo bat dakar ezinbestean. Barneko egoera mentalak diren neurrian 

ezin dira zuzenean behatu eta ikertzaileak berak inferitu edo ondorioztatu beharko ditu 

pertsonaren jokabideari erreparatuz edota pertsonak berak emandako informazioaren 

bidez, alegia, galdetegi zehatz eta eraginkorren bidez lortu (Appel eta Muysken, 1996). 

Bide beretik, jarrera linguistikoak askotan gizabanakoaren sinesmenek mugatuak izaten 

dira, beraz, pribatuak direla baiezta daiteke, jokabideak ordea, publikoak dira eta 

benetako jokabideak askotan presio sozialaren mendean ematen dira, horregatik ezin 

dira jarrerak jokabideekin edota iritziekin parekatu edo erlazionatu, ez behintzat egoera 

guztietan, azken hauek presio sozialaren pisua gainditu ondoren eman baitira (Huguet 

eta Madariaga, 2005). Jarreren eta jokabideen arteko erlazioaz behin eta berriro azaltzen 

den eztabaida da hau. Garai ezberdinetan egindako ikerlanetan oinarriturik jarreren eta 

jokabide errealaren arteko erlazio falta aipatu izan zen. Geroago ikuspuntu hau jarrera 

linguistikoetara ere zabaldu zen. Zalantzan jartzen da, beraz, jarrera linguistikoen 

ondoriozko jokabidea, edota behintzat, bi kontzeptuen arteko erlazio eskasa 

azpimarratzen da (Cooper eta Fishman, 1974). Euskal gizartean euskararekiko jarreretan 

oinarrituta burututako hainbat ikerketatan ere izan dira bi kontzeptu hauen arteko erlazio 
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eskasa aipatzen dutenak (Arregi, 1986; Arribillaga, 1998; Molero eta Oroz, 1999; 

Siadeco, 1984). 

 

Hala ere, gaur egun jarrerak aztertzen dituzten autoreek, hauek gizartearen 

jokabidea aurreikusi edo iragar dezaketela onartzen dute eta baieztapen hori hartzen 

dute abiapuntutzat ikerketetan. Horrela adierazten dute gai honen gainean teorizazio 

sakonenak eman dituzten Ajzen eta Fishbein-ek ere, jarrerak egoera egokietan ematen 

direnean maila oso altuan iragar dezaketela giza jokabidea baieztatuz (Lasagabaster, 

2003). Era berean, gauza bera gertatzen da jarrera linguistikoekin, askotan hizkuntzak 

ez baitira komunikatzeko helburuarekin erabiltzen, baizik eta esangura, adierazpen edo 

transmisio sozialaren helburuarekin eta hizkuntza zehatz baten erabilerak esangura 

soziala duenean bere erabiltzaileen ezaugarri sozialen arabera ebaluatuko da. Ondorioz, 

argi eta garbi esan daiteke jarrera linguistikoak, jarrera sozialak izango direla (Appel eta 

Muysken, 1996; Baker, 1992; Huguet eta Madariaga, 2005; Lasagabaster, 2003; 

Madariaga, 1994; Rojo, Madariaga eta Huguet, 2010; Ruiz Bikandi eta Tusón, 2001) eta 

orduan talde sozial edo etnikoek besteekiko jarrera zehatzak bereganatzen dituzte hauek 

erabiltzen duten hizkuntzan edo hizkuntza-barietatean oinarrituz. Esan bezala, jarrerek 

jokabide subjektiboak eragiten dituzten eta norberaren barnean eratzen diren arren, hots, 

prozesu edo egoera mentalak badira ere, beraien sorrera gizarteari dagozkion 

ezaugarrietan bilatu behar da (Fernández Paz, 2001). 

 

Jarrera linguistikoak aztertzeko arrazoi nagusietako bat komunitate batean 

hizkuntza zehatz baten egoera zein den deskribatzen dutela izan da betidanik, era 

berean, hizkuntzen arteko ukipena ematen den gizarteetan ezarritako politika linguistiko 

zein hezkuntza sistema zehatz baten arrakasta edo huts egitea adieraz dezake (Baker, 

1992). Kontuan hartuta euskal gizartearen egoera sozial korapilatsua, bertako 

hizkuntzen egoera edo haien arteko erlazioa ere korapilatsua izango da, arestian esan 

bezala, gizarte batean elkarreraginean bizi diren gizakien arteko erlazioetan oinarritzen 

da bertan ematen diren hizkuntzen egoera eta gizarte horretako norbanakoen artean 

bizikidetzan ematen diren jarrera sozialek islatuko eta bideratuko dute hizkuntzen 

egoera zein etorkizuna. Honelako egoeretan, jarrera linguistikoei dagokienez, hauek 

linguistikatik at dauden eragileetan oinarrituta egongo dira eta eragile hauek zehaztu 
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edo erabakiko dute azken finean hizkuntza baten edo bestearen aukeraketa eta ondorioz, 

erabilera bat edo bestea ematea (Solís, 2001). 

 

Gure gizartera hurbilduz, bi hizkuntza edo gehiagoren arteko ukipena dagoen 

gizarteetan bezala, hots, hizkuntzen arteko bizikidetza ematen den gizarteetan eta gehien 

bat moduren batean, gutxiengo linguistikoaren etorkizuna indartu nahi denean hizkuntza 

eta nortasunaren arteko erlazioak pisu handiagoa hartzen du. Kasu batzuetan eskubide 

linguistikoak ukatzeko eta beste batzuetan indartzeko, gobernu eta politikoek eratzen 

dituzten politika linguistikoen ondorioz (Mar-Molinero, 2001). 

 

 

2.1. Jarrera linguistikoetan eragina duten faktoreak 

 

Azken urteotan garrantzi handia hartzen ari den kontua da jarrera linguistikoetan 

eragina duten ezaugarri edo faktoreen azterketa. Betidanik aipatu izan da jarrera 

linguistikoek duten pisua bigarren hizkuntza bereganatzeko orduan baina horren atzean 

dauden faktoreei ez zaie gehiegi erreparatu eta egin denetan familia eta eskola aipatzeko 

izan da. Jarrera linguistiko zehatz batzuen sorrera ulertzeko garrantzitsuak bezain 

korapilatsuak diren aldagaiak izan daitezke familia eta eskola nahiz beraien arteko 

elkarreragina. Honekin batera, gizartean ematen den testuinguru linguistikoak zeresan 

handia izango du, are gehiago gatazka sozialak egon daitezkeen gizarteetan, hau azken 

batean, jarrera linguistikoetan islatzen baita (Huguet eta Janés, 2005). Gainera 

gizartearen ezaugarri zehatzen arabera hezkuntzari dagozkion bi elementu horietaz gain 

(familia eta eskola) ezaugarri edo faktore politiko, ekonomiko, kultural, etiko zein 

erlijiosoak gehitu beharko lirateke jarrera linguiskoen eraketan eragiten duten faktore 

bezala (Lasagabaster, 2003). 

 

Argi geratzen da beraz, norbanakoak jarrera linguistikoak eratzean ematen diren 

prozesuetan hainbat faktorek hartzen dutela parte eta kokatzen den gizartearen ezaugarri 

propioen arabera faktore batzuek beste batzuek baino pisu handiagoa izango dute. Era 

berean, ezin daiteke faktore hauen pisua orokortu jarrera linguistikoen eraketaren 

prosezu guztietarako. Are gehiago, ezin daiteke esan faktore hauek guztiek parte 

hartuko dutenik prosezu horretan; gizarte bakoitzaren ezaugarri zehatzek markatuko 
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dute zein faktorek hartzen duten parte jarrera linguistikoen eraketarako prosezuetan eta 

zein neurritan. Adibidez, ez dira berdinak izango gatazka sozial edo politiko batean 

murgilduta dagoen eta era berean, bi hizkuntzaren arteko ukipena ematen den gizarte 

batean elkarreraginean bizi diren norbanakoen jarrera linguistikoen eraketarako prozesu 

korapilatsu horretan eragiten duten faktoreen zerrenda nahiz hauen pisua edota, 

gatazkarik gabe bizi den gizarte bateko norbanakoek 2H bereganatzean 

(internazionalizazio nahian aukeratzen den eta mundu mailan garrantzia duen hizkuntza 

ikasteko) haien jarrera linguistikoen eraketa prozesuan parte hartuko duten faktoreak. 

 

Arestian aipatu bezala, jarrerak ez dira oinordetzan hartzen, ikasi egiten dira, 

nahiz eta askotan tinko mantentzen diren norbanakoaren barnean eta nahiko zaila izaten 

den edozein pertsonak barneratutako jarrerak aldatzea. Arrazoi honetan oinarrituta, 

ikasketa prozesuetan esanguratsuak diren alderdiak hartu beharko dira kontuan jarreren 

bereganatze prozesuan eragiten duten faktoreak ezagutu nahi badira. 

 

Jaiotzen garen unetik elkarreraginaren bidez ematen dira ezagupen eta ikasketak 

eta une horretan gugandik hurbilen dugun testuinguruak hartuko du garrantzi gehien. 

Elkarreraginak, ingurukoekin harremanetan jarri eta esperientziaren bidez informazioa 

bereganarazten digu. Argi dago, beraz, bizitzako lehen urteetan familian oinarrituko 

dela gugandik hurbilen dugun testuingurua, hain zuzen ere, gurasoengan. Horregatik, 

gure lehendabiziko jarrerak gurasoengandik jaso, ikasi eta bereganatuko ditugu eta 

moduren batean bai lehenak izateagatik bai gure sortzaileengandik eratorriak izateagatik 

oso oinarrizkoak izango dira eta tinko eutsiko diegu lehen jarrera horiei (Lasagabaster, 

2003). Hezkuntzaren psikologian oinarritutako lanetan askotan aipatzen da gurasoen 

eragina beraien seme-alaben jokabidean eta honen bereganatzea elkarreraginaren bidez 

ematen dela, beraz, bi norabideetan ematen da. Ildo horretatik aipagarria da Vilaren 

iritzia hau dioenean: 

 

“Así, niños ingresados en centros de acogida que llegan a tener más de 50 cuidadores 

en cuatro años muestran trastornos de conducta, explicables porque probablemente es 

difícil que 50 personas se muestren consistentes en sus prácticas educativas (…) Cada 

miembro de la familia incide en la conducta de los demás y, simultáneamente…” (Vila, 

1999, 47. or.). 
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Bizitzan aurrera egin ahala umearen testuingurua ere zabaltzen doa eta jarreren 

bereganatzearen iturriak beste batzuk izatera igarotzen dira, hots, gure elkarreraginak 

gurasoekin eta familiako beste partaideekin izatetik inguruko beste norbanakoekin 

izatera igarotzen dira. Egoera berriak, jende berria eta honekin guztiarekin 

elkarreragitean edo besterik gabe beraien jokabideak ikustean esperientzia berriak 

jasotzen ditugu  eta azken finean, jarrera berriak bereganatzen ditugu ikasketa sozialaren 

bidez; Baron eta Byrne-k dioten bezala: 

 

“… los padres y otros adultos juegan un papel activo en la formación de las actitudes de 

los jóvenes. Es por esa razón por la que hasta que lleguen a la adolescencia, la mayoria 

de los/las niños/as expresan opiniones políticas, religiosas, sociales muy similares a 

aquellas que tienen su familia. Dado el poder del refuerzo positivo para influir en el 

comportamiento, sería sorprendente que no lo ejercieran”. (Baron eta Byrne, 1998, 

135. or.). 

 

Horrela uler daiteke zergatik adibidez, futbolari buruzko ezagupen handirik ez 

duen umeak Athletic futbol taldearen aldeko iritziak eta Errealaren kontrakoak (edo 

alderantziz) izan ditzakeen, edota hemezortzi urte bete aurretik ez duen duda handirik 

politikari buruz eta alderdi politikoei buruz. Seguruenik etxean ikusi eta ikasitako 

jarrerak bereganatu dituelako. 

 

Gizabanakoen ikasketa prozesuan pisu handia duen beste erakundea eskola da. 

Dudarik gabe, eskolak betetzen duen papera edozein gizabanakoren ikasketa 

prozesuetan oso garrantzitsua da. Alde batetik, eskolak berez helburu hori betetzen 

duelako gizartean eta bestetik, norbanakoek derrigorrezko hezkuntza egiteko eskolan 

igaro behar duten denbora tarteagatik (4 urtetik 16 urtera arteko denbora tartea). Hala 

ere, esan beharra dago eskolaren garrantzia esanguratsua den arren alde handia egon 

daitekeela eskola batetik bestera jarrera linguistikoen gaineko hezkuntzan. Hau da, 

eskolan bertan parte hartzen duten eragileak, eskolak darabilen hezkuntza politika, 

burutzen dituen eskolaz kanpoko ekintzak, edo faktore soziodemografikoak (eskolaren 

kokapena) oso desberdinak izan daitezke eta horrek eragin handia izango du ikasleek 

jasotako jarrera linguistikoei dagokienez. Alde honetatik, funtsezkoa izango da 

ikastetxearen elebitasun programa jarrera linguistiko egokienak sustatzeko. Ikastetxeak 
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berak, bere kabuz, bere izaerarekin, hizkuntzenganako jarreretan eragin handia izan 

dezake, hainbat bidetatik ekinez, curriculumaren bidez, ekintza ezberdinak antolatuz, 

irakasleen eta ikastetxeko beste partaide guztien (jantokiko begirale, zaintzaile, 

garbitzaile…) izaera zehatzak sustatuz… Honek guztiak, kasu askotan ikasleak jarrera 

linguistiko egokiak bereganatzera eramango ditu eta beste kasu batzuetan, aldez aurretik 

zeuzkaten jarrerak aldaraztea lor dezake (Baker, 1992). 

 

Eskoletan aurrera eramaten diren programa mota ezberdinen gainean egindako 

lanetan deskribatzen da askotan, programa hauek eragile zuzenak direla ikasleek 

jasotzen dituzten jarrera linguistikoetan eta gainera ikasleen porrota edo arrakasta 

baldintzatzen dutela erabilitako hizkuntza edo eleaniztasun programaren arabera 

(Huguet, 2001). Baina eleaniztasun programa motaz gain bada esanguratsua den beste 

alderdi bat, irakaslea edo hezitzailea, hain zuzen ere. Beharrezkoa da guztiz, 

hezitzaileek kontzientzia eleanitza izatea eta bultzatzea, alegia, eleaniztasunaren aldeko 

sentsibilitatea, non horrek berarekin ekarri beharko bailuke hizkuntzenganako, 

kulturenganako eta azken batean, hiztunenganako errespetua (Huguet eta Madariaga, 

2005). 

 

Zentzu honetan, esan daiteke eskola jarrera linguistikoen eratze prozesuan eta 

hauen aldaketan alderdi eraginkorrena izan daitekeela, baina eskolak dituen baliabide 

guztiak martxan jarri beharko lirateke horretarako eta bertako partaide guztiek norabide 

berean ekin beharko liokete bideari. Horretarako, eskolak erakunde bezala, berak 

proposatutako proiektu linguistikoa izan beharko luke. Proiektu honen ezaugarri 

nagusia, eskolak berak, bere beharretara egokitutako proiektua dela izan beharko 

litzateke; hori dela eta, eskola kokatzen den testuinguruarekiko ezaugarri 

soziolinguistikoetara makurtuko den proiektua izan beharko litzateke. Ikastetxearen 

kokapenaren arabera, testuinguru zehatz bat edukiko du eta era berean, testuinguru 

horrek behar soziolinguistiko batzuk izango ditu. Beraz, behar horiei erantzuteko, 

ikastetxeko partaide guztien artean adostutako eta beraiek sortutako proiektu linguistiko 

propioa izan beharko litzateke (Ruiz Bikandi, 1997; Aldecoa, 2011). 

 

Euskal Herriko egoera linguistikoa hain denez ezberdina, oso beharrezkotzat jo 

beharko da ikastetxeek proiektu linguistiko propioa izatea. Bertan hezkuntza komunitate 
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osoak hartu beharko luke parte eta guztien artean eztabaidatutako erabakiak sendoak 

izan beharko lirateke. Erabaki hauek, zentroaren betebeharrak zeintzuk diren ezagututa, 

bertan eman daitezkeen desorekak eta desberdintasunak hautsi eta ikastetxeko 

partaideen artean eman daitezkeen aurreiritzi linguistikoak gainditu, jarrerak hobetu, 

sendotu, dibertsitate linguistikoa bultzatu… bezalako alderdiak aurrera eramatea izan 

beharko dute helburu (González Riaño, 2004). 

 

Era berean, familia eta eskola umearen jarreren bereganatze prozesuan pisu 

handiena izango duten estamentuak badira ere, ezin daiteke alde batera utzi bi erakunde 

hauen arteko elkarreragina edo erlazioa, betiere konplexua eta jarrera linguistikoen 

eraketarako berebiziko garrantzia izango duena. Hainbat autorek azpimarratu dute bi 

alderdi hauen arteko komunikazioa eta koordinazioa derrigorrezkoa izango dela, azken 

batean, onurak guztientzat izango direlako, guraso eta familia, hezitzaile eta nola ez, 

ikasleentzat. Azken hauek, jarrerak hobetzeaz gain, errendimendu akademikoan 

hobekuntzak nabarituko dituzte, ikasteko eta integratzeko aukerak asko ugarituko baitira 

(Carbonell, 2003; Forest eta Garcia, 2006; González Falcón, 2009; Huguet, 2005). 

 

Dena dela, ez da ahaztu behar bizitzan zehar hizkuntzenganako jarrerak aldatu 

egiten direla eta badirudi adinarekin batera jarrera linguistikoek ere garapen orokor bat 

jasaten dutela gizabanakoengan. Zenbait ikerketatatik ateratako ondorioek diotenez, 

jarrerak haurtzaroaren bukaeran (12 urterekin gutxi gorabehera) finkatzen dira eta 

nerabezaroan zehar zehaztu egiten dira (Baker, 1992; Bierbach, 1988). Eta badirudi 

jarrera linguistikoetan eragina izan dezaketen aldagai sozialen artean (sexua, maila 

soziala…) adina dela indartsuen eragiten duena jarrera linguistikoen bereganatze 

prozesu horretan, komunitate zehatz bateko hizkuntza erabilera ezberdinen artean 

aukeraketa egiten, finkatzen eta zehazten (Moreno Fernández, 1998). 

 

Honetaz gain, argi dago nerabezaroa oso garai konplexua dela gizakion bizitzan 

eta garai horretan kanpotik jasotzen ditugun eragileak erabakiorrak izan daitezkeela 

aurrerantzean. Eragile hauek gizarte egoera zehatzaren arabera ezberdinak izan daitezke 

leku bakoitzean. Adibidez, prestigio kontua, identifikazio kontua, botere kontua, 

autoritate kontua, e.a. Horrela, Baker-en lanean (1992) ondorioztatzen da, nerabeek 

hizkuntza gutxituenganako dituzten aldeko jarrerek (bere kasuan, zeltera) behera egiten 



 

28 Lehen atala. Marko teorikoa 

dutela, nerabe anglosaxoien balioekin identifikatzeko nahiagatik eta hau, batik bat 

hedabideen eragin zuzenaren ondorioz ematen dela. 

 

Honela bada, familia eta eskolaz gain beste eragile handi eta 

boteretsuenetarikoen aurrean aurkitzen gara; hedabideak edo mass media. Hasiera 

batean ez zitzaien hedabideei zeukaten adinako garrantzirik ematen jarrerekin 

erlazionatuta baina azkenaldi honetan ugaritu egin da hedabideen presentzia gizartean 

eta ondorioz, norbanakoengan duten eraginaz ohartarazten gaituzten lanak 

(Lasagabaster, 2003; Vila, 1998). 

 

Kasu askotan, autore batzuek telebistaren eragina aipatu izan dute eta azken 

urteotan umeek telebistaren aurrean ordu kopuru handiegia igarotzen dutela ohartuta, 

telebistaren erabilera ona egiteko urratsak proposatzen dituzte. Horrela, gurasoen jarrera 

telebistaren aurrean oso garrantzitsua izango da, beraien laguntzarekin telebistak 

islatzen duena eta errealitatea bereizten ikas daitekeelako. Azken helburua betiere ikusle 

kritikoak eta pentsatzera bultzatzen dituzten pertsonak lortzea izango baita. Autore 

batzuek telebista ikustea onuragarria izan daitekeela ere aipatzen dute baina horretarako 

gizartea hezi behar da. Hots, ikusle aktiboak lortu behar dira eta ez pasiboak (Gebner, 

Morgan eta Signorelli, 1996; Aguaded, 1999; Del Rio, Álvarez eta Del Rio, 2004; 

Medrano, Cortés eta Palacios, 2007; Medrano, 2008). Argi geratzen da, Morales, 

Rebolloso eta Moyaren (1994: 526) hitzetan, hedabideek duten eraginaren garrantzia 

honako paragrafo honetan: 

 

“Sin llegar a tales extremos, podemos decir que una de las formas más importantes y 

difundidas de cambiar las actitudes es a través de la comunicación. Nuestra vida 

transcurre inmersa en un mar de mensajes, recomendaciones, peticiones, órdenes, 

súplicas, etc. por parte de nuestros amigos, familiares, compañeros, medios de 

comunicación, políticos, gobernantes y otras instituciones, quienes pretenden que 

realicemos determinadas conductas y abandonemos la práctica de otras. La principal 

forma (…) es mediante la transmisión de mensajes persuasivos” (Morales, Rebolloso, 

eta Moya, 1994, 526. or.). 
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Bizitzan zehar ematen diren elkarreraginetan hainbat eredu agertzen zaizkigu, 

guraso, senitarteko, lagun, irakasle edota hedabideetako pertsonaiak. Era berean, eredu 

hauek norbanakoarengan sentimendu ezberdinak sorraraziko dituzte, batzuetan 

kontrakoak, besteetan aldekoak edota axolagabezko zein neutroak. Eta askotan 

sentimendu hauek aldekoak direnean, eredu edo pertsonaia horiekin identifikatzera 

eraman dezakete gizabanakoa, hura imitatzeko nahia edo asmoa izateraino. Horregatik, 

beharrezkoa da hedabideetan ager daitezkeen pertsonaien jarrerak zaintzea. 

 

Faktore hauetaz gain, ingurune gehienetan, lagunak edo pertsonaren adiskide 

taldea aipatzen da jarreretan eragin dezaketen elementuez hitz egitean, baina euskal 

gizartean bada beste faktore bat askotan euskararekin nahastu izan dena eta beraz, 

jarrera linguitikoetan eragin handia izaten duena. Politikoki edo sozialki Euskal Herriak 

jasaten duen egoera gatazkatsua dela eta, askotan izan da egoera hori euskararekin 

erlazionatzeko erabilia eta horrek euskararekiko jarrera linguistikoengan eragin 

izugarria izan du, batzuengan kontrako jarrerak bultzatuz eta besteengan aldekoak.  

 

Hezkuntzarekin lotura duten faktore horietaz gain, askotan politika, ekonomia, 

kultura bezalako faktoreak ere oso kontuan hartu beharko dira komunitate zehatz 

batetan ematen diren jarrera linguistikoak aztertzerako orduan (Huguet eta Madariaga, 

2005; Lasagabaster, 2003; Mar-Molinero, 2001; Oroz, 1999; Rojo, Madariaga eta 

Huguet, 2010; Ruiz Bikandi eta Tusón 2001; Solis, 2001). Euskal gizartearen 

errealitatera hurbilduz, esanguratsuak dira oso, 2011ko urtarrilaren 24an Patxi López 

lehendakariak egindako adierazpenak eta hauek izan zituzten ondorioak, arestian aipatu 

bezala, politikak euskararekiko jarreretan duen eragina adierazteko. Horren isla da El 

País.com egunkarian agertutako albistea: 

“El lehendakari, Patxi López, decidió ayer poner mucha carga política en el discurso 

que dirigió a los integrantes del Consejo Asesor del Euskera al manifestar que la 

desaparición del terrorismo de ETA "unirá definitivamente el euskera con la libertad" y 

"facilitará mucho las cosas a la actividad cultural vasca". Las palabras fueron 

pronunciadas ante el grupo de notables encargado de marcar la ruta de la política 

lingüística del Gobierno autonómico. De este modo, el mandatario vasco quiso hacer un 

guiño a la confianza que tiene depositada en que el final de la violencia etarra servirá 
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para encauzar la normalización de la lengua autóctona y también para lograr avances en 

su uso y conocimiento”.  

 

2.2. Jarreren aldaketa 

Jarreretan eragina izan dezaketen faktoreez gain, jarreren aldaketetan sakondu 

nahi bada ezinbestekoa da jarreren barne izaera edo funtzioa ere kontuan hartzea. 

Horrela bada, eguneroko bizipenen eta esperientziaren bidez bereganatutako jarrerak 

askoz sakonagoak eta tinko mantentzen direnak izango dira eta ondorioz jokabidearekin 

erlazio handiagoa izango dutenak dira. Sakontasunari edo indarrari buruz hitz egitean, 

jarreren intentsitatea datorkigu azalera, horrela jarreren intentsitatea hiru ezaugarritan 

oinarritzen da: a) garrantzia (gizabanakoa zein puntutaraino sentituko den hunkituta edo 

arduratuta jarrera batengatik); b) ezagutza (gizabanakoaren ezagutza maila jarreren 

gaineko objektuari buruz); c) azaleratzearen erraztasuna (zein puntutaraino eta nolako 

erraztasunez datorkion burura jarrera zehatz hori gizabanakoari hainbat egoeratan) 

(Baron eta Byrne, 1998). 

 

Seguruenik hiru ezaugarri hauen artean eragin handiena izan dezakeena jarreren 

aldaketan, garrantziarena izango da. Zenbat eta garrantzitsuagoa izan jarrera eragingo 

duen objektua, orduan eta gehiago erabiliko da, bai informazioa prozesatzeko edo 

jokabidea aurrera eramateko unean, bai erabakiak hartzerako orduan. Jarreren 

garrantziaz hitz egitean, berehalako galdera sortzen da; zergatik dira jarrera batzuk beste 

batzuk baino garrantzitsuagoak norbanako zehatzengan? Boninger, Krosnick eta Berent-

ek (1995) hiru faktore aipatzen dituzte jarreren garrantzia deskribatzeko. Alde batetik, 

norbanakoaren interesa egongo litzateke (zenbaterainoko interesa sortzen duen 

pertsonarengan jarrera eragingo duen objektuak); bestetik, identifikatze soziala egongo 

litzateke (norbanakoa identifikatuta sentitzen den taldearengatik, zenbat eta neurri 

handiagoan mantentzen den objektu batenganako jarrera, hainbat eta garrantzitsuagoa 

izango da objektu hori eta ondorioz, berarekiko jarrera ere bai gizabanakoarentzat); eta 

azkenik, baloreen gailentasuna egongo litzateke (zenbat eta lotura zuzenagoa eduki 

jarrera batek gizabanako zehatz baten balore pertsonalekin, orduan eta garrantzitsuagoa 

izango da). 
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Zentzu honetan, argi geratzen da jarreren aldaketan hainbat ezaugarri hartu behar 

direla kontuan eta ez dela lan erraza norbanakoek bereganatutako jarrerak aldaraztea, 

hots, konplexua eta korapilatsua da benetan, jarreren aldaketak nola eman daitezkeen 

jakitea eta azaltzea, nahiz eta aurrerapausuak eman diren ez da fenomeno hau bere 

osotasunean azaltzen duen teoriarik lortu eta asko geratzen da oraindik alor honetan 

ikertzeko (Lasagabaster, 2003). 

 

Era berean, psikologia sozialaren gainean lan egiten duten autore gehienak 

jarreren aldaketan erabiltzen den metodoa aipatzean, bat datoz hau limurtzea dela 

adieraztean (Baron eta Byrne, 1998; Myers, 2005) eta honela definitzen du Myers-ek: 

“Proceso por medio del cual un mensaje induce cambios en las creencias, actitudes o 

comportamiento.” (Myers, 2005, 247. or.). 

 

Berez, limurtzea ez da ona edo txarra, baina bai ordea, bere helburuak edo 

edukiak. Horrela, autore gehienek helburu motaren arabera bereizten dituzte limurtzeak. 

Hala ere, limurtzean lau faktore edo alde hartu behar dira kontuan; a) komunikatzailea, 

hau da, nork esaten duen; b) mezua; c) mezua nola komunikatzen den eta d) entzulea 

(Baron eta Byrne, 1998; Mayordomo, Zlobina, Igartua, eta Páez, 2004; Myers, 2005). 

Komunikatzaileari dagokionez, bere sinesgarritasuna eta erakargarritasuna dira alderik 

garrantzitsuenak. Zenbat eta sinesgarritasun altuagoa, orduan eta handiagoa izango da 

bere eragina eta modu berean, gizabanakoak erakargarri ikusten duen ala ez 

komunikatzailea garrantzitsua izango da gizabanako horrengan jarrerak aldatu nahi 

badira. 

 

Mezuari dagokionez, arrazoizkoa edo emoziozkoa den hartu behar da kontuan. 

Horrela, kasu batzuetan hobe izango da arrazonamenduan oinarritutako mezuak 

erabiltzea eta beste batzuetan, emozioan edo sentimenduetan oinarritutakoak erabiltzea 

limurtzea eraginkorra izan dadin. 

 

Mezua komunikatzeko moduari dagokionez, komunikatzailearen eskarmentuak 

sekulako garrantzia izango du, azken batean, ezaugarri hau komunikatzaileari berari 

dagokion faktorea izango baita eta berak, inork baino hobeto jakin eta kontrolatu 

beharko du zein motatako bidea eta estrategiak erabili. 
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Azkenik, entzuleari edo hartzaileari dagokionez, hainbat ezaugarri hartu behar 

dira kontuan, baina agian, garrantzitsuena edo oinarrizkoena jarrera horiek 

gizabanakoengan betetzen duten funtzioa izango litzateke. Funtzio hauek, 

ezagutzazkoak (gure burmuinean informazio antolatu eta interpretatzeko balio dutenak); 

nortasunari dagozkionak (gizabanakoaren balore eta sinesmenen arabera bere nortasun 

propioa zein gizatalde bati dagokiona eratzeko balio dutenak); edota autoestimuari 

dagozkionak (beste gizabanakoekin alderatuz, norberaren autoestimua indartzeko balio 

dutenak) izan daitezke (Baron eta Byrne, 1998). 

 

Jarrera linguistikoei dagokienez, argi dago, aipatutako jarreren hiru funtzioak 

kontuan hartuta, hauek bere osotasunean beteko liratekeela, baina esan bezala, 

jarreraren pisu edo sakontasun horretan, identifikatze sozialaren faktoreak garrantzi 

handia izango du. Are gehiago, hizkuntza bat denean jarrera horren eraketaren objektua 

eta gainera, hizkuntza-ukipena ematen den testuinguruetan bada. Horregatik, askotan 

aipatu izan da hizkuntza batek edo hobeto esanda, hizkuntza baten ezagutzak eta 

erabilerak zentzu handi batean nortasunarekin eta identifikazio sozialarekin daukan 

erlazioa (Fishman, 1988). Esan bezala, hain da zuzena erlazio hau non askotan 

hizkuntza edo hizkera zehatz bat erabiltzearen balorazioa, hizkuntza horren 

erabiltzaileenganako ditugun sentimenduekin nahastera ere iritsi baitaiteke (Lapresta eta 

Huguet, 2008). 

  

 

2.3. Hizuntza eta nortasuna 

 

Hizkuntza eta nortasunaren arteko erlazioa aztertzea, gehien bat nazionalismoen 

edo estatuen gainean egindako ikerketen helburua izan da. Ikerlari hauen ustetan, 

hizkuntzak elementu esanguratsuak izan baitira nazionalismoaren barruan, hain zuzen 

ere, nazio nortasuna eratzeko orduan. Honen isla ere badira XIX mende hasieran 

Europako zenbait eskualdetan sortzen ari zen aberri sentimenduaren sendotzearekin 

batera, nazioa eraikitzearen aldeko sentimendua bultzatzeko eman zen herri ipuinen 

ugaritze eta zabaltzea. Adibiderik argiena, Grimm anaien ipuin bilduma dugu, non 

Alemania Napoleonen menpe estatu txikitan banaturik zegoelarik eta garaiko 

erromantizismoaren indarrean oinarrituta autore hauek alemanera erabili baitzuten 
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nazioaren eraikitzerako, beharrezko hizkuntza bakarra zela aldarrikatuz (Etxaniz, 1997). 

Baina soziolinguistikaren ikuspuntutik, hizkuntzen eta nortasunaren arteko erlazioa 

sakonen aztertu izan duen autoreetariko bat, dudarik gabe, Fishman izan da (Gimeno, 

2010; Joly eta Uranga, 2009; Pallach, 2000). 

 

Ezer baino lehen, hizkuntza modu simple batean definituko bagenu, edo bigarren 

hezkuntzako ikasle bati hizkuntza zer den galdetuko bagenio, seguruenik jasoko 

genukeen erantzuna, “gizakion artean erabiltzen den ahozko zein idatzizko komunikazio 

tresna” bezalako zerbait izango litzateke. Egia esan, bere adinerako nahikoa erantzun 

zuzena izateaz gain, ez litzateke oker ibiliko, baina sakontzen hasita, azkar kontura 

daiteke edonor, hizkuntzak askoz konplexuagoak direla eta bere funtzioak ere halakoak 

izango direla. Beraz, definizio hau nahiko azaleko edo hanka-motz gelditzen dela 

irudituko zaigu. 

 

Urteak pasa dira Sapir eta Whorf-ek erlatibismo linguistikoaren hipotesia azaldu 

zutenetik. Hipotesi honen arabera, hizkuntzaren eta pentsatzeko moduaren artean lotura 

bat dagoela proposatzen da. Denborak aurrera egin ahala, hasierako hipotesi honek gaur 

egungo kosmobisioaren teoriara eraman gaitu non, hizkuntza zehatz baten erabilerak 

berezko pentsatzeko modu bat adieraziko bailuke eta, beraz, hizkuntza horren 

erabiltzaileek, alegia, hizkuntza horren hiztun propioek mundua ikusteko, 

interpretatzeko eta deskribatzeko modu zehatz bat izango lukete. Azken finean, 

erlatibismo linguistikoaren teorian oinarrituta, hizkuntzak zehaztuko luke hizkuntza 

horren komunitatearen kosmobisioa. Adibiderik erabiliena beti izan da eskimalek elur 

motaren arabera berau izendatzeko duten hitz kopurua (Joly, 2009) edota gurean ere 

ezaugarri meteorologikoak aipatzeko subjektu aktiboa erabiltzen da, hots, norbaitek edo 

zerbaitek eragiten dituelako uste edo pentsamenduan oinarrituta forma berezia 

erabiltzen da (euria ari du, elurra botako du...). Beraz, teoria honen arabera hizkuntzak 

gizataldeen kultura, balio, pentsamolde, ikuspuntu eta hainbat ezaugarriren isla badira, 

argi geratzen da hizkuntzak nortasuna eratzearekin duen garrantzia edo lotura. 

 

  Ildo beretik jarraituz, komunitateak bere errepresentazio sozialei emandako 

zentzuan oinarrituta, honek bere nortasuna adieraziko luke. Alegia, errepresentazio 

soziala, gizartearen interakzioaren bidez sortzen den objektuen irudikapena izango 
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litzateke, non errealitatea sailkatzeko, ulertzeko zein azaltzeko balio duen eta, beraz, 

errepresentazio sozialari emandako zentzuak gizarte horren nortasuna adieraziko luke. 

Honek azalduko luke euskal hiztunen komunitateak euskarari ematen dion garrantzia 

beraien nortasun adierazle bezala, sinesmen kulturak eta erlijiosoekin lotuta askotan 

(Apodaka, 2004; Madariaga, 1996, 1998, 2000; Valencia eta Elejabarrieta, 2007). 

 

Era berean, hizkuntza, komunitate bereko partaideek erabiltzen duten tresna da 

baina kasu edo egoera askotan komunikatzearen funtzio hori beste plano batera pasatzen 

da eta hizkuntzak beste helburu batekin erabiltzen dira. Hizkuntzek, nahitaez beti izango 

dituzte esanahi edo konnotaztio sozialak, azken finean gizartearen isla direlako eta 

esanahi sozial horietako bat erabiltzearen arrazoia nortasuna adieraztea izan daiteke, are 

gehiago bere burua beste komunitate batengatik bereizi nahi duenean. Horrela 

adierazten dute Appel eta Muysken-ek: (1996:24): 

 

“Todo aquello que diferencia un grupo de otro constituye la identidad del grupo. 

Aunque no hay criterios fijos, un grupo se considera grupo étnico con una identidad 

étnica específica cuando es suficientemente diferente de otros grupos (…). El conjunto 

de los hispano-hablantes que viven en los EE.UU. y que, por otra parte, vienen de 

México constituyen claramente un grupo étnico. Poseen su propia lengua y eso los 

convierte en grupo etnolingüístico” (Appel eta Muysken, 1996, 24. or.). 

 

Ikerlari asko saiatu dira etnia edo komunitate bat eratzeko orduan zeintzuk diren 

beharrezko edo nahitaezko ezaugarriak deskribatzen. Soziolinguistikaren ikuspuntutik, 

Fishmanek (1988) beti defendatu du hizkuntza, komunitatea eratzeko orduan ezaugarri 

edo sinbolo zentrala dela eta beste ezaugarri guztiak beti egongo liratekeela 

hizkuntzaren menpe. Ondorio honetara iristeko, autore honek etnia eratzen duten 

sinboloek bete behar dituzten ezaugarriak zerrendatu zituen eta hauek guztiak biltzeko 

hiru dimentsio aipatzen ditu: a) gurasotasuna (oinordetzan hartutako zerbait balitz 

bezala gurasoengandik jasoa izan behar du, era berean hauek berain gurasoengandik 

jaso izan zuten moduan. Honek etniari iraupen sentimendua emango lioke). b) ondarea 

(taldeak uzten digun ondarea izan beharko du, talde moduan, jokatzeko modu zehatz 

batean definitzeko aukera ematen diguna). c) fenomenologia (aurreko bi dimentsioei 
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ematen zaien balore subjektiboa, esanahi propioa eta ondorioz jarrera subjektiboak edo 

propioak izatera bultzatzen duena). 

 

Historian zehar ere, behin baino gehiagotan geratu da islatuta hizkuntzaren 

balioa etnia edo komunitatea eratzeko orduan. Adibidez, grekoentzat beraien hizkuntza 

erabiltzen ez zuten beste guztiak barbaroak ziren eta euskaldunon kasuan ere, euskara 

erabiltzen ez duten beste guztiak erdaldunak dira. Era berean, “euskalduna, euskara 

duena” bezala ulertzen dugu maiz. 

 

Orain arte esandakoaren arabera, hizkuntzak komunikatzeko funtzioaz gain, 

badu beste funtzio sozial edo sinbolikoa eta honek, talde edo komunitate baten parte 

izateko sentimendua suspertzen du. Hizkuntzen funtzio sinbolikoa kontuan hartzen duen 

arloa etnolinguistika izango litzateke, non hizkuntzak komunitate zehatz baten kulturan 

betetzen duen funtzioa aztertuko bailuke. Ikuspuntu honen arabera, kultura eta gizartea 

erabat lotuta egongo lirateke, ez baitago kulturarik gizarterik gabe eta gizarte orok du 

hizkuntzaren beharra bere kultura eratu eta ondorengoei oinordetzan uzteko (Etxebarria, 

2003; Odriozola, 2008; Ros, 2002).  

 

Nazio eraiketan derrigorrezko papera betetzen duten sinbolo kodeak lirateke 

hizkuntza zein kultura eta nazio eraiketarako prozesu horrek azalduko luke modu handi 

batean hizkuntza batek nazioan betetzen duen lekua, hau da, hizkuntza bat nazio 

hizkuntza den edo komunitate zehatz baten hizkuntza den, ofiziala den ala ez edota bere 

estatusa zein den eta ondorioz, eremu edo lurralde zehatz batera mugatuko den edo 

mundu mailako ezaguera izango duen. Azken batean, nazio horren indar politiko, sozial 

eta ekonomikoek erabakiko dute bertan ematen diren hizkuntza ezberdinei dagokien 

estatusa (Moreno, 2000; Odriozola 2008). Eta nazio hori une zehatzetan eratzen duten 

botere politikoek sortutako hizkuntza-politika ezberdinen bidez bertako hizkuntza-

egoera bideratuko dute legeen bidez; alegia, irakaskuntza sistemaren bidez eta hauen 

isla diren curriculumen bidez (Fishman, 2006; Zalbide, Gardner, Erize, eta Azurmendi, 

2006). Curriculuma baita hezkuntza sistemak duen baliabide nagusi edo eraginkorrena 

eta hau dagokion estatuko botere politiko eta ekonomikoaren menpe egongo da (Bilbao, 

2002; Iztueta, 2002; Pérez-Urraza, 2007; Torres, 1997). 
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Dena dela, Euskal Herriko periferian egindako ikerketa batek baieztatzen du  

hizkuntza (kasu honetan euskara), ez dela komunitatearen parte izateko nahitaezko 

baldintza eta badirela nortasun edo euskal identitatearekin lotura eratzen duten beste 

sinbolo edo ezaugarri esanguratsuagoak (Zabalo eta Mateos, 2005). Lan honen arabera, 

identitate euskalduna eratzeko orduan, sorlekua eta euskara oso gutxitan aipatzen 

dituzte ikerketan elkarrizketatutakoek eta kultura, ohiturenganako sentimenduak edo 

askotan arrazoi politikoak lotzen dituzte identitatearen eraketarekin. Kontuan izan behar 

da ikerketa hau euskara erabiltzen ez duten pertsonekin eta euskararen presentzia oso 

eskasa den zonaldeetan burutu zela.  

 

Honek guztiak paradoxa bat dakar berez; ez baitugu ahaztu behar komunitate 

baten partaide izatearen sentimenduak beste komunitateekiko ezberdintzea edo bereiztea 

dakarrela nahitaez. Hau da, hizkuntzak komunitate edo etnia nortasuna eratzeko balio 

duen heinean beste talde edo komunitateengandik bereizteko eta, beraz, ezberdintasunak 

markatzeko eta gizarteen arteko mugak jartzeko balioa ere badu. Baita komunitate 

bereko partaideen artean ere (Pallach, 2000). Esan bezala, inguruarekiko 

elkarreraginaren bidez jasotzen da hizkuntza eta harreman horietan norbanakoa eta 

besteak izango dira bereizketa puntua edo gakoa. Honek denborarekin, hizkuntza bereko 

taldea edo kideak eta besteak bereiztera eramango du gizabanakoa eta ondorioz, 

besteenganako edo hizkuntza ezberdina duen taldearenganako iritziak eta balorazioak 

sortuko dira (Baker, 1992; Hernández, Olaso, eta Martínez de Luna, 2006) 

 

Behin hizkuntzaren bi funtzioak deskribatuta, alde batetik, funtzio objektiboa 

(hizkuntzak komunikaziorako tresna bezala erabiltzen direnean) eta bestetik, funtzio 

subjektiboa (hizkuntzak nortasuna adierazteko elementu bezala erabiltzen direnean eta, 

beraz, mugak markatzen dituztenean) kontuan hartu behar dugu azken honek, askotan 

testuinguru zehatz batzuetan pisu handiegia har dezakeela eta erakunde edo mugimendu 

sozialak eragin ditzakeela (Gimeno, 2010). Hizkuntza-ukipena ematen den testuingurua 

hauetako bat izan daiteke, hauen ezaugarrietako bat maiz, hizkuntza gutxituaren babes 

falta eta ahulezia izaten baita eta egoera honen ondorioz gutxiengo linguistikoaren 

hizkuntza indar handiko identitate sinbolo bilakatzen da bere hiztunentzat (Amorrortu, 

2003; Fishman, 1990, 19991; Madariaga, 1996, 1998; Odriozola, 1998) ordea, hiztun 

hauek gehiengoaren hizkuntza erasotzaile bezala ikusiko dute askotan hezkuntza 
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politikak indarrean dagoen agintearen interesetara makurtzen direnez hauek ere 

hizkuntza indartsuan garatzen dira (Fishman, 1991). Bestalde, hizkuntza indartsuaren 

hiztunek hizkuntza gutxitua mehatxu bezala antzemango dute, oztopo izan baitaiteke 

batasun nazionalerako bidean. 

 

Esan bezala, hizkuntzak nazio eraketarako sinbolo garrantzitsuak izan dira. 

Baina nazioen eraketarako balio izan duten moduan, hauek desegiteko edo banaketak 

sortzeko arrazoi ere kontsideratu dituzte askok eta askok; horregatik gobernu, politikari 

edo botere ordezkariek behin baino gehiagotan arrisku horren aurrean hizkuntzen 

erabilera debekatzera ere iritsi izan dira. Ikuspuntu honetatik, hizkuntza-dibertsitatea, 

altxor baino arazo izango delako eta nazio batasuna baino banaketa suposatuko 

lukeelako, hots, integrazioa baino bereizketa, eleaniztasuna ezkutatzen saiatu izan dira 

gobernu asko. Gaur egun ordea, pentsamolde edo ikuspuntu hau indarra galtzen ari da 

eta hainbat estatu modernotan ematen da hizkuntza-dibertsitatea, honek ez duelako 

inolako nazio berizketa edo banaketa suposatzen (Ada eta Baker, 2001). 

 

Euskal nazionalismoaren lehen zantzuak eman zirenetik erabili izan da euskara 

euskal nazioa aldarrikatzeko sinbolo nagusietakoa bezala. Seguruenik, Francoren 

diktadura garaian euskara debekatua eta zapaldua izanak indartu egingo zuen euskararen 

balio sinbolikoa nortasun ezaugarri bezala. Baina euskal nazioaren bidean, hizkuntza eta 

nortasunaren arteko lotura horren irakurketan Txillardegi izan zen gaur egun ere 

oraindik aldarrikatzen den ikuspuntua aldatu zuena. Ordurarte, nazionalismoak euskara 

ondare bezala mantendu, gorde, arbasoengandik jaso eta ondorengoengana igaro 

beharreko sinbolo bezala ikusten bazuen ere, Txillardegik praktikari eta erabilerari 

eman zion garrantzia. Euskal nortasuna, euskara erabiltzetik datorrela eta, beraz, 

euskaraz hitz egitea zela abertzaletasuna erakusteko modu bakarra. Nazionalistek, 

artean euskara ondare sinbolo bezala tratatzeak galera suposatuko zuen eta sinbolo 

izatetik bizitza errealeko elementu izatera igaro behar zuen euskarak (Urla, 2009). 
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3.  ELEANIZTASUNA ETA JARRERA LINGUISTIKOAK 

 

Bati baino gehiagori arraroa gerta dakioke gizarte eleanitzei buruz hitz egitea. Elebakar 

gehinek, elebakartasuna munduko gizarte gehienetan ematen den egoera dela 

suposatuko dute eta ondorioz, egoera logikoena edo arruntena elebakartasuna dela 

pentsa dezakete. Gainera, estatu askok eta askok nahiago dute estatu elebakarraren 

itxura mantendu eleaniztasuna arazo bezala ulertzen dutelako. Honen guztiaren kontra, 

gaur egun eleaniztasuna da araua edo egoera arruntena munduko estatu gehienetan eta 

elebakartasuna ordea, egoera ez ohikoa, gehiago dira eta munduan gizarte 

funtzioetarako hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen dituzten estatuak (Ada eta Baker, 

2001; Almeida, 1999; Appel eta Muysken, 1996).  

 

Eleaniztasuna zer den jakin beharko dugu ezer baino lehen ikerketa honetan 

aurrera egin ahal izateko. Horretarako autore asko (hasieran elebitasunetik abiatuta eta 

gaur egun eleaniztasunean oinarrituta) saiatu dira definizio bat ematen eta termino 

honek oso esangura zabala duela konturatzen gara egunetik egunera, arlo linguistikoaz 

gain beste hainbat arlok hartzen baitute aztergai elebitasuna edo eleaniztasuna 

(psikologiak, pedagogiak, soziologiak, politikak…). Honetaz gain, beti ere zein 

gizarteren errealitatetik edo ikuspegitik aztertzen den eleaniztasuna, ulertzeko modua 

ezberdina izan daiteke. Horregatik gizarte bakoitzak, gizarte hori igarotzen ari den 

momentu historikoaren arabera, elebitasuna modu batean edo bestean ulertu eta 

ondorioz deskribatuko du.  

 

Lan honen helburua kontuan hartuta, ikuspuntu soziolinguistikotik ekingo zaio 

eleaniztasunerako hurbiltzeari eta gaur egungo euskal gizartean oinarrituta, 

eleaniztasunaren zein elebitasunaren gaineko teoriak sortzerako orduan ezin direlako 

ezaugarri edo konnotazio sozial eta kulturalak alde batera utzi (Weinreich, 1953). 

Geroztik, asko izan dira pentsamolde horretan oinarrituta bide horri ekin dioten autoreak 

(Baetens Beardsmore, 1989; Baker, 1997; Fishman, 1992; Hymes, 1974; Siguan eta 

Mackey, 1986). 

 

Weinreich-en (1953) definizio sinpleenetik hasita ere, hots, “elebiduna izatea bi 

hizkuntza aldizka erabiltzeko gaitasuna edukitzea” dela kontuan hartuta 
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(eleaniztasunerako ere baliagarria den definizioa) argi geratzen da eleaniztasunaren 

fenomenoa ez dela hizkuntzari dagokion ezaugarria, baizik eta, hizkuntzaren erabilerari. 

Beraz, hiztunak gizarte eta garai zehatz batean betetzen duen lekuaren arabera egiten 

duten hizkuntzaren aukeraketa eta erabilerari dagokion ezaugarria da. Lotuago dago, 

gizabanakoarekin, hizkuntzarekin berarekin baino eta modu berean, gizabanako horren 

jarrerarekin lotura zuzenagoa duela ondoriozta daiteke. Zehatzagoak izanik, elebidunak 

edo eleanitzak ez dira hizkuntzak, baizik eta gizabanakoak. Eta gehiago sakonduta, ezta 

hauek ere, baizik eta hauen jokabideak edozein dela ere 2H edo 3H horretan 

gizabanakoak duen adierazpen maila edo zuzentasuna, zein bere derrigortasuna edo 

nahia, nahiz eta faktore hauek biek ondorio nabarmenak eta era askotarikoak izan 

prozesu kognitibo eta jokaerazkoan, bai maila funtzionalen bai adierazpen mailan 

(Siguan eta Mackey, 1986). 

 

Etxeberriak elebidunaren gainean “bigarren hizkuntzako trebetasunetakoren 

batean, maila handixeagoa edo txikixeagoan halako gaitasun bat aurkezten duen eta, 

beraz, hizkuntza horretako hiztunekin nolabaiteko komunikazioa ezartzen duen hura 

da” definizioa ematen du (Etxeberria, 2001, 21. or.) eta “komunikazioa” bezalako 

terminoa erabili izanak erakusten du urrats bat gehiago ematen duela autore honek. Hain 

zuzen ere, azken urteotan soziolinguistika arloan garrantzia hartu duen gaitasun 

komunikatiboaren kontzeptuari buruzko erreferentzia zuzena. Gaitasun komunikatiboak 

ez baititu hizkuntzaren kode edo ezagutza formalak bakarrik azaltzen, baizik eta egoera 

bakoitzaren arabera hautaketa zehatz batek dakartzan ondorio edo inplikazio sozialak 

ere bai (Hymes, 1972). Hau da, gizabanakoak testuinguruarekiko elkarreraginaren bidez 

bereganatuko du hizkuntza eta bereganatze prozesu horretan, testuinguruarekin 

erlazionatuta hainbat komunikazio egoera emango dira, non gaitasun komunikatiboa 

garatuko den, eta beraz, gaitasun komunikatiboa hiztunak komunikazio egoera 

ezberdinetan hizkuntza modu egokian erabiltzeko trebetasuna izango litzateke (Baker, 

2003; Garzia, 2008; Martínez de Luna, Isasi eta Altuna, 2006) Eta elebidunaren zein 

eleaniztunaren jokabidean garrantzia hartuko duen kontzeptua da.  

 

Hymes izan zen gaitasun komunikatiboa gehien erabili izan zuen autorea, 

Chomskyren hizkuntza-gaitasuna baino harago doan kontzeptua dela azpimarratuz, 

hizkuntzaren ezagutzari erabilerarako arauak gehitu baitzizkion. Hala ere, ez dago 
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gaitasun komunikatiboa ikuspegi bakar batetik definitzen duen autorerik, besarkatzen 

dituen osagaien zerrenda ez baita bakarra (Cenoz, 1996). Gaur egun, 2Hren ikasketan 

oinarrituta, Swain eta Canale-k emandako gaitasun komunikatiboaren zerrenda da eredu 

erabiliena. Beraiek lau azpigaitasunez osatutako gaitasun orokor bezala deskribatu 

zuten: a) Gramatika-gaitasuna; b) Gaitasun soziolinguistikoa; c) Gaitasun estrategikoa; 

d) Berbaldi-gaitasuna. (Ruiz Bikandi, 2009). Nahiz eta aipatu behar den, bigarren 

hizkuntzaren jabekuntza prozesu honetan, ez diren lau alderdi hauek bakoitza bere 

aldetik edo banaturik eta orden zehatz batean ematen. 

 

Beraz, gaur egun eleaniztasunari buruz hitz egiten denean gaitasun 

komunikatiboan oinarritu beharko lirateke teoria guztiak, azken batean, erabilerarekin 

erlazio zuzenagoa izango duen terminoa baita eta ez orain arte maiz erabiltzen zen 

gaitasun linguistikoan. Ildo beretik, hizkuntza suspertu nahi bada gaitasun 

komunikatiboa lantzea beharrezkoa da bere osotasunean, komunikazioak emango baitio 

bizia hizkuntzari (Erriondo, Garagorri eta Isasi, 1998). 

 

  

3.1. Hizkuntza-ukipena eta diglosia 

 

Munduan egon daitezkeen hizkuntza eta estatu kopuruari erreparatuz, argi 

ikusten da askoz ere hizkuntza gehiago daudela estatu baino. Horrek, gizarte eleanitzak 

edo hizkuntzen arteko ukipena ematen dela pentsatzera garamatza. Baina zenbait 

autorek ez diote egoki irizten gizarteak eleanitzak bezala deskribatzeari eta nahiago 

izaten dute hizkuntza-ukipenari buruz hitz egin (Huguet eta Madariaga, 2005). Gizarte 

eleanitza definitzerako orduan, bertako gizabanakoen kopuru esanguratsu bat eleanitza 

denean gizartea ere halakoa dela pentsa daiteke. Gizabanakoak ordea, beti izango ditu 

arrazoi batzuk elebidun edo eleaniztun izateko. Beste hizkuntza bat erabiltzen duten 

gizabanakoekin komunikatzeko beharra edo nahia sentitzen duelako, bai bere ingururik 

hurbilenean bai bere bizitzako erlazio sozialak ematen diren testuinguruan (Siguan eta 

Mackey, 1986). 

 

Zentzu honetan Siguan eta Vilak (1991) hainbat arrazoi ematen dituzte 

gizabanako elebidun orekaturik ez dagoela adierazteko eta egoera horretara gehien 
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hurbil daitekeen norbanakoa, haurtzarotik elebitasunean hezia izan dena litzateke (3 urte 

bete baino lehen). Bestela, ezinezkoa litzateke gaitasun berdina bi hizkuntza edo 

gehiagotan erakusten duen norbanakorik lortzea. Beti izango dute hizkuntza nagusi bat 

eta nahiago izango dute hizkuntza hori erabili, horrekin identifikatzen direlako eta azken 

batean, ondoen menderatzen dutena izango delako (Siguan eta Vila, 1991). Ondorioz, 

gizarte eleanitza gizabanako eleaniztunez osatutako gizartea dela esan daiteke baina 

gizabanakoei baino gizarteari berari, etnia, komunitate edo erakunde bezala dagokion 

ezaugarria denez, hobeto ulertuko litzateke gizarte eleanitza, testuinguru berean 

hizkuntza bat baino gehiago kontaktuan aurkitzen diren gizarteak izendatzeko  eta 

bertako banakakoek ezarritako arauetan oinarrituta, egoera zehatz batzuetan bata edo 

bestea erabiltzeko aukeraketa egiten denean. Normalean, hau gertatzen den gizarteetan 

egoera diglosikoa ematen da eta hau izan daiteke beste arrazoi bat eleaniztun orekaturik 

ez dagoen legez, gizarte eleaniztunik ere ez dagoela esateko. Horregatik, autore askok 

nahiago dute hizkuntza-ukipena ematen den gizarteei buruz hitz egin eta ez gizarte 

eleanitzei buruz (Appel eta Muysken, 1996; Baker, 1997; Etxeberria, 2001; Serra eta 

Vila, 2009; Siguan eta Mackey, 1986; Siguan eta Vila, 1991; Siguan, 2001;). Bide 

beretik jarraituz, gauza bera adierazten dute Serra eta Vilak: 

 

“Norbanako elebidun erabatekorik ez dagoen bezala, ez dago gizarte elebidun 

erabateko edo orekaturik. Aitzitik, gizarte batean hizkuntza-talde desberdinak direnean 

(talde bakoitzak bere hizkuntza duenean, alegia), talde horietako bakoitzak betetzen 

duen gizarte-tokiak ezaugarritzen du egoera. Ondorioz, kontaktuan dauden hizkuntzek 

ez dute itzal bera, eta funtzio desberdinak betetzen dituzte gizartean” (Serra eta Vila, 

2009, 24. or.). 

 

Hizkuntza-ukipena ematen den gizarteei buruz hitz egitean, derrigorrean 

agertzen zaigun terminoa izango da diglosiarena. Oro har, hizkuntza-ukipena ematen 

den gizarte gehienak, guztiak ez ezateagatik, egoera diglosikoan dauden gizarteak direla 

esan daiteke (Siguan, 2001). Honela definitzen du diglosia Coyos Etxebarne autoreak: 

 

“Hizkuntza-komunitate batean bi hizkuntza edo bi hizkuntza barietate desberdinen 

erabiltzea da. Hizkuntza edo barietate horiek esparru eta funtzio desberdinetarako 
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erabiltzen dira; bata funtzio formaletarako (administrazioa, hezkuntza, ikus-entzunezko 

hedabideak…) eta bestea informal eta pribatuetarako (familia, lagunartea). 

Maizenik egoera diglosikoa desorekatua da funtzio horien banaketa bidezkoa ez delako. 

Gainera egoera diglosikoa dinamikoa da, hizkuntza batek, menderatzaileak, hain zuzen, 

bestearen funtzio eta erabilera-eremu berri batzuk bereganatzen dituelako denboran 

zehar.” (Coyos Etxebarne, 2010, 157. or.). 

 

Azken batean, bi hizkuntzen arteko desoreka ematen dela adierazten du 

diglosiak. Honek, gizarte berean hizkuntza ahula edo gutxitua eta hizkuntza indartsua 

edo nagusia elkarrekin, bizikidetzan azaltzen direla adierazten du. Ondorioz, hizkuntza 

menderatua eta menderatzaileari buruz hitz egin daiteke (Almeida, 1999; Appel eta 

Muysken, 1996; Serra eta Vila, 2009; Siguan eta Mackey, 1986; Siguan, 2001). 

 

Egoera diglosikoetan oinarrituta, hainbat soziolinguistak uste du egoera hau ez 

dela behin-betikoa, hau da, aldi baterako egoera dela eta denbora luze batean hizkuntza 

ahularen desagerpena suposatuko duena (Siguan, 2001). Bestalde, hasiera batean bazen 

kontrakoa uste zuenik, alegia, hizkuntza-ukipena ematen den gizarteetan hizkuntzek 

(bai ahulak bai indartsuak) bizirik iraungo badute funtzio osagarriak bete beharko 

dituztela, bestela erredundantziazko egoera emango litzateke eta bi hizkuntzak funtzio 

berberak betetzeko erabiliko lirateke. Horrek, derrigorrean bietako bat soberan dagoela 

erakutsita bere desagerpena bideratuko luke (Siguan eta Mackey, 1986). 

 

Egoera diglosikoaren arrazoiak hainbat izan daitezke. Gizarte bakoitzak bere 

egoera propioak dituen bezala diglosia emateko arrazoiak ere desberdinak izango dira 

eta ohikoena, arrazoi bat baino gehiagoren batuketa ematea izaten da (Lorenzo, Trujillo, 

eta Vez, 2011). Eta nahiz eta ukipenean dauden bi hizkuntzak ofizialak izan, batak 

besteak baino ofizialtasun maila altuagoa duela esan daiteke diglosiaren ondorioz. Maila 

hori hizkuntzen erabilerak markatuko du, moduren batean erabilera instituzionalak eta 

publikoak. Horrela, bi hizkuntzetako batek funtzio gehiago beteko ditu eta estatus edo 

prestigio handiagoa izango du. Hauek, oro har, botere sozial, politiko, edo ekonomiko 

zehatz batekin lotzen dira (Etxeberria, 2001). 
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Siguan eta Mackey-ren (1986) hitzetan egoera diglosikoak hiru ezaugarri ditu 

bereizgarri. Alde batetik, hizkuntzen funtzioa (hizkuntza indartsua goi mailako 

funtzioetarako erabiliko da eta hizkuntza ahula eguneroko bizitzan, funtzio 

pertsonaletarako erabiliko da, hots, familian, lagun artean…). Beste aldetik, erabilera 

lekua (hizkuntza indartsua maila sozial altuetan erabiltzen den bitartean, hizkuntza 

ahula maila baxuetan erabiltzen da. Askotan, maila kulturalarekin ere erlazionatzen da 

edo hiritasun mailarekin, hau da, hizkuntza indartsua gehien bat, hirian erabiltzen den 

bitartean hizkuntza ahula gehiago erabiliko da herri edo herrixketan). Azkenik, hiztun 

kopurua; hizkuntza nagusia lehen hizkuntzatzat duten hiztunen kopurua handiagoa da 

hizkuntza ahula ama hizkuntzatzat dutenena baino, beraz, hizkuntza nagusia erabiltzen 

duten hiztunek behar txikiagoa dute hizkuntza ahula ikasteko, hizkuntza ahula 

erabiltzen duten hiztunek hizkuntza nagusia ikasteko duten beharraren aldean (Serra eta 

Vila 2009; Siguan eta Mackey, 1986). 

 

Egoera diglosikoaren ezaugarriak kontuan hartuta, hiztun kopuruaren ondorioz 

ematen den egoera izan daiteke esanguratsuena. Egoera honek, hizkuntza gutxitua 

beraien hizkuntza duten hiztunak, hizkuntza nagusia ikastera behartzen ditu eta, beraz, 

elebidun izatea lortuko dute. Bestalde, beraien ama hizkuntza, hizkuntza nagusia duten 

banakoak lasai asko bizi daitezke gutxiengo hizkuntza ikasteko inolako beharrik gabe, 

beraz, elebakar izaten iraun dezakete (Serra eta Vila, 2009). Hau da azken batean, 

Euskal Herrian gertatzen den egoera, nahiz eta euskara prestigiodun hizkuntza dela 

erakusten saiatu diren asko eta asko, teorian administrazioan, hezkuntzan… inolako 

arazorik gabe aurki daitekeen hizkuntza dela azpimarratuz, errealitateak erakusten du 

eguneroko erabileran ez dela horrelakorik gertatzen. Zentzu honetan, argi esan daiteke, 

euskarak ez duela erdarak duen onarpen eta babes ofizialik. Ez zaie EAEren kasuan 

gaztelania eta euskarari estatus juridiko-politiko bera ematen eta horrek ondorioz, 

euskara gaztelaniaren menpe egotea dakar. Honela, ezinezkoa litzateke euskararen edo 

hizkuntzen normalizaziorako planik aurrera eramatea, hizkuntza gutxituari errealitatean 

beharrezko duen estatusik ematen ez bazaio eta jakina, horrek gainontzeko erakunde 

publikoak ere ildo beretik jarraitzera bultzatzen ditu. Azken hauek ez dute sekula 

euskara aintzakotzat hartuko estatus juridiko-politikorik izan ezean (Martinez de Luna, 

2001). 
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Benetako elebidun kopurua gutxiengoa bada, argi dago eguneroko bizitzan 

hizkuntza nagusira jotzeko joera (kasu honetan gaztelaniara) ohikoa izango dela, 

eguneroko elkarreragin horietan euskara ez dakien gizabanakoekin topo egitearen 

aukera nahiko altua izango baita. Beraz, prestigio kontuaz gain, beharra eta ohitura 

kontua ere badela esan daiteke Euskal Herrian gertatzen dena. Horrela, hizkuntza 

nagusiko hiztunek, beharrik sentitzen ez duten bitartean, ez dira sekula elebidun izango 

eta ondorioz, ezta eleaniztun ere. Era berean, kanpotik datozen etorkinek gaztelania 

ikasteko beharra baino ez badute sentitzen ez dute sekula euskara ikasteko pausorik 

emango. 

 

Honen guztiaren ondorioz, argi geratzen da normalizazio linguistiko baten 

beharra dagoela oraindik euskal gizartean eta horretarako erakunde sozial guztietan 

eragina izango duen politika linguistiko eraginkor bezain sendoa landu beharko da. 

Zentzu berean, jarrera linguistikoek pisu handia izango dute normalizazio linguistiko 

horretarako prozesuetan eta horrela adierazten dute Serra eta Vilak: 

 

“Gizarte eleaniztunetan, normalizazio-prozesu batean, ideia nagusia   pertsona eta 

gizatalde guztien hizkuntza-eskubideak bermatzea delarik (zeinahi ere dutelarik beren 

hizkuntza), hainbat eta hainbat faktore sortzen dira (…). Batzuetan, tokian tokiko 

taldeen hizkuntza-jarrerak (bai hizkuntza nagusikoenak eta bai gutxienen 

hizkuntzakoenak) alderdi erabakigarriagoak dira gutxienen hizkuntza <<babesten>> 

duen telebista kate bat edukitzea baino (…). Zalantzarik gabe, eskolak eginkizun 

nagusia du prozesu horretan, hizkuntza nagusiko hiztunen seme-alabei dagokienez 

behinik behin. Haurrak eskolan bihur daitezke, hain zuzen, edozein delarik familiako 

hizkuntza. Baina, horretarako, familietan aldeko jarrerak behar dira eta, beraz, 

gutxienen hizkuntzaren eta haren hiztunen aldeko jarrerak.” (Serra eta Vila, 2009, 26. 

or.). 

 

 

3.2. EAEko hizkuntza-egoera 

 

Eleaniztasunarenganako lehen hurbilketa egin ondoren, EAEko hizkuntza-

egoera zein den deskribatzeko hainbat iturritara jo daiteke. Hala ere, bertatik aterako 
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datuen arabera irakurketa oso ezberdinak egin daitezkeela kontura gaitezke. Alde 

batetik, Eusko Jaurlaritzak (2009) argitaratutako IV Mapa Soziolinguistikoaren arabera 

eta 2006ko datuak kontuan hartzen dituena, oso emaitza baikorrak atera daitezke 

bertatik, hain zuzen ere, eta beti bertako datuak erabilita, azken hogeita bost urteotan 

EAEn 300.000 pertsona gehiago dira euskaraz hitz egiteko gai, beraz, 300.000 euskal 

hiztun irabazi ditu EAEk azken urteotan. Honela irakur daiteke 2009ko apirilaren 24an 

eitb.com egunkari birtualean Eusko Jaurlaritzak argiatratutako datuen gainean: 

  

“El 55% de la población de la CAV es bilingüe, aunque el 17.3% entiende el euskera 

pero no lo domina (bilingüe pasivo). El 45.2% es castellanohablante monolingüe, según 

se desprende de los datos proporcionados al Gobierno Vasco por Eustat.” 

 

Datu hauek hain positiboak eta era berean pozgarriak izateko arrazoia 

elebitasuna ulertzeko moduari eragotzi beharko zaio eta ez benetako egoerari. Hau da, 

elebitasuna, gizabanakoek lortutako hizkuntza-gaitasunean oinarritutako kontzeptua 

bezala ulertzen dugunean datuak positiboak izan daitezke oso, baina elebitasuna arestian 

aipatutako hiztunen komunikaizo-gaitasunean oinarritutako kontzeptua bezala ulertzen 

badugu datu hauek ez zaizkigu batere baliagarri. Honek erakutsiko luke askotan 

ikerketek edo estatistikek gobernuek ezarritako hizkuntza normalizaiorako legeak 

justifikatzeko baino ez dutela balio. Gainera, denok dakigun moduan, erabilerak 

ziurtatzen du hizkuntzaren mantentzea eta azken batean, hizkuntza bera. Erabilera 

bermatua ez dagoen zonaldeetan norbanakoek lortutako hizkuntza-gaitasunak berehala 

egiten baitu atzera. Hau da, euskara gaitasuna lortzeak ez du gaitasun komunikatiboa 

ziurtatzen ez bada erabilerarik ematen eta edozein gizabanakok lortu duen modu berean 

edo askotan azkarragoan ere, galduko du ezagutza maila. 

 

Arestian esan bezala, elebitasuna, dagokion gizartearen egoeraren arabera izan 

behar da aztertua eta euskal gizartearen egoera elebiduna ezin da hain modu azalekoan 

aztertu. Gizartearen egoera korapilatsua edo gatazkatsua den modu berean, 

elebitasunaren egoera ere korapilatsua izango da gurean. 

 

Bestalde, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak ere euskal curriculumaren 

gaineko 175/2007 Dekretuan aldaketak eman beharra ikusi zuen elebitasun integratzaile 
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baten bila. Euskararen lehentasun beharra aipatzen da hezkuntza-eremuan bere ezagutza 

urriagoa delako hezkuntza helburuetarako. Era berean, curriculum osoan zehar gaitasun 

komunikatiboari egiten zaio erreferentzia elebitasunaren bidea lantzeko orduan. Beraz, 

argi uzten du euskal curriculumak ere euskararen ezagutza urriagoa dela eta lehentasuna 

eman behar zaiola. Hau da, urriagoa da beste hizkuntza ofizialaren aldean eta honek 

guztiak galdera bat eragiten du gure gizartean; benetan al da gizarte elebiduna Euskal 

Herrikoa? 

 

1998ko maiatzaren 21ean Mari Carmen Garmendia, orduko kultura sailburuak 

egindako adierazpenen gainean El Diario Vasco egunkariak, horrela argitaratu zuen:  

 

“La consejera de Cultura del Gobierno Vasco Mari Carmen Garmendia, prevé que los 

jóvenes vascos hablaran tres idiomas en la próxima década, dado el progresivo interés 

que muestran los padres para que sus hijos sean plurilingües.”  

 

Altunaren (1998) esanetan, Euskal Herrian, euskararen kale erabilera %13koa da 

eta eukaldunak %22.5 izanik erabilerari dagokionez baikor egoteko moduko datuak 

dira. Autore honek behaketa zuzenaren bidezko neurketa burutu du, emaitza 

fidagarriagoak lortzeko asmoz. Euskararen kale erabileraren hirugarren neurketa 

honetako datuen arabera 1993tik 1997ra erabilerak gora egin badu ere, gorakadaren 

erritmoa moteltzen ari da. Bestalde, aipagarria da 25.000 biztanletik gorako hirietan 

erabilera jaitsi egin dela, ordea, hiriburuetan gora egin du eta batez ere, aipagarria da 

Donostiaren kasua. Adin taldeei dagokienez, oso azpimarragarria da gazteengan 

euskararen erabilerak izan duen igoera, horrela 1993tik 1997rako zortzi urte horietan 

%93ko igoera izan du adin talde horretako norbanakoengan. 

 

Azkenik, Eusko Jaurlaritzak 2011ko ekainean euskararen egoera eta bilakaeraren 

gainean emandako azken datuetan oinarrituta, urte bereko ekainaren 14ko gara.net 

egunkarian hurrengoa irakur zitekeen: 

“La mitad de los euskaldunes de la CAV utiliza el euskara en su día a día. Lakua 

presentó ayer un informe sobre la situación y la evolución del euskera en la CAV. 

Entre los distintos datos recogidos en este estudio, cabe destacar la diferencia 

existente entre el porcentaje de personas que conocen el idioma (37.5%), y el de 
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quienes lo utilizan habitualmente en su día a día (18.6%). Este problema fue 

reconocido por Lurdes Auzmendi, que incidió en señalar que «el futuro del euskera 

depende del uso, no sólo del conocimiento».” 

Irakur daitekeenez adierazgarriak dira Lurdes Auzmendiren hitzak, erabilerak 

ziurtatuko duela euskara eta ez ezagutzak esatean. Behintzat, aurrerapausua da 

euskararen normalizaziorako politika linguistikoa sortu eta bultzatu behar duen 

erakunde gorenak ere erabileraren garrantzia eta beharra onartzea eta ez orain arte egin 

izan ohi den  bezala ezagutzarena. 

1968. urtean Euskaltzaindiak Euskara Batua aurkeztu zuenetik eta hainbat onura 

ekarri badizkio ere, (euskaldunek elkar ulertzea, euskara maila jaso eta akademiko zein 

teknikoetarako erabili ahal izatea…) gauzak azkarregi egin nahi izan diren sentsazioa 

ematen du askotan. Alde batetik, Euskara Batua albait arinen hedatu nahi izateak eta 

beste aldetik, ahalik eta euskaldun berri gehien eta ahalik eta arinen lortu nahi izateak, 

euskarak hizkuntza bezala, berezko zituen erakargarritasuna, indarra, jolaserako eta 

gozamenerako aukera gutxitzera eraman dute. Erakargarritasun eta gozatzeko aukera 

ezak eukaldun asko (batik bat hiztun gazteak), euskara utzi eta erdarara jotzera 

bultzatzen du. Honek adierazten du euskararen normalizaziorako eman diren urratsetan 

ez direla kontuan hartu betiko euskaldunak eta hauen euskara, edo behintzat, berdin 

jokatu dela guztiekin. Egitasmo berberak erabili dira egoera guztietan, bai herri 

euskaldunetan bai erdaldunetan, alegia, betiko euskararen hiztunekin ere neurri berberak 

erabiltzeaz gain ez zaie behar besteko garrantzia eta ardura eman, ez hiztunei ez beraien 

euskarari (Zuazo, 2001). 

 

3.3. Elebakarra eta eleanitza 

 

Mundu globalizatuaren ondorio garrantzitsuenetariko bat hizkuntza-dibertsitatea 

da eta honek nahitaez garamatza hainbat hizkuntzarekin kontaktu zuzenagoa izatera, 

beraz, komunitate eleaniztunak gero eta gehiago ari dira sortzen. Munduko edozein 

estatu aztertzen hasita, gaur egungo errealitateak, komunitate eleanitzak nagusi direla 

erakusten du. Era berean, aurrera egin nahi duen edozein gizartek beharrezkoa du bertan 

ematen den (edo ematen diren, bi hizkuntzaren arteko ukipenaren ondorioz) hizkuntzaz 
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gain, mundu mailan indarra duen beste hizkuntzetariko bat bereganatzea (Cenoz, 2009; 

Larrañaga, 2010; Zalbide, 2010). 

 

Gaur egungo egoerak, hainbat arrazoi direla medio erakusten digu mugak 

desagertzen ari direla eta beste hizkuntza zein kulturenganako hurbiltzea dakarrela 

horrek ondorio bezala. Lan merkatuaren mugikortasunak kanpoko herrialdeetara lan 

egitera bultzatzen gaituen moduan kanpoko jende asko ekartzen du gure herrialdera. Era 

berean, behin baino gehiagotan aipatutako hedabideek, internetek edo mass mediak, 

lehen urruti antzematen genuena, gaur egun hurbil ikustera garamatza. Esan dezakegu, 

beraz, globalizazio edo modernizazio honek hainbat gizarte ondorio ekarri dituela eta 

aldaketa hauen guztien artean, hizkuntza gutxituen hiztunek beraien hizkuntzen aldeko 

eraginak eman daitezkeela pentsa dezakete (Fishman, 2001). 

 

Honek guztiak, nahitaezko eragina du hizkuntzen erabileran eta beste alde 

batetik, argi erakusten du ingelesa edo beste hizkuntzaren bat (beharraren arabera) 

bereganatzea gero eta ezinbestekoagoa zaigula. Horrela erakusten dute azkenaldian 

Europako hainbat herrialdetan abian jarritako politika linguistikoek. Lorenzo, Trujillo 

eta Vez-ek adierazten duten bezala: 

 

“Sin duda la visión y el propio discurso sobre el bilingüismo están llenos de 

contradicciones y juicios de valor ambivalentes (…) la situación que ha cristalizado 

en Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX con relación a los 

latinoamericanos y su escolarización es de sospecha y prejuicio sobre la condición 

del individuo bilingüe (…). Frente a este contexto, encontramos la situación del 

ensalzamiento y del elogio sobre los individuos plurilingües que viene marcada por 

las políticas europeas de las últimas décadas a favor de una ciudadanía multilingüe 

e intercultural que sepa afrontar los retos de la cohesión social y el diálogo 

intercultural en una cultura de mestizaje y prevalencia de la unidad en la diversidad 

y en la diferencia.” (Lorenzo, Trujillo, eta Vez, 2011, 25. or.). 

 

Honen guztiaren harira, gurea bezalako komunitateetan, non bi hizkuntzaren 

arteko ukipena ematen den, aspaldidanik hitz egin beharko litzateke eleaniztasunari 

buruz, kontuan izanik bertoko bi hizkuntza ofizialei duela urte asko gehitu zitzaiola 
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ingelesa hezkuntza sistemaren bitartez. Horretaz gain, gero eta handiagoa da 4H bezala 

frantsesa edo alemana eskaintzen duten ikastetxeen kopurua. Honek erakusten du 

errealitatea aldatzen ari dela, beraz, errealitatea islatzeko modua ere aldatu egin beharko 

da eta honek komunitate eleanitzei buruz hitz egitera garamatza (Lorenzo, Trujillo, eta 

Vez, 2011). 

 

Dena dela, errealitate berri honetarako urratsek ez dute inor beldurtu behar, argi 

eduki behar baita arrerapausu honek ez duela inongo hizkuntza-ordezkapenik 

adieraziko; alegia, hizkuntza propioekin batera beste hizkuntza bat, arlo, egoera eta une 

zehatzetan erabiltzeko gaitasuna eta, beraz, aukera izateak ez du zertan askok uste 

bezala, hizkuntza propioak ingelesaren (edo dagokion hizkuntzaren) bitartez ordezkatu 

(Ludger, 2010). 

 

Zentzu honetan, euskal komunitatean euskara, hots, hizkuntza ahula bere 

lehenengo hizkuntzatzat duen gizataldeak aspaldi erakutsi du 2H, hau da, gaztelania 

bereganatzeko eta erabiltzeko gaitasuna; gainera, bereganatutakoa bere hizkuntzarekiko 

nagusia edo indartsua izanik. Horrela bada, ikuspuntu soziolinguistikotik abiatuta, 

eleaniztasunerako urratsak emateko prestutasun altuagoa izan dezakeen komunitatea 

euskara bere ama hizkuntza duen hiztun taldea izango da. 

 

Alderdi kognitiboei so eginda, hasiera batean dudak eta kezkak azaltzen zituzten 

batez ere, psikolinguistikaren alorrean oinarritutako autore batzuek. Hauen ustez, 

hizkuntza bat baino gehiagotan oinarritutako konpetentziak bereganatzen zituzten 

haurrek, haur elebakarrekin alderatuta etekin txikiagoa ateratzen zioten beraien gaitasun 

kognitiboari, hasierako urte horietan haur elebidunek bi hizkuntzen arteko 

interferentziak adierazten zituztelako. Gaur egun eta hainbat ikerketa enpirikori esker ez 

dago inolako dudarik hizkuntza bat baino gehiagotan oinarritutako komunikazio-

gaitasuna izateak, gizabanakoaren gaitasun kognitibori onurak baino ez dakarzkiola 

(Ada eta Baker, 2001; Baker, 1997; Baker, 2003; Huguet, 2001; Huguet eta Madariaga, 

2005; Lasagabaster, 1998, 2003, 2005; Lorenzo, Trujillo, eta Vez, 2011; Rojo, 

Madariaga, eta Huguet, 2010; Serra eta Vila, 2009; Siguan, 2001; Zarraga, 2010). 
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Autore hauen ikuspuntu beretik, Euskal Herrian egindako lanak ere ondorio 

berberetara iristen dira. Ikerketa hauek euskal elebidunen gaitasun kognitiboetan 

oinarrituta, bi hizkuntzatan komunikatzeko gaitasuna adierazten duten ikasleek, 

hizkuntza bakarra erabiltzen duten ikasleek garatzen ez dituzten gaitasun kognitibo 

zehatzak garatzen dituztela erakutsi zuten. Gainera, elebitasun mailak berebiziko 

garrantzia dauka gaitasun kognitibo hauek garatzerako orduan, hau da, zenbat eta 

elebitasun maila altuagoa hainbat eta errendimendu akademiko hobeak lortzen dituzte 

ikasleek 3Hren ikasketa prozesuetan (Cenoz, 1991; Lasagabaster, 1998, 2003, 2005). 

Horrela irakur daiteke Lasagabasterren lanean ere:  

 

“…el bilingüismo fomenta el aprendizaje de una lengua adicional, algo que vendría 

a constatar los resultados alcanzados en otros muchos contextos aparte del 

canadiense y el español (…) la exposición a dos lenguas contribuye a desarrollar 

una mayor conciencia metalingüística, es decir, una mayor capacidad de analizar la 

lengua como objeto de reflexión en sí mismo (fruto de la comparación de dos 

sistemas lingüísticos diferentes).” (Lasagabaster, 2005, 418. or.). 

 

David Lasagabasterrek adierazi bezala, arrazoi honengatik gizabanako 

elebidunak arreta berezia eskaintzen die hizkuntzaren eduki linguistikoei eta ondorioz 

errazagoa egiten zaie 3H bereganatzeko orduan ematen diren prosezuez jabetzea. 

Honetaz gain, hainbat estrategia ditu bere eskura gizabanako elebakarrak ez dituenak. 

Baieztapen hauetan oinarrituta ez da ahaztu behar elebitasun maila altua izateak duen 

garrantzia eta hori nolabait, hezkuntza sistemaren esku dagoen konpetentzia 

akademikoek islatuko dute, bai idatzizko bai ahozko konpetentziak hartu beharko 

direlarik kontuan. Horretarako, adierazgarriak dira ISEIk (Irakas Sistema Ebaluatu eta 

Ikertzeko Erakundea) argitaratutako datuei erreparatzea. Erakunde hau, euskal 

hezkuntza sisteman ebaluazio diagnostikoak egiteaz arduratzen da eta 2011ko otsailean 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan euskarazko zein gaztelaniazko hizkuntza-

komunikaziorako konpetentzian (Euskaraz edo gaztelaniaz, dagokion konpetentziaren 

arabera, hizkuntza erabiltzeko gaitasuna da, hau da, kontzeptuak, pentsamenduak, 

sentimenduak, gertaerak eta iritziak adierazteko eta interpretatzeko gaitasuna, ahozko 

eta idatzizko diskurtsoen bidez, eta izan daitezkeen testuinguru sozial eta kultural 
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guztietan hizkuntza mailan elkarreragiteko) argitaratutakoaren arabera hainbat daturen 

artean, ondorengoa ondoriozta daiteke: 

 

1. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, itunpeko A ereduko eta 

A eredu publikoko emaitzak gainerako geruzetakoak baino nabarmen apalagoak 

dira.  

 

2. Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, dimentsio guztietan 

(entzumena, irakurmena, idazmena eta euskara orokorra), A ereduko emaitzak B 

eta D ereduetakoak baino baxuagoak direla antzematen da. Aldeak estatistikoki 

adierazgarriak dira. Era berean, B ereduko emaitzak D ereduetakoak baino 

nabarmen baxuagoak dira. 

 

3. D ereduan eskolatutako ikasleek aurrerapausoa eman dute etxeko hizkuntza 

edozein izanda ere Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren hiru 

mailetan. 

 

4. Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzian, D eredu publikoko 

ikasleek sare publikoko gainerako bi geruzek baino emaitza nabarmen altuagoak 

dituzte. Hala eta guztiz ere, itunpeko sarearen kasuan egoera hori ez da berdin 

aurkezten.  

 

ISEIren emaitzak kontuan hartuta, argi dago EAEko hezkuntza sisteman ematen 

diren A, B eta D eredu linguistikoen artean elebitasun maila altuena D ereduak 

ziurtatuko lukeela (sistema publikoa edo itunpekoa gora behera).  

 

Euskal curriculumak aspaldi bultzatu zuen hiru hizkuntzaren lantzea hezkuntza 

sisteman baina oraindik ere, gaur egun lan handia dago egiteke benetako gizabako 

eleanitzez osatutako gizartea lortu nahi bada. Lan horien artean, ezinbestekoa da 

bertoko bi hizkuntza ofizialenganako hurbiltzea jarreren aldetik, alegia, jarrera 

linguistikoak hobetzea ikasleen aldetik berebiziko lana da eta horretarako, 

curriculumean jarrera linguistikoek bete izan duten papera garrantzitsuagoa eta 

sakonagoa izatera igaro beharko litzateke. Badakigu, edozein komunitate linguistikoren 



 

52 Lehen atala. Marko teorikoa 

aldaketa soziala eragin nahi denean komunitate horretako gizabanakoek hizkuntzekiko 

eta beraien hiztunekiko dituzten jarrerak oso garrantzitsuak izango direla, are gehiago 

hizkuntza-gutxituen kasuan. Aldaketa onartu eta horretarako urratsak emateko 

lehendabiziko ezaugarria edo oinarrizko faktorea jarrera onak izatean datza. Aldeko 

jarrerak edukita, edozein aldaketa beti gertatuko baita errazago (Amorrortu, 2001). 

Honetarako, eman daitezkeen pausoetako bat 2H eta 3Hren ikasketa goiztiarra izan 

daiteke (Lasagabaster, 2003, 2005; Ruiz Bikandi, 2009). 

 

Hala eta guztiz ere, zeregin hau gizarte erakunde guztiei dagokie ez hezkuntzari 

bakarrik. Hezkuntza sistema egoki batek norbanakoengan (kasu honetan ikasleengan) 

hizkuntza-gaitasuna lortzea izan dezake helburu. Azken batean, Martinez de Lunaren 

hitzetan: “Hizkuntz gaitasuna edo gizabanakoa hizkuntz baten hiztuna izan ahal izateko 

bete behar duen lehenengo baldintza”. (Martinez de Luna, 2001, 49. or.). 

 

Baina norbanakoari dagozkion ezaugarriez gain, badira gizartearekin, oro har eta 

bertan ematen diren erakundeekin lotura zuzenagoa duten ezaugarriak. 

 

 

 

3. Figura. Hizkuntza biziaren euskarria. Martínez de Luna (2001)  
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Aurreko figuran erakusten den moduan, gizarte mailako hainbat esparruren lana 

eta helburua izan beharko litzateke euskararen erabilera bultzatzea beraien eragina 

esanguratsua baita hizkuntzaren egoeran, hala nola, lan munduak, aisialdiak, erlijioak, 

hedabideek… euskara gehiago hartu beharko lukete kontuan eta behar duen lekua 

eskaini (Martinez de Luna, 2001). Era berean, ezin da lan edo pisu guztia hezkuntza 

sistemaren gainean geratu, askotan gertatu den bezala (Esnaola, 2003). Gehiegizko 

erantzukizuna izan du hezkuntzak hizkuntzaren indarberritze lanetan, kontuan hartu 

gabe norbanakoaren eskolaldia edo ikasle garaia mugatua dela eta askotan urria izan 

daitekeela honelako helburuak gauzatu ahal izateko. Hau da, ezinezkoa da eskolak bere 

kabuz eta bere eragin hutsez hizkuntza gutxitua biziberritzea (Fishman, 1990). Autore 

honen ustetan horrenbestekoa izan da eskolarengan jarritako itxaropena non, hau gizarte 

gaitzak sendatzeko eragile sozial, kognitibo eta moral bihurtzera heldu den. 

 

Bestalde, euskara indartzeko helburu horretan, ahozko jarduna hartu beharko 

litzateke oinarri, hain zuzen ere, herri euskaldunetako hainbat esparrutan ematen den 

euskararen ahozko jarduna, eskoletako jarduna, herri barruko irrati eta telebistetako 

jarduna, elizetako jarduna eta jakina, familia eta lagunarteko jarduna. Hauek baitira 

euskal hiztunei gozatzeko aukera ematen dieten jardunak eta gozatzeak edo 

hizkuntzarekin jolasteak hizkuntzari bizitasuna eta erakargarritasuna ematen diote 

(Zuazo, 2001). Honetarako testuinguru zuzenena edo funtsezkoena, 

norbanakoarengandik hurbilenekoa izan beharko litzateke, hain zuzen ere, etxea, auzoa 

eta hurbileko elkarte edo erakundeak. Eta nahiz eta eskolak baduen lan honetan bere 

zeregina prozesu zabal eta konplexu honetako zati bat besterik ez da, baliabide eta 

eraginkortasun urria duena gainera (Arruti, 1993). 

 

 

4.  LABURPEN MODURA 

 

Jarrerak bezalako konstruktu baten gaineko ikerketak aspaldikoak bezain 

garrantzitsuak izan dira psikologiaren alorrean eta aditu askoren ustetan jarrera, 

psikologia sozialaren gai adierazgarriena izan da. Baina jarrera linguistikoen gaineko 

lanak nahiko berantiarrak izan direla esan daiteke; are gehiago, gure gizartean eta 

euskararen gaineko jarreren ikerketei buruz ari garenean. 
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Gaur egungo gizarte modernoetan edo eleanitzetan, non hizkuntza-dibertsitatea 

berezitasuna barik egoera normala den eta, beraz, ezaugarri aberasgarri bezala ikusten 

hasia den, jarrera linguistikoen ikerketek sekulako garrantzia bereganatu dute oro har 

eta modu bereziago batean hizkuntzen arteko ukipena ematen den komunitateetan. Batik 

bat, jarrera linguistikoak gizabanakoen pentsamolde, sinesmen, lehentasun, hobespen 

edota gustuen adierazle bihurtzen direlako eta jarreren gaineko ikerketek gizarte 

adierazle hauei buruzko informazioa ematen diguten heinean, komunitate zehatzetan 

abian jarritako edo aurrerantzean jarri beharreko hizkuntza-politikaren zein hezkuntza 

sistemaren eraginkortasun mailari buruzko informazioa ere emango digutelako (Baker, 

1992). 

 

Nahiz eta jerreren definizioan zein barne antolaketan autoreen aldetik adierazten 

den adostasuna ia erabatekoa den esan beharra dago jarreren aztertzea edo neurketa oso 

zaila edo nahasgarria izan daitekeela. Alegia, jarrera gizabanakoaren barne osagai edo 

egoera mental hipotetikoa denez, ezinezkoa gertatzen da modu zuzen eta zehatz batean 

behatzea eta neurtzea, beraz, gizabanakoaren jokabideak aztertuz edota beronek 

emandako datuetan oinarrituz ondorioztatu beherko litzateke. 

 

Esan bezala, jarrera gizabanakoaren egoera mentala da, nahiz eta bere sorreraren 

zergatia arrazoi sozialetan oinarritzen den, hau da, jarreren oinarri edo izatearen 

zergatietara iritsi nahi izatekotan, hauek arrazoi sozialetan bilatu beharko dira askotan 

hizkuntzak ez baitira komunikatzeko helburuarekin erabiltzen. Hots, hizkuntzek edo 

hauen erabilerak esangura sozialak dituzte eta esangura horien artean garrantzitsuena 

komunitate nortasuna adieraztea eta beste hizkuntza-komunitateengandik bereiztea 

izango litzateke. Gainera, gure komunitatean, politikoki edo sozialki bizi izandako 

egoera gatazkatsuek eta bi hizkuntza ofizialen arteko egoera diglosikoak azalduko luke 

euskal hiztunen komunitateak euskarari ematen dion garrantzia bere nortasun adierazle 

bezala. 

 

Bestalde, bigarren hizkuntzen bereganatze prozesuetan, adimen edo prozesu 

kognitiboetan jarri izan da indar gehiena eta honek, jarrerak bezalako alderdi afektiboen 

aztertzea alde batera uztea edo behintzat behar besteko garrantziarik ez ematea ekarri du 
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(Baker, 1992). Alde horretatik eta gure komunitatean hizkuntza-normalkuntza lortzeko 

bidean euskararekiko jarrerek zein hizkuntza hau ikasteko motibazioaren azterketek 

sekulako garrantzia hartu behar dute gerora normalkuntza hori lortzeko lan horretan 

eskua sartu beharko bada.  

 

Era berean, argi izan behar dugu horretarako, hizkuntzen gaitasun 

komunikatiboan oinarritu beharko direla lanak eta hauek neurtzeko bidea hizkuntzaren 

erabilera izan beharko dela eta ez orain arte askotan erabili izan den hizkuntza-gaitasuna 

edo ezagutza. Hots, ahozko jarduna hartu beharko litzateke oinarri, erabilerak ziurtatuko 

baitu hizkuntzaren iraupena eta horretarako eskola testuinguruaz gain hainbat 

testuinguru hartu beharko lirateke kontuan, hain zuzen ere, etxea, auzoa eta hurbileko 

elkarte edo erakundeak. 
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Gaur egun eskolako testuinguruetan oinarritutako motibazioaren ikerketak gero 

eta ugariagoak dira, aldagai garrantzitsu den seinale. Ikerketa hauen arabera, motibazio 

maila altua erakusten duten ikasleek ikasketa prozesuetan inplikazio altuagoa, esfortzu 

maila altuagoa, errendimendu akademiko hobea eta gogobetetze sentimendu altuagoa 

erakusten dute (De Caso, Marbán, Álvarez, Nicasio, Navarro, Martín, eta Martín 2010). 

 

Ikasketa prozesuetan sortzen diren desoreka, arazo, huts egite edo eskola-

porrotaren gaineko zergatiak bilatzeko saiakeretan, ikasleen aldetik dagoen motibazio 

faltari leporatzen zaio honen guztiaren errua askotan. Eta kontu handiz tratatu beharreko 

gaia da hau, batez ere hezkuntzaren pisua daramaten hezitzaileen aldetik, arazoa bi 

norabide oso desberdinetan plantea baitaiteke, hots, “ikasleek ez dute ikasten ez 

daudelako motibatuta” edota “ikasten ez dutelako galtzen dute ikasleek motibazioa”.  

 

Nahiz eta gaur egun, oraindik ere, ez dagoen motibazioaren gaineko teorizazio 

sendo eta egiaztaturik non elementu honenganako ulertze eta hurbiltze bateratua 

eskainiko duen, askotan erabiltzen den elementua da (Pintrich, 1991). Alde batetik, 

hainbat ikuspegitatik aztertua izan delako eta bestetik, berau aztertzeko eman den 

aldaera teoriko zabalarengatik. Gainera, motibazioa ez da prozesu bateratua, baizik eta 

bere barnean oso ezberdinak izan daitezkeen aldagaiak besarkatzen dituen elementua. 

Horregatik, motibazio akademikoa, psikoinstrukzioari dagokion elementu korapilotsu 

eta hipotetikoa edo abstraktua dela esan daiteke; oso konplexua baita jakitea zergatik 

erabakitzen duten ikasleek eginkizun zehatzei ekitea edo helburu zehatz batzuk 

jarraitzen dituzten (Castejón, Gilar, eta Pérez, 2006). Ondorioz, motibazioaren gainean 

ematen diren ikuspuntu zein azalpenak guztiz ezberdinak dira eta teoria batek berak ere 

ez du lortu elementu korapilotsu honen eta bertan parte hartzen duten aldagaien gaineko 

deskribapen eta azalpen zehatzik ematea (González Cabanach, Núñez, eta García-

Fuentes, 1994). 

 

Hau guztia dela eta, motibazioaren inguruko ikerketa eta teorizazioen 

etorkizunerako, beharrezkoa da alor honetan parte hartzen duten osagaien definizio 

zehatza ematea eta motibazioaren beraren gaineko teoria argia ematea (Pintrich, 1991). 

Aldagai konplexu honen gainean ikerketa sakonak burutu dituzten Valle, Núñez, 

Rodríguez eta González-Pumariegaren hitzetan ere horrela irakur daiteke: 
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“Esta utilización un tanto abusiva de la motivación como culpable de muchos de 

los males de nuestro sistema educativo entraña numerosos riesgos e imprecisiones 

que casi siempre impiden ir al origen del problema y ofrecer vías de solución. Por 

eso, teniendo en cuenta la enorme complejidad y el carácter multidimensional de la 

motivación académica, es necesario precisar en qué consiste y cuáles son los 

principales componentes o dimensiones que la integran”. (Valle, Núñez, 

Rodríguez, eta González-Pumariega, 2002, 118. or.). 

 

Hala eta guztiz ere, autore askok hartzen dute ikasketa prozesuak bideratzerako 

orduan oinarrizko xedetzat, ikasketarako motibazio egoki baten garapena ikaslearen 

aldetik. (Alonso-Tapia, 1991, 1992, 1995, 1997; Navas, González, eta Torregrosa, 

2002; Nuñez eta González-Pienda, 1994; Nuñez eta González-Pumariega, 1996). 

Honetarako, beharrezkoa da ikasleen motibazio ereduen barne ezaugarriak zein 

motibazioaren eta ikasketa akademikoaren hobetzerako esanguratsuak diren ikasleen 

pertsonalitatearen aldagaiak sakonki identifikatu eta ezagutzea, azken batean, hauetan 

esku hartu nahi bada. 

 

Baina ez da batere erraza elementu hau zuzenean deskribatzea, gizabanakoen 

barne prozesuen ondoriozko elementu abstraktua den heinean ezinezkoa baita. 

Horregatik, beharrezkoa da ikertzaileen aldetik, motibazio akademikoan eragiten duten 

edo islatzen duten ikasleen pertsonalitatearen zein jokabidezko aldagaiak ezagutu, 

identifikatu eta behatzen jakitea, gerora motibazioa deskribatu nahi izango bada. 

 

 

1. MOTIBAZIO AKADEMIKOARENGANAKO HURBILTZEA 

 

Duela gutxira arte, ikasketa akademikoetan oinarritutako ikerketek motibazioari 

dagozkion alderdiak eta kognizioari dagozkionak, bakoitza bere aldetik aztertzen 

zituzten. Beraien artean inolako erlaziorik egongo ez balitz bezala (García eta Pintrich, 

1994). 
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Alde batetik, eredu motibazionalek zergatiari buruzko informazioa argitu nahi 

izaten dute, hau da, ikasleek eskolako lan edo zereginen aurrean martxan jartzen 

dituzten ekimen, hartzen duten lanaren esfortzuaren eta mantentzen duten 

iraunkortasunaren zergatiak argitu. Beste aldetik, ikasketaren eredu kognitiboek 

ikasleek nola ulertu eta menperatzen dituzten eskolako edukiak argitu nahi izaten dute 

(Nuñez, González-Pienda, García, González-Pumariega, Roces, Álvarez, eta González, 

1998). 

 

Eredu edo ikuspuntu garaikideenek ikasketa akademikoan ematen diren 

prozesuak azaltzerako orduan, alderdi kognitiboaren eta motibazionalaren arteko 

uztartzea planteatzen dute. Ikasteko beharrezkoa da, alde batetik, ikaslea kognitiboki gai 

izatea, hau da, ikasketa prozesuetan ematen diren edukiak ulertu eta bereganatzeko 

gaitasuna izatea eta beste aldetik, motibazionalki ikasketetarako orientazioa edukitzea 

edo behintzat horrek eskatzen duen lanei efektiboki ekiteko nahia izatea (Nuñez eta 

González-Pumariega, 1996). 

 

 

1.1. Motibazioaren definizioa 

 

Ikus daitekeenez, azken urteotan asko izan dira ikasketetarako motibazioaren 

gainean eman diren teoriak eta honek ondorioz, motibazioa bezalako elementu zabal 

batean eragiten duten aldagaien edo azpi elementuen zerrenda egunetik egunera 

zabalagoa izatea ekarri du. 

 

Nahiz eta ikuspuntu ezberdinetatik aztertu izan den motibazioa eta, beraz, 

hainbat teoria eman diren aldagai honen gainean, behintzat autoreak bat datoz aipatzean, 

motibazioa aztertzerako orduan norbanakoaren jokabidezko hiru ezaugarri hartu behar 

direla kontuan eta hauen artean ematen diren konbinazioak, hain zuzen ere, ekintza edo 

aktibitateen aurrean sortzen diren ezaugarri eragilea, zuzentzailea, eta iraunkortasunari 

dagokiona. Hiru ezaugarri hauek gizabanakoaren jokabidean parte hartzen duten hainbat 

prozesuren batuketa bezala uler daitezke (Beltrán, 1996; Good eta Brophy, 1983; Núñez 

eta Gónzalez-Pienda, 1994; Weiner, 1990). Beraz, motibazioak norbanakoaren 

jokabidearekin lotura duten hiru atal esanguratsu dituela esan daiteke: a) eragilea, 
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norbanakoa martxan edo lanean jartzeko beharrezko duen energiaren 

mugikortasunarekin lotua eta, beraz, dimentsio fisiologikoa; b) zuzentzailea, 

norbanakoaren jokabidea helburu zehatz bat lortzearen alde jartzeaz edo bideratzeaz 

arduratzen dena eta, beraz, kogniziozko dimentsioa; c) iraunkortasuna, prozesu osoan 

zehar norbanakoaren jokabidea mantentzeari erreferentzia egiten diona eta, beraz, 

jokabidezko dimentsioa (Madariaga, 1998). 

 

Azken batean, ikasleak eginkizunen aurrean aktibatze maila zehatz baterako 

energia piztu, hau da, eginkizunari ekiteak, hainbat ekintza posibleren artean aukeraketa 

zuzena egiteak eta eginkizun osoan zehar bere arreta, ardura, esfortzua mantentzeak 

islatuko lukete bere motibazio maila. 

 

Era askotako ikasleak aurki daitezke geletan, hala nola, berehala aktibatzen diren 

ikasleak, alegia, eginkizunari sekulako energiarekin ekiten diotenak baina handik 

gutxira, etsita lana alde batera uzten dutenak eta aurrera egiten ez dakitenak. Beste 

batzuek ekin eta bide okerra aukeratzen dute, orduan nahiz eta gogor ekin ez diote lanari 

behar besteko etekinik ateratzen eta horrek azkenean ikaslea nolabait nekatu edo 

erretzera eraman dezake. Azkenik, badira ekin, bide zuzenak aukeratu eta bere ardura 

maila mantentzen duten ikasleak eginkizuna bukatu arte (Beltrán, 2004). 

 

Honen guztiaren ondoren, zaila da oso motibazioaren gaineko definizio 

bateratua ematea. Autore garrantzitsuenen artean ere ez baita adostasunik aurkitzen. Eta 

asko dira gai honen gainean oinarritzen diren liburuetan ere desadostasun hau islatzen 

dutenak. Horregatik oso azaleko definizioak ematera iristen dira autore gehienak, edo 

hobeto esanda, beraien arteko adostasuna oso azaleko definizio batera baino ez da 

iristen. Honen adibide garbia, De Caso eta adiskideen hitzetan aurkitzen da: 

 

“Son muchas las definiciones de motivación que ha originado la literatura 

especializada en la materia y, a pesar de existir grandes discrepancias entre ellas 

sobre la naturaleza precisa de este proceso, todas comparten la idea de que la 

motivación es un conjunto de fuerzas internas o rasgos personales, de respuestas 

conductuales a determinados estímulos o de diferentes escenarios de creencias y 

afectos.” (De Caso et al., 2010, 134. or.). 
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Argi geratzen da, bada, motibazioa bezalako elementuari buruz esan daitekeena, 

norbanakoaren barne indar edo ezaugarri pertsonalen multzoa dela. Hain zuzen ere, 

estimulu zehatzen aurrean edo sinesmen eta afektu ezberdinen aurrean gizabanakoak 

dituen jokabideak. 

 

Hala ere, definizio bat aukeratzerako orduan, gaur egun gaiaren gainean gehien 

sakondu eta bide berriak ireki izan dituzten Pintrich eta Schunk-en (2006) “jarduera 

baten muga edo helburura bideratu, bultzatu eta horretan mantentzen gaituen prozesua” 

definizioa guztiz egokia litzateke. Baina definizio honi ere ezaugarri batzuk gehi 

dakizkioke, adibidez prozesu hori gizabanakoen barne egoerari dagokiola eta, beraz, 

ezin dela zuzenean behatu, hau da, norbanakoaren jokabidea aztertuz inferitu egin 

beharko litzateke eta honek askotan arazoak sor ditzake (McCollum eta Kajs, 2007; 

Madariaga, 1998). Madariagaren hitzetan ere horrela adierazten da: 

 

“La motivación es un constructo hipotético que nos ayuda a explicar la conducta 

humana. No se trata de una variable observable sino que se deriva de las 

manifestaciones conductuales del sujeto, aunque a veces esa inferencia pueda ser 

errónea. Este constructo teórico designa una realidad intraindividual que nos mueve 

a actuar. A pesar de su relativa indefinición, las características de la motivación le 

han permitido ir desplazando en los últimos años a la inteligencia como una de las 

claves explicativas del rendimiento, para compartir con ella ese privilegio y 

adquirir una relevancia en el proceso educativo.” (Madariaga, 1998, 75. or.). 

 

Definizio honetan erreferentzia zuzena egiten zaie helburuei, horregatik esan 

dezakegu gizabanako orok helburu batzuk izango dituela bere bizitzan zehar eta bere 

bizitzako arlo ezberdinetan, hau da, helburu edo amets batzuk jarraituko ditu edo beste 

batzuk sahiestu eta horretarako bidean zehar hainbat oztopo gainditu behar izango ditu 

(Alonso-Tapia, 2003; De Caso et. al. 2010; Pintrich eta Schunk, 2006; Valle, Núñez, 

Rodríguez, eta González-Pumariega, 2002). 

 

Bestalde, jarduera ere aipatzen da eta hau fisikoa edo mentala izan daiteke. 

Eskola testuingururako ere balio duen definizioa izango litzateke eta kasu honetan, 

ikerlarien helburua eskolako eginkizun edo jardueretan gizabanakoek nola hartzen 
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duten konpromisoa, zergatik mantentzen duten energia maila, zer nolako ekintza mental 

nahiz fisiko burutzen dituzten arazoei aurre egiteko edo nolako jokabidea erakusten 

duten erabakiak hartzerako orduan bezalako galderei erantzuna ematea izango da. 

Azken batean, hiru iturri oinarrizko hartu beharko dira kontuan motibazio akademikoa 

aztertzekotan: a) motibazioaren beraren barne izaera, non prozesu zein fenomeno 

motibazionalek hartuko duten parte; b) eginkizunen testuingurua, non eginkizunak 

berak edo bere izaerak oinarrizko garrantzia izango duen eta c) ikasleen eginkizunen 

kanpo testuingurua, non ikaskideen eragina, irakasleen ekintzak edo izaerak eta 

metodologiak zein familiaren eragina hartuko diren kontuan (Barca, Porto, Brenlla, 

Morán, eta Barca, 2007; González, 2005; González  eta García-Señorán, 2006; Pintrich 

eta Schunk, 2006). 

 

 

1.2. Motibazioaren ikerketaren aurrekari historikoak 

 

Luzea izan da oso motibazioa bezalako konstruktuaren gainean egin den bidea 

gaur egungo ikerketa eta teorizazioetara iritsi ahal izateko. Horregatik, beharrezkoa da 

elementu honen gainean hasieratik emandako ikuspuntu historikoak ezagutzea gaur 

egungo teorizazioak ulertu nahi badira eta horretarako modurik errazena edo 

ulergarriena Weiner-ek (1990) hezkuntza motibazioan egindako ikerketen gaineko 

azterketa historikoari erreparatzea izango litzateke. Autore honek egindako 

berrazterketa horretatik bi garai historiko desberdin bereizi daitezke motibazioaren 

ikerketan. Lehena, 20ko hamarkadatik 60ko hamarkada bukaerara arte joango litzateke 

eta bertan, bi ikuspuntu ezberdinetako joera eman zen; hasiera batean, joera 

psikoanalatikoak hartu zuen motibazioaren azalpenetarako garrantzi handiena, baina 

gerora joera konduktistak ikuspuntu edo pentsamolde berriak zabaldu zituen 

motibazioaren azalpenetarako.  

 

Bigarren garaia, 60ko hamarkada bukaeratik gaur egunera arte zabalduko 

litzateke eta bertan, ikuspegi soziokognitiboek emandako aldaketak izan ziren haustura 

puntua markatu zutenak. Ikuspuntu hauek, hainbat aldagai identifikatu zituzten 

elkarreragin jarraian non hauek, ikasterako motibazioa elementu hipotetiko, behaezin 

eta dimentsioaniztuna bezala deskribatzera eraman zituzten autore gehienak.  
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1.2.1. Ikuspuntu psikoanalitikoa eta konduktista 

 

Arestian aipatu bezala, motibazioaren gaineko ikerketetan eman zen hasieretako 

ikuspuntuak, hots, ikuspuntu psikoanalitikoak jokabide motibazionala barne ezaugarrien 

bidez azaltzen zuen, alegia, barne-bulkadak, senak, zio edo zergatiak beste barne 

ezaugarri batzuekin batera eragiten zuten norbanakoaren motibazioa. 

 

Freud izan zen ikuspuntu honen bultzatzaile garrantzitsuenetarikoa eta berak, 

motibazioa gizabanakoen barne indarrek zehaztutako energia psikikoa bezala 

deskribatzen zuen, beraz, hauek norbanakoen portaeraren eragile errealak izango 

lirateke, hau da, jokabidea bultzatzen duten indarrak. Horrela bada, motibazioa 

borondatezko elementu bezala ulertu beharrean, senarekin lotutako elementu bezala 

ulertzen zen eta ondorioz, bulkadetan oinarritutako aldagaia zela adierazten zuen 

ikuspuntu honek. 

 

Ikuspuntu hauen ondoren, ikuspuntu konduktistak hartu zuen indarra eta honen 

arabera kanpotik jaso daitezkeen sari edo zigorrak funtsezkoak izango dira 

norbanakoaren motibazioa zehazterako orduan, batik bat eskola testuinguruetan. Beraz, 

motibazioa norbanakoak jaso ditzakeen ondorioek markatuko lukete, alegia, bere 

ekintzaren ondorioa errefortzua denean, motibazioak gora egingo luke eta ekintzaren 

ondorioa zigorra denean, motibazioak behera egingo luke edo desmotibazioa emango 

litzateke. Horrela bada, pizgarri edo sustagarriak sortuko lirateke, hauek estimulu edo 

gertaera positibo zein negatiboak izan daitezke eta ikaslearen jokabidean motibazioa 

eragin dezakete (De Caso, Marbán, Álvarez, Nicasio, Navarro, Martín, eta Martín 2010; 

Madariaga, 1998; Santrock, 2006). 

 

Sustagarrien erabileraren bultzatzaileen esanetan, hauek gelako giroan dute 

eragina, ikasleengan interesa eta gogoa pizten baitute, ondorioz, ikasleak portaera egoki 

baterantz bideratu eta portaera desegokitik aldentzen dituzte. Sustagarri hauek mota 

askotakoak izan daitezke baina ezagunenak kalifikazioak edo notak izaten dira, hala ere, 

irakasleek emandakoez gain, hezkuntza sistematik kanpoko sustagarriak ere egon 

daitezke, hots, gizarte alorrarekin zerikusi handiagoa dutenak, hala nola, 
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gurasoengandik edo familiarengandik jaso daitezkeen sariak edota ingurukoengandiko 

onarpena. 

 

Ikuspuntu honen arabera, hezkuntza sistemaren alorrean eman daitezkeen 

errefortzu eta zigorren bidezko sistemak gelako motibazioa zehaztuko luke. 

 

 

1.2.2. Ikuspuntu humanista edo beharren hierarkia 

 

Geroago, pentsamolde humanistak hartu zuen indarra, non ikasleen hazteko 

gaitasun pertsonala hartzen den kontuan, hau da, gizabanakoak bere etorkizuna 

aukeratzeko duen gaitasuna eta bere ezaugarri edo tasun positiboak erakusteko 

gaitasuna. Pentsamolde hau, Abraham Maslow-ren beharren hierarkian oinarritzen da. 

Alegia, behar batzuk, hain zuzen ere oinarrizkoenak, beste maila goragoko batean 

dauden beharrak edo hain oinarrizkoenak ez direnak baino lehenago ase beharko 

lirateke eta, beraz, orden bat markatzen da norbanakoaren beharrak asetzeko orduan. 

Oinarrizkoenak, behar fisiologikoak izango lirateke, hala nola, gosea, egarria edota loa. 

Ondoren, segurtasun beharra edo bizirik irautearen beharra egongo litzateke, hots, 

gerretatik edo heriotzatik babestea bezalako beharrak. Hirugarren maila batean, 

maitasuna eta partaide izatearen beharrak egongo lirateke, hau da, besteengandik 

onartua izatea, afektua eta segurtasuna bezalako beharrak. Honen ostean, estimua edo 

norberarekin ongi sentitzearen beharra egongo litzateke eta azken mailan edo goreneko 

mailan, norberaren errealizazioa egongo litzateke, hain zuzen ere, norbanakoak bere 

ahalmena garatzearen beharra. Azken behar hau lortzen zailena izango litzateke eta 

Maslow beraren esanetan norberaren errealizazioa emateko, beste behar guztiak bere 

osotasunean ase beharko ditu lendabizi norbanakoak. Gainera, gehienek ez dute azken 

maila hau lortzen, alegia, autoestimu maila altua garatu ondoren gehiengoak hazteari 

uzten dio eta, beraz, ez dute norberaren autoerrealizazioa lortzen (De Caso, Marbán, 

Álvarez, Nicasio, Navarro, Martín, eta Martín 2010; Santrock, 2006). 
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4. Figura. Maslow-ren beharren hierarkiaren piramidea. Santrock (2006) 

 

 

Baina esan beharra dago, nahiz eta gizakion beharren hierarkizazioaren teoria 

erakargarria izan, autore guztiak ez daudela guztiz ados Maslow-ek planteatutako 

hierarkizazioarekin. Hau da, autore batzuen ustetan ikasle guztiek ez dituzte behar 

berberak edota behar hauek orden zehatz honetan aseko, adibidez, ikasle batzuentzat 

beharrezkoagoak lirateke estimuari dagozkion beharrak (norberarekin ongi sentitzea, 

arrakasta sentsazioa...) maitasunari dagozkionak baino (besteengandik onarpena 

jasotzea, talde edo komunitate baten parte sentitzea...) eta abar. 

 

 

2. TEORIA GARAIKIDEAK 

 

Aurreko puntuan esan bezala, 60ko hamarkadatik aurrera motibazioaren gaineko 

teoriak erabat aldatu eta ugaritu ziren, konstruktu honen azpian hainbat aldagai 

identifikatu  eta beraien arteko elkarreragina ematen zela frogatu ondoren. Horrek 

autore gehienak motibazio akademikoa elementu dimentsioaniztun eta behaezin bezala 

deskribatzera eraman zituen. 

 

 

 

Estimua 

Maitasuna eta 

partaide izatea 

Segurtasuna 

Behar fisiologikoak 

Norberaren 

errealizazioa 
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Elkarreraginean azaltzen diren elementu edo aldagai hauen artean 

esanguratsuenak, ikasketa edo lorpen helburuak, eginkizunen gaineko kontrola, 

eraginkortasun pertzepzioak, urduritasun edo antsietate maila izan daitezke, baina 

inolako dudarik gabe, gaitasun eta konpetentzia pertzepzioak izan dira, berrikuntza 

garrantzitsuena, non autokontzeptua aldagai oinarrizko bezala deskribatzera eraman 

dituen gaur egungo teorizazioak. Hau da, motibazioaren gaineko ikerketetan emandako 

aurrerapausu garrantzitsuena, ikasketetarako motibazioaren prozesuetan autokontzeptua 

bezalako aldagaia zuzenean ikasketetarako motibazioarekin lotzea izan da (Weiner, 

1990). 

 

Autokontzeptua pertsonalitatearen eremuan dagoen aldagai aipagarrienetakoa 

da, ez bada garrantzitsuena bai afektiboki, bai motibazioari dagokion ikuspuntutik 

begiratua (González-Pienda, Núñez, González-Pumariega, eta García, 1997). Are 

gehiago, autore batzuek autokontzeptua gakotzat hartzen dute planteamendu 

kognitiboekin batera gaur egungo motibazioaren ikerketetan edo azalpenetan (Núñez eta 

González-Pienda, 1994; Weiner, 1990). 

 

Aldagaien identifikazioaz gain, aipagarria da hauen artean zein ikasketetarako 

motibazioarekin, zein autokontzeptu akademikoarekin ematen den etengabeko 

elkarreragina. Honekin, baieztatzen delako hauetako batean egon daitekeen edonolako 

aldaketak, beste aldagaien derrigorrezko aldaketa ekarriko lukeela eta azken finean, 

honek motibazio eta autokontzeptu mailaren aldaketa suposatuko luke nahitaez. 

 

Azken finean, esan daiteke soziokognizioaren gaineko ikuspegitik egindako 

teorizazioek motibazioaren ikerketari egin dizkioten ekarpen garrantzitsuenak izan 

direla eta hauek markatu dutela gaur egungo ikasketetarako motibazioaren azterketen 

norabidea. Ekarpen garrantzitsu horien artean bi aipatu beharko lirateke, alde batetik, 

ikasketa helburuen gaineko teoriak eta bertan eman diren aurrerapausuak non 

motibazioa ulertzeko gako bezala azaltzen diren eta bestetik, autokontzeptua 

motibazioaren oinarrizko elementu bezala identifikatzea. 
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2.1. Kausazko atribuzioen teoria 

 

Gaur egungo ikuspuntu honetara iristeko garrantzitsuak izan dira azken urteotan 

hainbat autorek egindako ekarpenak eta ondorioz emandako teoriak. Hauen artean, 

aipagarria da Weiner-en (1992) kausazko atribuzioen teoria. Autore honen arabera, 

motibazioa ez dute bulkadek edo nahiek zehaztuko, edota Maslow-ren teorian 

adierazten ziren beharrek, baizik eta ikasleek lortutako emaitzen ostean ateratzen 

dituzten ondorio eta azalpenek. Horrela, motibazioaren garapen pertsonala behin 

emaitzak lortu ondoren gertatuko litzateke eta ez aurretik. Hots, atribuzioaren prozesua 

emaitzarekin eta honekiko gizabanakoak duen berehalako erreakzio afektiboarekin 

hasiko litzateke, hain zuzen ere, hasierako momentu horretan emaitzen gaineko 

balorazioa sortuko litzateke ikaslearen partetik. Emaitza hauek esperotakoak eta 

positiboak badira, zorintasun sentsazioak eragingo dituzte ikaslearengan, ordea, 

emaitzak ez badira esperotakoak edo negatiboak badira ezuste eta goibeltasun 

sentsazioak agertuko dira. Une horretan, hots, emaitza horiek jasotakoan, zergatiak 

bilatzen hasiko da ikaslea eta hemen esan daiteke sortzen direla kausazko atribuzioak.  

 

Gizabanako orok du bere emaitzen edo ekintzen ondorioen zergatiak bilatzeko 

joera eta joera hau motibazioaren deskribatzaile garrantzitsua izan daiteke, gertakariak 

ulertzeko aukera emateaz gain, hauek kontrolatzeko ere balio baitezakete (Pardo eta 

Alonso-Tapia, 1990).  

 

Hala ere, ohikoena zergatien edo kausen bilatzeari ekiteko, espero ez diren 

emaitzak, alegia, emaitza negatiboak ematen direnean izaten da. Horrela, zergatien 

zerrendatze horretan kausa garrantzitsuenak edo behintzat ikasleek gehien erabiltzen 

dituztenak, trebetasuna edo gaitasuna, esfortzua, lanen zailtasuna edo erraztasuna eta 

zortea izaten dira, hala ere, honek ez du esan nahi ikasleek askotan beste arrazoi batzuk 

ere aipatzen ez dituztenik, adibidez, besteengandik jasotako laguntza edo oztopoak, 

irakaslea, ikaskideak, nekea... (Alonso-Tapia, 1991). 

 

Weiner-ek berak hiru dimentsio deskribatu zituen kausazko atribuzioak 

deskribatzeko orduan; Locus-a (lekua edo kokapena): ikasleak bere arrakasta edo 

porrotaren zergatiak berari dagozkionak, alegia, barne arrazoiak edo kanpoko arrazoiak 
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diren kontuan hartuta. Honek eragin handia izan dezake ikaslearen autokontzeptuan. 

Horrela, beraien arrakastaren edo emaitza onen zergatia barne arrazoien ondoriozkoa, 

adibidez esfortzuaren ondoriozkoa izan dela uste duten ikasleek, autokontzeptu altuagoa 

izateko joera izaten dute, beraien arrakastaren zergatia kanpoko arrazoien ondoriozkoa, 

adibidez zortearen ondoriozkoa izan dela uste duten ikasleek baino. Ordea, porrotaren 

aurrean zergatiak barne arrazoien ondoriozkoak izan direla uste duten ikasleek beraien 

autokontzeptuan ondorio negatiboak jasango dituzte, hau da, beraien autokontzeptuaren 

maila jaistea eragingo luke. 

 

Egonkortasuna: ikasleek kausaren egonkortasunari buruz dituzten pertzepzioak 

kontuan hartu edo hauetan oinarritu ondoren, honek guztiak beraien arrakastaren 

itxaropenean eragina izango du. Hau da, beraien pertzepzioen arabera ikasgai batean 

lortutako emaitza onen zergatiaren arrazoia egonkorra bada, adibidez ahalmena edo 

gaitasuna, etorkizunean ere emaitza onak esperoko dituzte. Baina era berean, arrazoi 

egonkor berbera emaitza negatibo edo txarren zergatia bada, etorkizunean ere emaitza 

txarrak esperoko ditu ikasleak. Aldiz, arrazoien pertzepzio ezegonkorraren kasuan, 

hauek aldakorrak bezala ikusten dituzte, adibidez zortea. Orduan, porrotaren aurrean 

honelako arrazoiak aurkitzen baditu ikasleak, etorkizunean emaitzak ere alda daitezkela 

uste izango du. 

 

Kontrolaren probabilitatea: ikasleek ikasgai batean lortutako emaitzen 

arrazoiaren gainean duten kontrolarekiko pertzepzioa hartzen da kontuan. Alegia, 

emaitza hauen arrazoiak beraiek kontrolatu ezin dituztenak badira, adibidez azterketa 

orduan ikasgelan egon den zarata, denbora falta, urduritasuna... hauek, porrotaren 

aurrean amorru edo haserrea bezalako sentimenduak eragingo dituzte. Berriz, arrazoi 

hauek beraiek kontrolatu ditzaketenak baldin badira, adibidez esfortzua edo ahalegina 

porrotaren ostean errudun sentituko dira. 

 

Hiru dimentsio hauek kontuan hartuta eta ikasleek beraien emaitza onak edo 

txarrak eragiten dituzten arrazoi nagusiak kontuan hartuta, ondorengo taula edo 

sailkapena egin daiteke: 
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1. Koadroa 

Ikasleen kausazko atribuzioak 

 Locusa Egonkortasuna Kontrol probabil. 

Gaitasuna Barnekoa Egonkorra Kontrolaezina 

Esfortzua Barnekoa Ezegonkorra Kontrolagarria 

Lanen zailtasuna Kanpokoa Egonkorra Kontrolagarria 

Zortea Kanpokoa Ezegonkorra Kontrolaezina 

Irakaslea Kanpokoa Egonkorra Kontrolaezina 

Ikaskideak Kanpokoa Egonkorra Kontrolaezina 

 

 

Teoria hau oso garrantzitsua izan da motibazioaren ikerketan batik bat eskola 

testuinguruetan, ikasleek bereganatutako atribuzio ereduetan esku hartzeko aukera 

ematen baitu. Betiere, hauen aldetik errendimendu akademikoa era okerrean ulertzen 

denean, alegia, gaitasun eza, ezintasuna edo orekarik ezaren erruz azaltzeko joera duten 

ikasleengan. Era honetan, atribuzioaren gaineko esku hartze programek argi erakusten 

dute beharrezko izateaz gain eraginkorrak ere badirela, gainera, eraginkortasun hau 

handiagoa izango da arrakasta edo emaitza onekiko atribuzio ereduak direnean aldatu 

beharrekoak eta ez porrota edo emaitza txarren gaineko atribuzioak aldatu behar 

direnean. Programa hauen helburua beti egongo da bideratuta ikasleek beraien emaitza 

onak esfortzuari lotzera, honek ikasleen gaitasun eta eraginkortasun sentsazioak 

indartzen baititu (Alonso-Tapia, 1992; De Caso, Marbán, Álvarez, Nicasio, Navarro, 

Martín, eta Martín 2010; Pardo eta Alonso-Tapia, 1990; Santrock, 2006). Bestalde, 

emaitza txarren aurrean ikasleek izan ditzaketen usteak edo atribuzioak aldatzea askoz 

zailagoa izaten da, normalean autokontzeptua bezalako aldagai garrantzitsu bezain 

sakonak pisu handia izaten baitu honelako kasuetan. Beraz, okerreko atribuzioez gain, 

hau da, emaitza horiek esfortzu mailari dagozkiola erakusteaz eta frogatzeaz gain 

ikasleen autokontzeptua ere landu beharko litzateke hezitzaileen aldetik.  

 
 

2.2. Itxaropen eta balorazioaren teoria 

 

Beste teoria garrantzitsu bat itxaropen eta balorazioaren teoria izan da. Teoria 

honen arabera, ikasleek dituzten arrakastaren itxaropenak oso lotuta daude beraiek 
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duten gaitasun pertsonalaren sentsazioarekin, nahiz eta ez diren gauza bera inondik ere. 

Lehena, askoz ere orokorragoa, zabalagoa eta zehazteko edo deskribatzeko zailagoa da 

bigarrena baino. Zenbait autoreren ustetan, ikasleek beraien gaitasunarekiko dituzten 

sinesmenek askotan etorkizunean lortuko dituzten emaitzekin lotura zuzena dute, hau 

da, ikasturte bukaeran lortuko dituzten azken emaitzen aurreikusle zehatzagoak dira, 

ikasturtean zehar egindako frogen emaitzak direna baino. Honek adieraziko luke 

ikasleek dituzten beraien itxaropen sinesmenek duten garrantzia motibazioarekiko. 

 

Itxaropenaren teoriak beste norabide bat ere badu, hain zuzen ere, irakasle-ikasle 

norabidea. Hau da, irakasleak ikasleekiko dituen itxaropenak edo usteak oso 

garrantzitsuak izan daitezke ikaslearen motibazio mailarako, honetan aldaketak eragin 

baititzakete. Oro har, irakasleek itxaropen handiagoak izaten dituzte ikasle trebeengan, 

trebetasunik gabeko ikasleengan baino eta honek ezinbesteko eragina izaten du 

irakasleen jokabidean beraien ikasleekiko. Adibidez, irakasleen aldetik gehiago 

eskatzen zaie ikasle trebeei beraiengandik gehiago espero delako, denbora gehiago 

ematen zaie beraien erantzunak prestatu nahiz emateko, azalpenak modu zabal eta 

sakonago batean ematen zaizkie... (Brophy, 1998). 

 

Honekin batera, ikasleek klaseko eginkizun edo ariketen gainean egiten dituzten 

balorazioen teoriak (eginkizunen balioespenak) oso garrantzitsuak izan dira motibazioa 

aztertzeko eta ezagutzeko orduan. Hain zuzen ere, gizabanakoek balioesten dituzten 

aktibitateak, edo eginkizun bati balio handia ematean, beraientzat hori lortzeak duen 

garrantzia adieraziko luke eta, beraz, lorpen horiek burutzeko bulkada edo sustapen 

berezia izango lukete.  

 

Azken ikerketen arabera, teoria honetan oinarritu diren autore gehienek 

gizabanakoen  itxaropenetan jarri izan dute beraien arreta. Honek, osagai hau 

autoeraginkortasuna bezalako aldagaiarekin oso lotuta dagoela pentsatzera eraman ditu 

zenbait autore eta, beraz, beste aldagai horrekin batera aztertzera eraman ditu. Era 

berean, eginkizunen balioespena aztertzeari ordea, ez diote behar besteko garrantzia 

eman (González, 2005). Lan honen eraketa eta burutzeari erreparatuz, ezinbestekotzat 

jotzen da aipatutako aldagaiari merezi duen lekua ematea, hau da, motibazio 

akademikoaren pisuzko osagai dela kontsideratuz eta ikerketa enpirikoan erabiliko den 
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galdetegia kontuan hartuta, aurrerago motibazioaren aldagaiei dagokion puntuan 

deskribapen sakonagoa egingo zaio. 

 

Itxaropen eta balorazioaren teorian oinarrituta esan daiteke norbanakoak askotan 

okerreko informazioa edo osatu gabea izaten duela jokabidearen ulertze eta aukeren 

gainean eta ondorioz, bere balorazioak arraroak edo behintzat bereziak izan daitezke. 

Honek irizpide subjektiboetan oinarritutako erabakiak hartzea dakar eta askotan akatsak 

izatera bultzatzen ditu ikasleak. 

 

 

2.3. Helburu akademikoen teoria 

 

Esan bezala, ikasketa helburuen gaineko ideiak, ikasketetarako motibazioarekin 

lotu izanak azken honen gainean zeuden ikerketarako duda asko argitzeko balio izan du. 

Horrek, gaur egun motibazioaren gainean egin daitezkeen lanen norabidea markatu du 

eta horrela adierazten dute Navas, González eta Torregrosak: 

 

“Los trabajos más recientes sobre determinantes personales de la motivación por el 

aprendizaje ponen de manifiesto que las metas que los alumnos persiguen al 

afronar una tarea de aprendizaje determinan, en gran medida, su motivación hacia 

la misma. Numerosas investigaciones han puesto de manifiesto la existencia de 

distintos patrones motivacionales con relación al rendimiento académico, y en ellos 

se consideran las metas de logro que persigue el sujeto como variables 

determinantes de las reacciones afectivas, cognitivas y conductuales ante los 

resultados de éxito o fracaso” (Navas, González eta Torregrosa, 2002, 554.or.). 

 

Ikasketetarako motibazioan parte hartzen duten osagaien artean, 

autokontzeptuarekin batera, autore batzuek, hain konplexua den elementu honen 

azalpena emateko beharrezko deritzote norbanakoak jarraitzen dituen helburu 

akademikoetan oinarritzea, azken batean, autore hauen ustez helburu horiek 

norbanakoak duen bere gaitasunaren pertzepzioez mugaturik egongo baitira. Hau da, 

norbanakoak (kasu honetan ikasleak) bere gaitasunekiko duen pertzepzio propioan 

oinarrituta muga edo helburu akademiko ezberdinak izango ditu (Ames, 1992; Dweck, 
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1986; Dweck eta Leggett, 1988; Nicholls, 1984) eta lortu nahi dituen helburuek 

motibazio zehatz bat izatera eramango dute. 

 

Covington-en (2000a) ustetan, beharrezkoa da motibazioa helburu edo 

gizabanakoak aktibatzera bultzatzen dituzten pizgarrietan oinarrituta azaltzea, ikuspuntu 

honetatik abiatuta helburuek zentzua eta asmoa emango baitiete beraien ekintzei. 

Jarraitzen dituzten helburuen araberako jokabideak izango dituzte ikasleek, hots, ekintza 

zehatzak eta intentsitate zehatzarekin burutuko dituzte. Gainera, testuinguru 

akademikoetan motibazioa garatzeak berezko zentzua izango du, ez bakarrik 

errendimendu akademikoa hobetzeko asmoarekin, baizik eta gizabanakoen jokabideei 

zentzua ematen jakiteko asmoarekin. 

 

Askotan, gizabanakoa ez dela bere helburuen jabe esan daiteke edo, ez dela 

jarraitzen dituen helburuen jakitun. Askotan, bere jokabideak ez duela helburu zehatzik 

jarraitzen ere pentsa dezake gizabanakoak baina beste hainbatetan ikertzailearen 

ikuspuntutik, ikasleengan antzematen diren jokabideen zergatia edo helburua ez da 

ulertzen, antzeko jokabideak edo berberak gizabanako ezberdinetan helburu ezberdinak 

lortzeko bidea eman dezakeelako. Beraz, jokabidea ez da bere osotasunean funtzionala 

edo praktikoa, askotan energia xahutu eta ez du ikasleak bere helburua lortzen. 

Horregatik, beharrezkoa da ikasleak ahalik eta argien izatea jarraitzen dituen helburuak, 

horrek bere arreta norabide bakarrean jarriko duelako. 

 

Hainbat autorek aipatu bezala, helburuak eraginkorrak izan daitezen zenbait 

baldintza bete behar dituzte; zehatzak eta berariazkoak izan behar dute; oso zabalak, 

urrutikoak eta ahulak direnean norbanakoentzat gustukoak diren jokabideak 

mantentzeko baino ez dute balio eta ez lana eskatzen dutenak mantentzeko. Zerbait 

derrigorrean burutu behar denean, hobe da epe laburrerako helburuak jartzea, hauek 

errendimendua areagotu eta eginkizunean oinarritutako motibazioa sustatzen dutelako. 

Hurbileko helburuak jartzeak eta kontzienteki proposatzeak, eginkizunekiko interesa 

hartzea eta beste helburu erreal eta norbanakoaren aukeren araberakoak proposatzen 

jarraitzeko aukera ematen du. Azkenik, helburuek zailtasun maila egokia azaldu behar 

dute, hau da, ikaslearen gaitasunetan oinarrituta berarentzat erakargarria izan behar du 
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nahiz eta zaila izan, erronka suposatu behar du berarentzat eta lortzeko posibilitatea 

erakutsi behar dio beti (Huertas eta Rodríguez, 1997). 

 

Gaur egun, inork ez du zalantzarik edozein ikaslek ikasketa helburu batzuk 

dituela. Ikasleak dituen helburu horietako batzuek beraien errendimendu 

akademikoarekin izango dute lotura eta beste batzuek erabiltzen dituzten ikasketarako 

estrategiekin (González, Valle, Suárez, eta Fernández, 1999). Horregatik, helburu hauek 

motibazioaren ikerketarako erreferentzia markorik egokiena direla uste dute hainbat 

ikerlarik (Ames, 1992; Dweck, 1986; Dweck eta Leggett, 1988; González, Valle, eta 

González-Pienda, 1996; González, Valle, Suárez, eta Fernández, 1999; Valle, González, 

Cuevas, eta Núñez, 1996). Eta uste horretan oinarrituta lan honetarako duen garrantzia 

dela eta beharrezkotzat jo da elementu honi puntu bat eskaintzea. 

 

Norbanakoaren helburu pertsonalak inongo zalantzarik gabe, erreferentzia gune 

garrantzitsuenetakoak dira motibazio orientazioa eta jokabide ereduak azaltzeko eskola 

testuinguruetan. Gaur egunera arte hainbat testuinguru eta ikuspuntutatik ikertu izan 

bada ere, guztiak datoz bat esatean gizabanakoek euren buruari jarritako helburuak 

jarraitzen dituztela eta helburuok zein hauen eraginez gizabanakoek egiten dituzten 

etorkizunarekiko irudikapen kognitiboak, beraien jokabidearen motibazio eragile 

bihurtzen direla momentu oro. Ikuspuntu honi jarraituz eta eskola testuinguruetan 

oinarrituta, pisu handia hartu du teoria honek, alegia, ikasleak jarraitzen dituen helburu 

akademikoek bere jokabidea antolatu eta arautuko dutelako teoriak. Era berean, 

jokabide horrek, ikasleak jarraitzen duen helburu motak zehaztutako motibazio 

ereduarekin lotura zuzena izango du (Valle, Núñez, Cabanach, Rodríguez, González-

Pienda, eta Rosario, 2009). 

 

Ikasketetarako motibazioaren ikerketan ikasleen helburuak aztertu dituzten 

autoreak ez datoz bat helburu motaren araberako sailkapena egiterako orduan, horrela 

bada, beharrezkoa litzateke ikaslearen helburuen gainean eman diren zerrenda 

garrantzitsuenak aipatzea. 
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3. HELBURU AKADEMIKOAK 

 

Motibazio akademikoaren ikerketan azken urteotan ekarpen handienak eman 

dituen arloa helburu akademikoena izan dela esan daiteke. Hau da, autore gehienek 

lorpen helburuak zuzenean lotu izan dituzte motibazioarekin eta oinarrizko elementutzat 

jotzen da motibazioaren azalpenerako. Horrela bada, oso garrantzizkotzat jotzen da gaur 

egun helburu akademikoak bere osotasunean ulertu eta deskribatzea gerora motibazio 

akademikoa ulertu nahi bada.  

 

Lorpen helburua, “jokaera intentzioa zuzentzen duen sinesmen, egozte eta 

sentimenduz osatutako eredua” bezala defini daiteke eta gainera, lorpen helburuetarako 

bidean norbanakoak burutzen dituen ekintzenganako hurbiltze, konpromezu eta 

erantzun ezberdinak sortzen ditu (Ames, 1992; Dweck eta Leggett, 1988). 

 

Hala eta guztiz ere, ikuspuntu ezberdinak ematen dira lorpen helburuen gaineko 

deskribapena egiterako orduan edota helburu akademikoak sailkatu eta izendatzeko 

orduan eta horrek elementu garrantzitsu hau hobeto ulertzeko baino nahasmenak 

sortzeko balio izan du. Autore bakoitzak erabilitako metodologiaren arabera helburu 

akademiko ezberdinak sailkatu izan dira.  

 

Hasiera batean bi helburu mota sailkatu baziren ere, non hauetako bakoitzak 

atzean motibazio orientazio bat islatzen zuen denborarekin eta esan bezala autore 

bakoitzak erabilitako metodologiaren ondorioz, helburu mota asko sailkatzera iritsi 

ziren zenbait autore. Hala eta guztiz ere, gaur egun autore gehienen arteko adostasuna 

ematen da helburu hauen guztien atzean betiko bi motibazio orientazioak ematen direla; 

alegia, motibazio orientazio estrintsekoa eta motibazio orientazio intrintsekoa. 

 

Lan honetan aurrera egiteko, azken urteotan egin diren helburu motaren 

araberako sailkapen esanguratsuenak aipatu eta islatzen duten bi motibazio orientazioak 

azalduko dira. Azken batean, gerora egindako ikerketak sailkapen hauetako batean edo 

batzuetan oinarritu baitira. 
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3.1. Hiru helburutako teoria 

 

Hayamizu, Ito eta Yoshiazaki-k (1989) bi motibazio orientazioetan oinarrituta 

eta aurretik beste autore batzuek deskribatutako bi helburu akademikoak neurtu nahian 

bide berri bat ireki zuten. Autore hauen xedea, ordura arte ezagutzen ziren ikasketarako 

helburuak eta errendimendurako helburuak neurtzea eta enpirikoki frogatzea zen eta 

horretarako propio sortutako galdetegia erabili zuten. Baina beraien harridurarako bi 

helburu barik hiru zeudela ohartu ziren, hau da, gauzatze edo errendimentu helburuaren 

barruan bi azpimaila aurkitu zituzten. Horrela bada, autore hauek ikasketa helburu bat 

eta bi errendimendu helburu daudela baieztatu ahal izan dute. Azken helburu hauetako 

batek, norbanakoak ikastea, ingurukoengandik (guraso, familia, iraskasle) onarpena 

lortu eta gaitzespena sahiestearekin lotuko zuelako joera deskribatuko luke eta, beraz, 

gizarte errefortzurako helburuak bezala izendatu zituzten. Besteak, norbanakoak ikastea, 

azterketetan emaitza onak ateratzea eta ikasketetan aurrera egitearekin lotuko zuelako 

joera islatuko luke eta lorpen helburuak bezala ezagutarazi zituzten. 

 

 

 

5. Figura. Hiru helburutako teoria 
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Autore hauek irekitako bideari jarraituz, Hayamizu eta Weiner-ek (1991) 

burututako ikerketan  gauza bera deskribatu zuten, hots, eskala bereko galdetegian 

oinarrituta, hiru faktoreko banaketa ematen zela. Alde batetik, ikasketa helburua 

deskribatzen zuen faktorea eta bestetik errendimendu helburua deskribatzen zuten bi 

faktore. Gainera, bi errendimendu helburuek beraien artean erlazio oso altua erakusten 

bazuten ere, beste helburuarekiko, alegia, ikasketa helburuarekiko, ez batak ez besteak 

ez zuten erlazio esanguratsurik erakusten. 

 

Estatu espainolean burututako beste lan batean ere antzeko joera deskribatzen 

da. Honela, helburu akademikoak, hiru dimentsiotan banatzen den elementu orokor 

bezala definitzera daramatza autore hauek (Nuñez eta González-Pienda, 1994). 

 

 

3.2. Lau hehelburutako teoria 

 

Estatu espainolean ere bide luzea ireki izan da helburu akademikoen ikerketetan, 

hauek ikasleek dituzten motibazioak ulertzeko aukera emango dutelakoan. Gauzak 

horrela, beste lan batzuetan oinarrituta eta neurtzeko tresna ezberdinak erabilita, hain 

zuzen ere, ikasleek gelan nahiz testuinguru akademikoan mantentzen dituzten 

jokabideen behaketan oinarrituta Alonsok (1991) bere hasierako lanetan, lau mailatan 

banatu zituen helburu akademikoak: betebeharrekin lotutako helburuak; 

autobalorazioarekin lotutako helburuak; gizartearen balorazioarekin lotutako helburuak 

eta azkenik, kanpotiko sariak lortzearekin lotutako helburuak. 

 

Betebeharrekin lotutako heburuak: Kasu honetan, helburu hauek motibazio 

intrintsekoarekin lotuta daude. Alde batetik, ikasleak bere gaitasuna areagotzea bilatuko 

duelako, bestetik, lanak gustura sentiarazten duelako; hau da, lanak berak ikaslearen 

arreta bereganatzen duenean eta horrek ikasleari ongizate edo gustura egotea eragiten 

dionean; eta azkenik, bere kabuz edo autonomiaz ari dela eta ez beste inork derrigortuta 

sentiarazten duelako. 

 

Autobalorazioarekin lotutako helburuak: Autokontzeptuarekin oso lotuta dauden 

helburuak izango lirateke hauek. Alde batetik, ikasleak arrakasta lortzea bilatuko luke 
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eta horrek berarekin dakarren harrotasun eta gogobetetze sentsazio positiboak sentitzea, 

besteengandik bere gaitasunarekiko balorazio positiboak jasoz. Beste aldetik, porrotak 

eragindako lotsa eta beldurra sahiestearekin ere lotzen dira. 

 

Gizartearen balorazioarekin lotutako helburuak: Helburu hauek ikasketarekin 

berarekin baino lotura zuzenagoa dute norbanakoaren esperientzia emozionalarekin. 

Horrela, kasu honetan ikasleak, berarentzat adierazgarriak diren pertsonekiko erreakzio 

zehatzak bilatuko ditu, hain zuzen, hauen onarpen maila ahalik eta altuena lortu nahi 

izango du eta gaitzetsia izatea sahiestu. 

 

Kanpotiko sariak lortzearekin lotutako helburuak: Helburu hauek ere ez dira 

ikasketarekin zuzenean lotutako helburuak, nahiz eta ikasketaren mesederako erabiliak 

izaten diren. Azken batean, ikasleak ikasteak izan ditzakeen onurak bilatu beharrean, 

honek suposatuko lituzkeen sariak bilatuko ditu. 

 

 

3.3. Bost helburutako teoria   

 

Denborarekin, ikasketa helburuen gaineko ikerketak ugarituz joan diren heinean, 

hauen gaineko sailkapenak ere hainbat izan daitezke. Horrela bada, Alonso-Tapiak 

berak (1992, 1995) DBHko ikasleekin egindako ikerketen ondorioz bosgarren helburu 

akademikoa deskribatu zuen; alegia, aurretik deskribatutako lau helburuekin batera 

bosgarren bat ematen zela frogatu zuen, hain zuzen ere, aukeratzearen askatasunarekin 

lotutako helburua. Autore honen esanetan, egoera edo ikaslearen jokabide zehatz honek 

gizabanakoak bere nahia asetzeko asmoz, bere interesarengatik eta ez beste norbaitek 

derrigortu duelako lan egiten duenean  lortzen duen sentsazioetan edo jokabideetan 

oinarritutako helburua litzateke.  

 

Harrigarria izan badaiteke ere, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasten ari 

diren nerabeengan ematen den ohiko helburua da. Alegia, kontraesangarria dirudi 

derrigorrezko ikasketetan honelako helbururik ematea; hala ere, beste autore batzuek eta 

motibazio akademikoa ikertzeko beste metodologia batzuk erabilita, zein konstruktua 

deskribatzeko beste elementu batzuetan oinarrituta, hantzeko egoerak islatu izan dituzte. 
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Hala nola, esanguratsuak dira gaur egun motibazio akademikoa aztertzerako 

orduan eman diren ikuspuntuen artean autodeterminazioaren teoria (Schunk eta 

Zimmerman, 2006) edota motibazio akademikoaren osagaien artean ikaslearen kontrol 

sinesmenak (Pintrich eta Garcia, 1993) bezala izendatautako elementua, non ikasleek 

beraien ikasketa prozesuen gaineko kontrola izateak edo ez eragin handia izango duen 

beraien motibazio orientazioa osatzean; hots, ikasketa prozesuaren gaineko kontrol 

ezak edo kontrolik ez dutela pentsatzeak ikasketa prozesua kanpotik emandako eta 

kanpoko eragileek kontrolatutako prozesua dela sinestarazten die eta horrek ondorioz, 

beraiengan orientazio motibazio estrintsekoa bereganatzeko aukera handia zabaltzen 

du. 

 

 

3.4. Zazpi helburutako teoria 

 

Denboraren poderioz eta hainbat autoreren ekarpenei esker asko sakondu izan da 

helburu akademikoen ikerketen zein teorien gainean. Gaur egun gehien zabaltzen ari 

den helburu askotariko teoriara iristeko ezinbesteko urratsak eman izan dira eta urrats 

edo autore hauen artean ezinbestekoa izan da Alonso-Tapiak berak eguneroko 

jardueretan oinarritutako deskribapena erabiliz eta aurretik helburu akademikoen 

gainean egindako aportazioetan oinarriturik, 1997. urterako egindako ekarpena. Autore 

honek ordurako zazpi helburu akademiko ezberdin sailkatu zituen.  

 

Egia esan, aurretik deskribatutako helburuekin batera bi gehiago deskribatu 

zituen bere ikertzaile ibilbidean, baina esan beharra dago helburu hauek hainbat autorek 

motibazio akademikoaren gaineko teoriak deskribatu ahala zabaltzen joan diren 

eguneroko edo gela barruan eman daitezkeen egoerak direla. Hau da, motibazio 

akademikoa bezalako konstruktu hipotetiko, behaezin eta konplexu honen gainean 

urteetan zehar eman diren ikuspuntu eta teoriak askotarikoak bezain zabalak dira. Eta 

horrek autore askok emandako teoriak berrezarri eta birformulatzeko beharra ekarri du. 

Horregatik, esan daiteke gaur egun ere adostasuna ez dela erabatekoa eta guztiz irekita 

dagoela motibazio akademikoaren gaineko ikertze zein teorizazio prozesua (Alonso-

Tapia, 1997). 
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6. Figura. Ikasleen helburu akademiko posibleak. Alonso-Tapia (1997) 

 

 

3.5. Bi helburutako teoria 

 

Puntu honetara iritsita, gai honetan lehen pausoak eman zituen Dweck-ek (1986) 

bi motatako lorpen helburu sailkatu zituen. Bi helburu mota izan ditzake ikasle batek 

eskolako lan edo betebeharrak burutzeko esfortzu edo ahaleginak egitera eraman 

ditzakeena. Bere hasierako lanetan ikasleen jokabidea aztertu ondoren, alde batetik, 

erronkarekin gozatu egiten duten norbanakoen jokabidea, hau da, motibazioa erakutsi, 

ikasketari eutsi eta horretan irauten dutenen jokabidea deskribatu zuen; bestetik, ordea, 

desafio edo erronka berrien aurrean sahieste portaera eta proposatutako betebeharren 

aurrean iraute maila baxua erakusten duten norbanakoen jokabidea deskribatu zuen. 

Azken hauek gainera, aurretik antzeko egoeretan izandako esperientzia negatiboei 

ardura handiagoa ematen diete eta era berean, honek beraiengan autoestimu baxua 

izatea eragiten du. Horregatik, autore honek bi motatako lorpen helburu sailkatu zituen, 

alde batetik, ikasketa helburuak eta bestetik, gauzatze helburuak edo errendimendu 

helburuak. Ikasketa helburuen kasuan, ikasleek ezagutza eta gaitasun berrien 

garatzearen bereganatzean jarriko dute indarra, honek erronka berriak bilatzera eta 
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hauek lortzeko beharrezko dituzten ikaste estrategiak martxan jartzera behartuko ditu. 

Bestalde, gauzatze edo errendimendu helburuen kasuan, ikasleek beraien 

gaitasunarekiko besteengandik balorazio positiboak bilatzearen helburuarekin ekingo 

diote beraien betebeharrari. Honek erakusten du beraien motibazioa beste bat dela, 

alegia, babes ezaren motibazio eredu bat erakusten dute. Are gehiago, honelako 

jokabidea erakusten duten ikasleek beraien gaitasunaren gaineko balorazio negatiboak 

ekidin nahian ez diete erronka berriei aurre egingo ez baldin badute moduren batean, 

arrakasta ziurtatuta eta honela ikasketa berriak lortzeko aukera ematen dieten 

egoeretatik ihes egiten dute.  

 

Era berean, esan daiteke gauzatze helburuak dituzten ikasleek ez dutela beraien 

gaitasuna handitzea bilatzen, hots, ez dute ikastearen nahia erakusten baizik eta, 

porrotari dioten beldurragatik, hau da, besteen aurrean porrot egiteak edo arrakastarik ez 

lortzeak gaitasunik ez dutela erakutsiko lukeelako usteak, beraien inplikazio falta 

agerian uzten du. (Dewck, 1986; Ames, 1992; González, Turón eta Gaviria, 1994). 

Horregatik, ikasle hauek egoera gehienetan, besteen balorazio positiboak jaso nahi 

izango dituzte; horretarako, ariketa edo lan errazegiak bilatuko dituzte eta balorazio 

negatiboak jasotzea eragin dezaketen erronketatik ihes egingo dute. Ordea, ikasketa 

helburuak dituzten ikasleek ez diote beldurrik porrotari, prozesuaren parte dela ulertzen 

baitute eta horrek beraien gaitasunaren eta ezagutzaren zabaltzerako lagunduko die, 

estrategia berriak bilatuz. 

 

 

3.5.1.  Motibazio orientazio estrintsekoa eta intrintsekoa 

 

Azken urteotan motibazioaren gaineko ikerketan aritu izan diren autore guztiek 

gizabanakoaren jokabide ezberdinak aztertu ondoren, hauek bi mota orokorretan bana 

daitezkeela baieztatzen dute. Alde batetik, intrintsekoki motibatutako norbanakoen 

jokabideak izango genituzke eta bestetik, estrintsekoki motibatutako norbanakoenak 

(González, 2005). 

 

Testuinguru akademikoari dagokionez, bi motibazio eredu hauetara iristeko 

oinarrira edo hasierako arrazoietara jo beharko litzateke. Alegia, motibazio eredua bai 
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intrintsekoa bai estrintsekoa, ikasleek hartutako edo aurrera eramandako jokabidearen 

ondoriozko deskribapena den heinean, jokabide horren aurrean arrazoi zehatzak egongo 

dira, hots, eskola testuinguruari lotutako arrazoiak. Horrela, arrazoi hauek, ikasleek 

dituzten motibazio orientazioak izango lirateke. Beste modu batean esanda, ikasle 

bakoitzak daukan motibazio orientazioaren arabera, intrintsekoki motibatuta edo 

estrintsekoki motibatuta dagoela esan daiteke. 

 

Horrela, bada, motibazio akademikoaren inguruko ikerketa zein teoriek 

egindako ekarpenei esker testuinguru akademikoan oinarrituta autoreek bi motibazio 

orientazio nagusi aipatzen dituzte (De Caso et. al. 2010). Alde batetik, emaitzenganako 

jokabidearen ondoriozko orientazioa emango litzateke, non ikasleek euren burua 

nabarmentzea bilatuko duten, hau da, besteen aurrean ondo geratzea bilatuko dute. Era 

berean, ikasle hauek adimena ezaugarri orokor eta aldaezin bezala ulertzen dute; beraz, 

arrakasta barne arrazoiei baina kontrola ezinei lotuta dagoelako ustea dute eta porrota 

ordea, kanpoko arrazoi aldakorrei lotuta. Honekin batera, sahiestearenganako jokabidea 

aurkitzen da, non ikasleek kanpotik jaso ditzaketen balorazio ezkorrak ekidin nahi 

izango dituzten, hau da, besteen aurrean gaizki ez geratzearen alde egingo dute. 

Horregatik, kasu honetan ere ikasleek adimena aldatu ezin den ezaugarritzat dute baina 

arrakasta kanpo ezaugarriekin eta aldakorrekin lotzen dute. Aldiz, porrota barne 

arrazoiekin eta kontrolaezinekin lotzen dute. 

 

Bestetik, ikastearenganako jokabidearen ondoriozko orientazioa deskriba 

daiteke, non ikasleek, ikastea bilatuko duten. Hau izango litzateke errendimendu 

altuena ekarriko zukeena ikasleek adimena esfortzuarekin lotutako ezaugarritzat izango 

bailukete. Eta ondorioz, beraien arrakasta edo porrotaren eragilea (Alonso-Tapia, 2005; 

De Caso et. al.2010; De Caso eta García, 2006) 

 

Jokabidean oinarritutako bi motibazio orientazio akademiko hauek ikaslea 

intrintsekoki motibatuta edo estrintsekoki motibatuta egotera eramango dute. Horrela, 

hasieran aipatutako motibazio jokabideek, alegia, emaitzenganako eta 

sahiestearenganako motibazio orientazioek, ikaslea estrintsekoki motibatzera eramango 

dute eta ikastearenganako orientazioak berriz, intrintsekoki motibatzera eramango du 

(De Caso eta García, 2006). 
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Gizabanakoa intrintsekoki motibatuta dagoela esateko, bere jokabidea ere 

halakoa izango da, intrintsekoki motibatutako jokabidea erakutsiko du halako kasuetan 

gizabanakoak. Kasu hauetan, gizabanakoaren jokabidea eragiten duten eginkizunak edo 

ekintzak berez sortzen duten atseginagatik burutzen dira, gizabanakoarengan eragiten 

duten gogobetetze, poztasun sentimenduengatik, alegia. 

 

Halako jokabideetan, gizabanakoaren aldetik jakingura, ardura, arreta edo 

interesa bezalako sentimenduak agerian geratzen dira eta honek eginkizunenganako 

inplikazioa ekarriko du, nahiz eta kanpoko laguntzarik, babesik edo indartzailerik ez 

eduki (González, 2005). 

 

Definizio bat baino gehiago eman dira motibazio intrintsekoaren gainean, 

nolabait autoreen arreta handiagoa piztu izan duen motibazio eredua izan baita. Horrela 

bada, esan daiteke motibazio intrintsekoa ematen dela gizabanakoa berez erakarri, 

martxan jarri eta burutu arte mantentzen duen nahia edo desira gertatzen denean berak 

aukeratutako eginkizunen bat egiteko. Beraz, motibazio mota honek ez du kanpoko 

ezaugarrien beharrik (González eta Bueno, 2004). 

 

Intrintsekoki motibatutako gizabanakoek barne indar edo ahalmen bat daukate 

eta honek egoera menperatzera eta arrakasta lortzeko gai izatera daramatza. Honetaz 

gain, euren burua modu autonomoan kontrolatzen dute, mugak jarri, zehaztu eta 

erabakiak hartzen dituztelarik (González, 2005). Eginkizunarekiko ikasleek dituzten 

ezaugarri hauek, hain zuzen, autodeterminazio, autonomia, trebetasunen gaineko 

kontrola eta azken batean, honek guztiak beraiengan eragiten duen egoeraren gaineko 

menperatze sentsazioak izango dira jarraituko dituzten helburuak. Gainera, sentsazio 

horiek guztiak lortzean euren buruarekin pozik, gogobeterik sentituko dira horiek 

izango baitira beraien ordainsariak. 

 

Ordea, gizabanakoaren barne interesetik barik kanpoko ezaugarri edo arrazoien 

bidez sortzen den motibazio mota estrintsekoa dela esan daiteke. Eginkizuna burutzeko 

norabidean jartzen du norbanakoa baina kasu honetan horretara bultzatzen duten 
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arrazoiak kanpo arrazoiak, hots, beste batzuek eskainitako errefortzu positibo zein 

negatiboak izango dira (De Caso et. al. 2010). 

 

Kanpotik errefortzatutako edo indartutako motibazio jokabideak erakusten du 

eginkizunak ez duela berezko interesik, baizik eta eginkizun horrekin lotzen den 

kanpoko sariak bereganatzen du interes guztia. Motibazio mota honekin lotuta hainbat 

jokabide ezaugarri deskriba daitezke eta hauek helburu batera iristeko baliabideak 

besterik ez direla erakutsiko dute eta ez ikasketa prozesuekin berez lotutakoak, hau da, 

eginkizuna burutzea helburua bera dela. 

 

Beraz, estrintsekoki motibatuta dagoen ikasleari ez zaio ikastea, berezko dituen 

arrazoiengatik interesatzen, hau da, ikasteagaik edo ikasteko ikasi, baizik eta bere 

ikastearen jokabidearen ondorioz ematen diren arrazoiengatik, adibidez, sariak 

lortzeagatik, zigorrak sahiesteagatik, gurasoen inposizioagatik, bere balioa 

erakusteagatik, gaizki geratzea ekiditeagatik... 

 

Motibazio mota honen ondorioak ez dira oso positiboak izaten, are gehiago 

autore batzuen ustetan nahiko negatiboak direla esan daiteke, ikaslearen motibazio 

maila mantendu ahal izateko, kanpotik jasoko dituen errefortzuak ere mantendu behar 

izango direlako. Eta kasu gehienetan kanpoko errefortzu hauen garrantzia ere 

denborarekin handituz joan beharko da, hau da, ikasleak jasoko dituen errefortzuak 

gero eta balio handiagokoak izan beharko dira berarentzat bere motibazio mailak 

behera egin ez dadin, hala nola, sari hobeak, zigor leunagoak... (Alonso-Tapia, 2005b). 

 

Azken urteotan burututako ikerketek motibazio estrintseko mota bat baino 

gehiago daudela baieztatzen dute edota motibazio estrintseko maila ezberdinak daudela 

(De Caso et. al. 2010). Modu honetan Deci eta Ryan-ek (2002) lau motibazio 

estrintseko mota bereizten dituzte; a) Kanpoko erregulazioa. Motibazio estrintsekoena 

dela esan daiteke, jokabidearen arrazoi bakarra saria lortzea izango litzateke. Kasu 

honetan, ikaslea ez litzateke batere independientea izango, beti beharko luke guraso edo 

irakasleen atentzioa; b) Introiekzio bidezko erregulazioa. Kasu hauetan ikasleek saria 

baino bilatzen dutena besteengandiko onarpena, sentimendu negatiboak, ekiditea, 

laudorioak jasotzeko asmoz gaitasuna erakustea... izango da. Guraso eta irakasleek 
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independentzia gutxidun ikasle kontsideratzen dituzte; c) Identifikatutako erregulazioa. 

Nahiz eta eginkizuna edo lana oraindik ez zaion gustuko edo ez duen gustura burutzen, 

ikasleak askatasun osoz burutzen du. Oraindik ere motibazio estrintseko maila dela 

esan daiteke, jokabidea bitartekoa delako eta ez helburua eta d) Integratutako 

erregulazioa. Motibazio intrintsekotik hurbilen legokeen jokabidea litzateke, 

gizabanakoak berak koherenteki eta dituen baloreen hierarkizazioan ikasketari 

dagokion edo merezi duen garrantzia ematen dionean. Beraz, ikaslea guztiz autonomoa 

dela esan daiteke baina hala ere, ez luke intrintsekoki motibatutako ikasleak lortzen 

duen gozamen edo momentuko gogobetetzea lortuko. 

 

Azkenik, bi motibazio orientazio hauen gainean (estrintsekoa eta intrintsekoa) 

esan behar da, hasiera batean kontrako edo aurkako motibazio ereduak zirela aipatzen 

bazen ere, gaur egun burututako ikerketa enpirikoei esker biak batera ager daitezkeela 

frogatuta dagoela (Alonso-Tapia, 2005a, 2005b; González, 2005; Pintrich eta Schunk, 

2006). 

 

“Es tentador pensar que la motivación intrínseca y la motivación extrínseca 

constituyen los dos polos de un continuo de modo que, cuando mayor es la 

motivación intrínseca, menor es la motivación extrínseca; pero de hecho no existe 

una relación automática entre ambos tipos de motivación. En relación con una 

actividad dada, una persona puede tener una motivación intrínseca y extrínseca 

alta, media o baja en ambos tipos de motivación, o alta en una y media en la otra, 

etc. Por esta razón es más acertado pensar que ambas motivaciones son 

dimensiones separadas, cada una de las cuales va desde un nivel bajo a un nivel 

alto.” (Pintrich eta Schunk, 2006, 239. or.). 

 

Are gehiago, bi motibazio eredu hauek momentuaren eta testuinguruaren 

araberakoak izango dira. Argi dago eginkizun berberak (gutxi baloratzen duten 

hizkuntza ikastea) modu edo maila ezberdinetan motibatuko dituela ikasleak, hau da, 

batzuentzat erakargarriagoa izango da beste batzuentzat baino. Gainera denborarekin 

ere motibazio orientazioa edo eredua alda daiteke, horrela hasiera batean intrintsekoki 

motibatutako ikaslea denborak aurrera egin ahala estrintsekoki motibatzera igaro 

daiteke edo alderantziz (Pintrich eta Schunk, 2006). 
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Bide beretik jarraituz Alonso- Tapiaren (2005b) ikerketen ondorioz adin zehatz 

edo esanguratsua dagoela baiezta daiteke, hain zuzen ere, Lehen Hezkuntza bukatu eta 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (DBH) hastera doazen ikasleengan motibazio 

intrintsekotik estrintsekorako jauzia ematen dela esan daiteke. 

 

 

3.5.2.  Ikasketa helburuak vs errendimendu helburuak 

 

Arestian azaldutako bi helburutako teoriarekin jarraituz, bi helburu mota hauek, 

motibazio eredu ezberdinak eragingo dituzte ikasleengan. Alde batetik, ikasketa 

helburuak dituzten ikasleek menperatze (mastery) motibazio eredua bereganatuko dute 

eta beste aldetik, gauzatze helburuak dituzten ikasleek babes eza (helpless) motibazio 

eredua bereganatuko dute (Dewck, 1986). Menperatze motibazio ereduaren elementu 

esanguratsuenek edo ezaugarri garrantzitsuenek motibazio intrintsekoarekin dute lotura; 

alegia, ikasteak berak sortzen duen onura eta gozamenarekin, ordea, babes eza  

motibazio ereduaren ezaugarriek lotura handiagoa dute motibazio estrintsekoarekin, 

alegia, beraien ikasketarako interesa, kanpotik jaso ditzaketen balorazio positibo eta 

pizgarriengatik etorriko da, hala nola, kalifikazioak, gurasoen edo irakasleen onarpen 

balorazioak, sariak e.a. 

 

Hala ere, autore berak beranduago egindako baieztapenetan adierazten du, 

norbanakoek nahiz eta helburu ezberdinak eduki eta, beraz, motibazio eredu ezberdinak 

bereganatu, batzuetan jokabide berberak edo oso antzekoak erakusten dituztela. Honen 

arrazoia, beraien gaitasunekiko duten pertzepzio propioa izango litzateke, hots, beraien 

autokontzeptua. Honela, beraien gaitasunaren pertzepzioa altua bada, konfiantza izango 

dute beraiengan eta erronka berriei aurre egiten ausartzeaz gain, betebehar hori 

arrakastaz burutzeak eskatzen duen esfortzuari eusten diote; ordea, beraien gaitasunaren 

pertzepzioa baxua bada, edo dudak adierazten baldin badituzte, beraien jokabidean 

ezberdintasunak oso nabariak izango dira eta argi bereiziko dira bi helburu mota 

desberdinak eta ondorioz bereganatutako motibazio eredu mota ezberdinak (Smiley eta 

Dewck, 1994). Horrela, gauzatze helburuak dituzten eta gainera beraien gaitasunaren 

pertzepzio baxua duten ikasleek ez diote betebehar berriei aurre egin nahi izango, honek 
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beraien errendimenduan beherakada adieraziko luke eta gainera estimu baxua islatuko 

lukete. Baina ikasle hauek, gauzatze helburuak izanik beraien gaitasunaren pertzepzio 

altua baldin badute, ikasketa helburuak dituzten ikasleen antzeko jokabidea erakutsiko 

lukete, hau da, betebehar zailei edo ezezagunei aurre egiteko prestutasuna erakutsiko 

lukete eta gainera zailtasun hauen aurrean sor daitezkeen hanka sartzeekin edo akatsekin 

ez lituzkete beraien lanetan atzerapausurik emango. 

 

Beraz, norbanakoek dituzten jokabideak, motibazio orientazio ezberdinen 

arabera, beraien hautemandako gaitasun mailaren araberakoak izango dira; hots, 

hautemandako gaitasun maila propioak zehaztuko du nolabait lorpen helburuarekin 

batera ikaslearen jokabidea eta ondorioz motibazio orientazio zehatza bereganatuko 

dute horren arabera. (Heyman eta Dewck, 1992; Smiley eta Dewck, 1994).  

 

2. Koadroa 

Helburuak, konfiantza maila eta lorpen ereduak 

Helburuak Konfiantza 
Lana edo 

betebeharrak 
Erantzuna Eredua 

Gauzatze edo 
errendimendua 

Baxua 

Zertxobait 
errazak, gaitasun 

eza erakustea 
ekiditeko 

Porrotaren 
pertzepzioa, bere 
gaitasunarekiko 
atribuzioak eta 

estimu 
negatiboak 

Babes eza 

Gauzatze edo 
errendimendua 

Altua 

Zertxobait zaila, 
gaitasuna 

erakusteko balio 
baldin badute 

Errendimendu-
arekiko ardura 
txikiren bat eta 
arazoari irteera 

eraginkorra 

Erdizkako 
menperatzea 

Ikasketa 
Altua edo 

baxua 

Zertxobait zaila, 
gaitasuna 

handitzeko 
helburuarekin 

Estimu positiboa 
eta arazoari 

irteera 
eraginkorra 

Menperatzea 

 

Iturria: Smiley eta Dweck (1994).  
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Honek guztiak erakutsiko luke zenbaterainoko garrantzia duen norbanakoak bere 

gaitasun mailarekiko duen pertzepzioak edo hautematen duen gaitasun maila propioak 

ikasketetarako motibazioan. Horregatik, ez da harritzekoa azken urte hauetan 

motibazioa bezalako elementu baten ikerketetan, autokontzeptua oinarrizko edo osagai 

zentrala izatea. 

 

Azken batean, heburu akademikoen gaineko hasierako ikuspuntu bidimentsional 

honek, ikasketa helburuak vs errendimendu helburuak (edota, gauzatze helburuak vs 

“ni”-an oinarritutako helburuak, autore ezberdinen arabera) gaur egunera arte aldaketa 

asko jaso ditu helburu akademikoen gaineko teorietan. Hasiera batean, bi helburu mota 

hauek kontrajarriak zirelako ustea oso zabaldua zen eta ondorioz, bakoitzak islatzen 

zuen motibazio orientazioen artean ere kontraesan bera sortzen zelako ustea. Hots, 

ikasketa prozesuenganako joera bultzatzeko ikuspuntu edo ustean oinarrituta, autore 

askok ikasketa helburuen eta ondorioz, motibazio intrintsekoa islatzen zuen 

jokabidearen aldeko joera onuragarritzat jotzen zuten bitartean, errendimendu helburuen 

eta ondorioz, orientazio estrintsekoa islatzen zuten jokabideak desegokitzat jotzen 

zituzten. Gaur egun, gauzak asko aldatu dira eta ikasleek helburu asko jarraitzen 

dituztela froga badaiteke ere, hauek guztiak bi motibazio orientazio nagusiak islatzen 

dituztela esan daiteke. Horregatik, gaur egunean mantentzen den helburu askotariko 

teoria da autore gehienek jarraitzen dutena (Alonso-Tapia, 2005a). 

 

 

3.5.3.  Helburu askotariko teoria eta bi motibazio orientazio 

 

Azken urteotan indarra hartzen ari den helburu askotariko teoriak alde batera 

utzi du orain arte modu baztertzailean ulertzen zen ikasketarako helburuak vs 

errendimendu helburuen eredua, non ikasleak helburu mota bat edo bestea jarraituko 

zuen. Eta are gehiago, ikuspuntu horien arabera ikasketa prozesuen eraginkortasunetik 

begiratuta egokiagotzat edo onuragarritzat jotzen zen ikasleak intrintsekoki motibatuta 

egotea eta ez estrintsekoki. Teoria berri honetan, elkarren osagarri bezala ulertzen dira 

bi orientazio motak eta ikasleek aldi berean hainbat helburu jarraituko badituzte ere 

hauen atzean beti egongo dira motibazio orientazio intrintsekoa edo estrintsekoa. Hau 

da, gelako egunerokoak adierazten duenez ikasleek ikasketa helburuak eta 
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errendimendu helburuak jarrai ditzakete aldi berean, momentuaren edo egoeraren 

arabera, beraien ezaugarri pertsonalen arabera edota eginkizunen arabera helburu mota 

batzuk edo besteak jarraituko dituztelarik. 

 

Hainbat autore oinarritu izan dira azken urteotan helburu askotariko teorian 

(Bouffard, Boisvert, Vezeau, eta Larouche, 1995; Cabanach, Valle, Piñeiro, Rodríguez, 

eta Núñez, 1999; Harackiewicz, Barron, Tauer, Carter eta Elliot, 2000; Levy-Tossman, 

Kaplan y Assor, 2007; Rodríguez et al., 2001; Suárez, Cabanach, eta Valle, 2001; Valle 

et al., 2003, 2009) eta beraien ikerketetatik lortutako datuen arabera, nahikoa argi 

geratzen da hainbat helburu jarraitzen dituzten ikasleek, ikasketa egoera 

ezberdinetarako egokitzapen maila altuagoa erakusten dutela. Hots, testuinguruaren 

egoera ezberdinetara moldatzeko trebetasuna; hala nola, irakaslearen irakasketa era edo 

metodologiara, ebaluazio sistemara... 

 

Ikerketa hauen ondorioz, esan daiteke helburu asko jarraitzen dituzten ikasleek 

ez dutela bakarrik egokitzapen maila hobea, baizik eta errendimendu akademiko hobea. 

Gainera, helburu ezberdinak koordinatzen jakiteak autoerregulazio trebetasunak 

garatzea ekarriko luke; ondorioz, testuinguruaren araberako eskaerei modu 

eraginkorragoan ekiteko aukera zabaldu eta garatuko lukete ikasleek. 

 

Horrela, arestian aipatutako autoreak helburu ezberdinen konbinazioetan 

oinarrituta talde edo eredu ezberdinak deskribatzen saiatu izan dira, baina oro har, esan 

daiteke patroi edo eredu hoberena, bi helburu motak (ikasketa helburuak eta 

errendimendu helburuak) maila altuenean uztartzen dituzten ikasleen eredua edo 

multzoa izango litzatekeela. Adibidez, Valle eta bere kideen (2009) lanean, non DBHko 

ikasleen artean hainbat helburu akademikoren uztartze edo konbinazioa ematen dela 

frogatu nahian lau multzo deskribatzen dira aipatutako konbinazioetan oinarrituta. Alde 

batetik, bai ikasketara eta bai lorpenetara bideratutako motibazio profila erakusten duen 

taldea egongo litzateke (MAPL taldea) non kognizio estrategia, autoerregulazio 

estrategia eta errendimendu akademikoan emaitzarik altuenak lortu zituzten. 

Bigarrenik, motibazio orokor altua erakusten duen taldea (AMG taldea) non 

errendimendu akademikoari dagozkion datuak ez diren aurreko taldean bezain altuak 

nahiz eta kognizio estrategia eta autoerregulazio estrategiaren datuak nahiko altuak 
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izan. Hirugarrenik, porrotarekiko beldurra erakusten duen motibazio ereduko taldea 

(MF taldea) eta azkenik, motibazio orokor baxua erakusten duen taldea (BMG taldea). 

Azken bi taldeek puntuaziorik baxuenak lortu zituzten kognizio estrategia eta 

autoerregulazio estrategiaren datuei dagokienez. 

 

 

3. Koadroa 

Askotariko helburuen araberako motibazio ereduak 

 MAPL taldea AMG taldea MF taldea BMG taldea 

Kognizio 

estrategiak 
+ + - - 

Autoerregulazio 

estrategiak 
+ + - - 

Errendimendu 

akademikoa 
+  -  

 

Iturria: Valle et al., 2009. 

 

Estatu espainolean helburu askotariko teoriari ekin zion autoreak ere argi 

adierazten du helburu hauen guztien atzean bi orientazio motibazio baino ez daudela 

eta, beraz, guztia laburbilduko litzateke orientazio estrintsekoan edo orientazio 

intrintsekoan. Hau da, ikasleak ez du helburu bakarra jarraituko, are gehiago, helburu 

horiek guztiak, moduren batean edo bestean ikasle guztiengan ematen dira beraien 

ikasketa prozesuetan zehar baina intentsitate ezberdinetan. Horregatik ikasle 

bakoitzarengan motibazio eredu bata edo bestea eragingo du. 

  

“No obstante, aquí es preciso distinguir dos situaciones diferentes. Por un lado, la 

preocupación por la nota y en particular, por el aprobado, se centra en algo 

absolutamente extrínseco al hecho de aprender y adquirir competencias. Por otro 
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lado, está la preocupación por la funcionalidad intrínseca de lo que se aprende, esto 

es, por los tipos de problemas o tareas cuya solución o realización puede estar 

estrechamente ligada a los conocimientos que se pretende que los alunmos 

adquieran” (Alonso-Tapia, 1997, 24. or.). 

 

 

4. MOTIBAZIOAREN OSAGAIAK 

  

Behin baino gehiagotan aipatu izan da, baita lan honetan ere, ez dagoela 

motibazioaren gaineko teorizazio bakar edo adostutakorik. Asko dira elementu zabal 

honen gainean burutu diren ikerketak eta asko, beraz, ikerketa hauek oinarri hartu 

dituzten ikuspuntu teorikoak, nahiz beraien artean lotuta deskribatu dituzten osagai 

psikologikoak. Honek askotan, argitasuna baino nahastea eragin du halako elementua 

ulertu nahi izan dutenengan. Hala ere, ezin da espero motibazioaren gaineko ulertzearen 

aurrerapenak teoria osatu eta bakar baten bidez iritsiko direnik (Barca, Porto, Santorum, 

eta Barca, 2005). 

 

Ezadostasun teorikoak gorabehera, zenbait baieztapen eta deskribapen lortu izan dira, 

azken urteotako ikerketei esker: 

 

“Esta dificultad de integración conceptual no impide que abordemos el concepto de 

motivación afirmando de partida que mantiene una estructura compleja que pasa 

por considerarla como un constructo psicológico hipotético que explica el inicio, 

dirección y perseverancia de una conducta hacia unos objetivos o metas que pueden 

ser el aprendizaje, el buen rendimiento escolar, la notoriedad social, obtener dinero, 

buscar la consideración y competencia social... etc.” (Barca, Porto, Santorum eta 

Barca, 2009, 64. or.). 

 

Pintrich eta Schunk-ek (2006) adierazi bezala, motibazioa ez da produktua edo 

emaitza, baizik eta prozesua. Are gehiago, motibazioa kognizioaren prozesua da, non 

gizabanakoaren pentsamendu, sinesmen eta emozioak prozesu honen elementu 

bereizgarriak diren eta hauek helburu edo eginkizun baten burutzera bideratzen, 

bultzatzen eta horretan mantentzen duen gizabanakoa. 
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Motibazioaren egitura aztertzeari ekitekotan eta betiere, egitura hau aipatutako 

prozesu kognitibo bezala ulertuta, hiru osagai edo fase nagusitan bana daitekeen 

prozesu kognitiboa dela esan daiteke. Balioa; Hautemandako gaitasun edo 

konpetentzia, hots, ikasleak beregaitasunaren arabera espero duena (itxaropena) eta 

afektibotasuna (González-Pienda et al., 2002). 

 

Balioak, norbanakoaren ikasketa prozesuarengan ematen den interesa definitzen 

du. Alegia, gizabanakoak dituen helburu akademikoetatik eta, beraz, motibazio 

orientazioetatik edo bere betebeharren baliospenetik ondorioztatzen da bere interesa 

eskola alorrean eskatzen zaizkion eginkizunak burutzeko eta hau azken batean, balioa 

bezalako osagai zabalaren barruan koka daiteke. Kasu honetan, ikasleak “zer ondorio 

ekar diezazkit halako eginkizuna burutzeak?” edota, “honelako eginkizunak burutzeak 

nota hobeak izateko lagunduko dit”   bezalako galdera eta baieztapenak egingo dizkio 

bere buruari. 

 

Itxaropena edo esperotakoaren osagaiak, atribuzioen teoriaren bidez 

deskribatutako hainbat elementu besarkatzen ditu, hala nola, autoeraginkortasuna, 

kontrolaren gaineko sinesmenak... Kasu honetan ikasleak ikasketa prozesuaetan zehar 

eta hauekin lotura zuzena duten hautemandako gaitasun eta trebetasunen arabera, 

itxaropen batzuk izango ditu, alegia, ondorio batzuk esperoko ditu. “Eginkizun honi 

aurre egiteko gai al naiz?” edota, “ateratako emaitzak zeren ondorio izan dira?” 

bezalako galderak eragindako ideia eta pentsamenduetan oinarritzen den osagaia da. 

 

Afektibotasunaren osagaiak gizabanakoaren erreakzio emozionalak definitzen 

ditu eta norberaren itxura edo irudiarekin, autokontzeptuarekin edo antsietatearekin 

lotuta dagoen osagaia dela esan daiteke. “Irakasleek ikasle azkarra eta langilea naizela 

uste dute” edo “azterketa bat egitean oso urduri jartzen naiz” bezalako baieztapenek 

eratuko edo neurtuko lukete osagai hau. 

 

Gainera, prozesu kognitibo honetan aipatutako hiru osagai edo fase hauek 

elkarreragin zuzena mantentzen dute beraien artean, hala ere, hau ez da eragozpena 

hauen arteko sekuentzia deskribatzeko (Weiner, 1990; Pintrich eta Schunk, 2006). 
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7. Figura. Motibazioaren osagai orokorrak. Barca, Porto, Santorum eta Barca (2009) 

 

 

Arestian aipatutako autoreen esanetan, motibazio prozesuaren sekuentzia beti 

hasten da emaitzetan. Hau da, gizabanakoak emaitza batzuk jasotzen dituenean hasten 

da motibazioaren prozesuan parte hartzen duten elementuen aktibatzea. Horrela, emitza 

horiek erreakzio efektibo eta kognitiboa eragiten dute gizabanakoarengan, hauek era 

berean, ondoriozko balorazioa eragiten dute; emitzak onartzen badira, baloratu egiten 

dira: onak, erdipurdikoak, txarrak izan dira edo axolagabetasuna eragin dezakete. 

Emaitzak espero ez zirenak baldin badira, bai positiboegiak, bai negatiboegiak izan 

direlako zer eta zergatik gertatu den galdetzera eramango dute ikaslea. Gertatutakoaren 

zergatiaren arrazoiak bilatze horretan, goian aipatutako prozesu kognitiboa jartzen da 

abian non hainbat elementu psikologikok parte hartuko duten, hala nola, helburu 

akademikoak eta hauen ondoriozko patroi edo motibazio orientazioak, eginkizunen 

balioespena, autoeraginkortasuna, kontrol sinesmenak, antsietatea, autokontzeptua... 

 
 

4.1. Eginkizunen balioespena 

 

Aspaldiko itxaropen-balioaren teorietan oinarriturik Eccles eta Wigfield (2002) 

izan dira gaur egun eginkizunen balioespena bezalako osagaiaren gainean ekarpen 

berriak egin dituzten autore garrantzitsuenetarikoak (Schunk eta Zimmerman, 2006). 

BALIOA 

 

MOTIBAZIOA 

ITXAROPENA AFEKTIBO 

TASUNA 

Autoeraginkortasuna, 

kontrolaren gaineko 

sinesmenak... 

Autokontzeptua, 

antsietatea 

Helburu akademikoak 
(motibazio orientazioak) 

egitekoen balioespena 
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Ekarpen horien artean esanguratsuena bi osagai hauek, bai esperotakoa edo 

itxaropen osagaia, bai balioespen osagaia zuzenenan erlazionatuta daudela adieraztea 

eta era berean, beste osagai batzuekin lotzea izan da (González, 2005). Baieztapen 

hauek, bi osagaiak bereizirik aztertzea eta beste osagai batzuekin erlazionatzea ekarri 

dute ondorioz. 

 

Eginkizunaren balioespena arestian aipatutako autoreek sakonen ikertu izan 

duten elementua izan da, beraien ustetan motibazioaren intuiziozko ikusmolderik 

pisudunena izateaz gain, beraiek proposatutako ereduaren funtsezko elementua baita eta 

betebehar batean hasteko pizgarria edo arrazoi nagusia izan daiteke. 

 

Aldagai hau deskribatzeko orduan autoreek lau barne osagai aipatzen dituzte. 

Alegia, ikasleek eginkizunen gainean egiten duten balioespena lau azpiosagairen 

ondoriozko emaitza litzateke.  

 

a) Eginkizunaren lorpen balioa edo garrantzia; ikasleek dituzten balore 

pertsonal eta jarreretan oinarrituta emango diete garrantzia eginkizun 

zehatzei. Hau da, eginkizuna burututakoan emaitza onak lortzeari ikasleak 

ematen dion garrantzia; azken batean, honek bere barne eskemaren 

ezaugarriak edo arlo zehatz batetako gaitasuna baieztatu, ziurtatu eta 

nabarmentzeko balio badu, garrantzia handiagoa emango dio bere betebehar 

edo eginkizunari. Lorpen balioa, absolutua (eginkizunaren berezko 

garrantzia) edo erlatiboa (beste eginkizun batzuekin alderatua) izan daiteke. 

 

b)  Eginkizunaren balio intrintsekoa; motibazio intrintseko, interes pertsonal 

edo interes intrintsekotik hurbil dagoen kontzeptua litzateke eta ikasleak 

eginkizuna burutzean sentitzen duen gozamena bezala defini daiteke. Hots, 

ikasle batek eginkizunarekin gozamena sentitzen duenean, intrintsekoki 

motibatuta dagoenean, honi emango dion balioa eta honekiko izango duen 

inplikazioa altuagoa izango dira eta moduren batean neurgarria izango da 

zein mailara arteko indarra hartzen duen eginkizunak ikaslea mendean 

hartzeko edo bereganatzeko.  
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c) Eginkizunaren erabilgarritasuna; balio estrintsekoarekin lotutako 

elementua litzateke eta kanpoan edo eginkizunetik at dauden arrazoien 

balioa deskribatzen du. Etorkizunari begira ikaslearentzat zer 

erabilgarritasun izan dezakeen eginkizun zehatz batek eta horrenbestez, zer 

nolako probetxua atera diezaiokeen eginkizuna betetzeari. Horregatik kasu 

hauetan, ikasle batek balio handia eman diezaioke eginkizun bati baldin eta 

honek bere helburuak lortzeko bide ematen badio, nahiz eta  berarentzat 

eginkizun interesgarria ez izan. 

 

d) Kostua; ikaslearen ikuspuntutik eginkizunarekin edo hau burutzearekin lotu 

daitezkeen alde negatibo guztiak hartzen dira kontuan, hain zuzen ere, 

eginkizun zehatz hori burutzeak ikasleari eskatuko dion denbora, bere 

gustuko izan daitezkeen beste jarduera batzuei uko egin beharko baitio, 

esfortzua, arriskuak, antsietatea, porrotarekiko beldurra... Azken batean, 

ikasleak helburu bat baino gehiago izan ditzake aldi berean, jarduera bat 

baino gehiago irudituko zaio erakargarri eta orduan hauen artean 

lehentasuna eman beharko die batzuei beste batzuen aurrean. Betebeharrek 

eskatzen duten jokabidearekin lotutako kostuak oso altuak baldin badira 

hauek ez burutzea erabaki dezake. Gainera, bere kostu subjektiboa 

handitzen den heinean eginkizunaren benetako balioa, betiere, ikasleak izan 

dezakeen ikuspuntutik jaitsi egingo da. 

 

Egindako eginkizunaren gaineko balioespenaren arabera, ikasleek barne prozesu 

edo prozesu kognitibo ezberdinak jarriko dituzte martxan, motibazioarekin lotutako 

prozesuak abiaraziko dituzte; batzuetan, jardunari edo lanari ekitera bultzatuko dituzten 

prozesu motibazionalak edo ez ekitera besteetan; porrotaren aurrean emozio ezberdinak 

izango dituzte eta aurrera egiteko eginkizun batzuk aukeratu eta beste batzuk 

mespretxatuko dituzte. 

 

Eccles eta Wigfield-en (2002) ereduari jarraituz, hainbat autorek egindako froga 

enpirikoetatik datu interesgarriak atera daitezke (González, 2005). Alde batetik, 

hasieran aipatutako bi osagaien arteko aldea edo bi faktoreen arteko ezberdintasun 
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markatua. Edota aipatutako lau azpiosagaien arteko erlazioari dagokionez, garrantzia, 

balio intrintsekoa eta erabilgarritasuna beraien artean positiboki erlazionatuta egongo 

lirateke baina kostuak, aldiz korrelazio negatiboa azalduko luke beraiekiko. 

 

Beste aldetik, ikaslearen helburu pertsonalak izaten dira ikasle batek egiten duen 

ikasgai batekiko balioespenaren eragile zuzenenak, hau da, ikasleak bere buruari jarri 

dizkion helburuetan oinarrituko da ikasgai zehatzekiko balioespena egiteko orduan. 

Azkenik, autokontzeptuaren garrantzia agerian geratzen da, elementu hau 

baldintzatzaile nagusia baita ikasleek duten arrakasta itxaropenaren gainean. Horretaz 

gain, autokontzeptu akademikoa faktore erabakigarria da eredu honetan, ikasleek egiten 

duten ikasgai ezberdinetako eginkizunen balioespen eta aukeraketaren baldintzatzaile 

nagusia baita. 

 

 

4.2. Autoeraginkortasuna 

 

Motibazio akademikoaren ikerketetan autoeraginkortasuna bezalako elementuak 

jokabide baten bereganatzean, norabide zehatz bat ematean eta honen  mantentzean 

beharrezko diren esfortzuetan eragina izan dezakeela frogatu izan da (González, 2005; 

Pintrich eta Schunk, 2006; Santrock, 2006). 

 

Autoeraginkortasuna motibazio akademikoaren barruan eragin handiko osagai 

bezala hartzen duten autore gehienek Banduraren (1987) jokabidezko eta 

soziokogniziozko ereduari jarraitzen diote, non helburu zehatz batzuk lortzeko aukera 

ematen duten eginkizunetan, beharrezko litzateke gizarte mailako, kogniziozko eta 

jokabidezko azpiosagaiak kontuan hartzea. Era berean, autoeraginkortasuna “helburu 

batzuk lortzeko beharrezkoak diren ekintzak antolatu eta burutzeko orduan 

norbanakoak bere gaitasunarekiko dituen pentsamenduen multzoa” bezala difinitzen du. 

 

Gizabanako orok, bizitzan zehar informazioa jasoko du bere eraginkortasun maila 

ebaluatu ahal izateko moduan. Horregatik, autoeraginkortasunaren gaineko ebaluazioa 

eratzeko orduan informazio iturriak beharrezko bezain garrantzitsuak izango dira, hala  
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nola, aurretik izandako jokabidearen edo esperientzia, limurtzea eta egoera 

fisiologikoak dira aipatuenak. 

 

a) Aurretiko esperientzia: Autoeraginkortasunaren informazio iturri 

garrantzitsuena litzateke. Eginkizunen aurreko gaitasunaren gainean, 

gizabanakoak askotan begiratuko du atzera bere barnean, hau da, aurretik 

izan dituen antzeko egoerak esperientzia iturri dira  aurrerantzean eta 

sentitutakoak modurik zuzen eta eraginkorrenean islatuko du beharrezko 

duen informazioa aurrerantzean eginkizun zehatz bat burutzeko gai izango 

den ala ez pentsatzeko. Aurretik izandako esperientziak arrakasta edo 

emaitza onak izatera eraman badu norbanakoa, honek bere eraginkortasunean 

gaineko ideiak indartu eta sendotu egingo ditu. Ordea, aurretik izandako 

esperientziak porrotera edo emaitza txarrak izatera eraman badu orduan 

eraginkortasun maila baxua eragingo diote edo ahaldu egingo dute 

autoeraginkortasuna. (Bandura, 1987). 

 

b) Behaketaren ondoriozko esperientzia: Askotan ikasleek esperientzia propioa 

erabiltzen dute baina inguruko antzekoengan oinarrituta, hau da, beharrezko 

irizten diote bere burua ingurokoekin alderatzea irizpide berriak edo 

subjektiboak bilatuz. Argi dago alor akademikoan ez dagoela irizpide bakar 

edo orokorrik, beraz, ikasleek beraien irizpide propioak eratzen dituzte, 

beraien gaitasunak inguruko ikasleen gaitasunekin alderatuz. Horrela 

inguruko ikaleek baino emaitza hobeak lortzeak beraien gaitasun pertzepzioa 

handituko du, ordea besteek baino emaitza txarragoak lortzeak beraien 

gaitasun pertzepzioa jaitsiko du. Honek guztiak, eragina izango du ikaslearen 

autoeraginkortasunean une horretatik aurrera izango dituen eginkizunekiko. 

 

c) Limurtzea: Askotan ez da erraza izaten limurtzearen bidez ikaslearen 

autoeraginkortasunean eragina izatea, baina beharrezkoa da ahozko limurtzea 

behintzat beste ezaugarri batzuekin batera ematen denean. Horrela, datu edo 

ezaugarri errealen laguntzaz ematen denean ahozko limurtzearen bidez ikasle 

batek eginkizun bat burutzeko gaitasuna duela sinestu dezake. Horregatik, 

ikaslea konbentzitzen denean, honek esfortzu handiago bat egiteko eta 
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mantentzeko ahaleginak egingo ditu. Testuinguru akademikoetan ikasleak 

inguruekiko feedback-a jasotzen du eta honek berarengan eraginkortasun 

sentimendua gehitzea edo ahultzea ekar dezake. (Bandura, 1987). 

 

d) Egoera fisiologikoak: Maiz, ikasleek emozio ezberdinak jasaten dituzte aldi 

berean, hauek ikaslearen egoera fisiologikoak eratuko dituzte; adibidez, 

azterketa aurreko urduritasuna, gelakideen aurrean ariketaren bat zuzendu eta 

hanka sartzean sortzen den barregarri geratze sentsazioa... Sentimendu edo 

sentsazio hauek guztiak antsietatearekin lotutako ikaslearen sintoma 

fisiologiko bezala deskribatu izan dira eta askotan gaitasun maila edo 

trebetasun mugaren adierazgarri izaten dira. 

 

Azken urteotan burututako ikerketek agerian uzten dute autoeraginkortasunaren 

garrantzia motibazioaren barne osagai bezala, horren isla dira Pintrich eta Schunk-en 

hitzak: 

 

“El impacto en la motivación de la autoeficacia puede ser dramático. Cuando las 

percepciones de autoeficacia son elevadas, los individuos se implican en tareas que 

fomentan el desarrollo de sus habilidades y capacidades. Cuando la autoeficacia es 

baja, sin embargo, las personas no se implicarán en nuevas tareas que puedan 

ayudarles a aprender nuevas habilidades. Además, evitando estas tareas no reciben 

ningún feedback correctivo que haga frente a las percepciones negativas de 

autoeficacia. En general, es más adaptativo tener un nivel de autoeficacia que 

exceda ligeramente las habilidades que se tengan en un momento dado”. (Pintrich 

eta Schunk, 2006, 159. or.). 

 

Beraz, irakur daitekeenez sekulako garrantzia izango du autoeraginkortasun 

maila zehatz bat izateak motibazio akademiko on bat bideratu nahi baa. Betiere, 

momentuko trebetasun edo gaitasun maila baino pixka bat altuagoa baina kontu handiz 

jokatu beharko litzateke, gehiegizko autoeraginkortasun mailak eginkizun zailegiak edo 

ikaslearen gaitasunetik at daudenak burutzera eramateko arriskua baitute. (Bandura, 

1987, 1996; Pintrich eta Schunk, 2006; González, 2005). 
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Autoeraginkortasuna hainbat osagairekin erlazionatua izan da, batik bat 

eginkizunen aukeraketarekin, esfortzu mailarekin eta kalitatearekin. Baina ikasleen 

esfortzu mailarekin ikerketetan izan da erlazio hau aipatuena. (Pintrich eta Schunk, 

2006). Horrela, beharrezkoa da ikasleak helburu akademikoak izan ditzan 

autoeraginkortasuna sortuko bada; helburu akademiko horiek lortzeko bidean, ikasleek 

horiekiko aurrerapausuak ematen dituztela dira, honek era berean, eginkizunak 

burutzeko beharrezkoak diren trebetasunak lortzen ari direla erakutsiko die eta honek 

derrigorrezko autoeraginkortasunaren eraketa dakar (Elliott eta Dweck, 1988). 

 

 

4.3. Kontrol sinesmenak 

 

Gizakiok gure bizitzaren egunerokoan oinarrituta, moduren batean edo bestean 

gertatzen zaigunaren eta egiten dugunaren gaineko kontrola dugulako pertzepzioa 

izaten dugu. Horregatik, gizakion motibazioan oinarrituta, teoria batek baino gehiagok 

azpimarratzen du kontrolaren gaineko sinesmenaren garrantzia (González, 2005; 

Pintrich eta Schunk, 2006; Santrock, 2006). 

 

Motibazio akademikoa aztertzeko eta azaltzeko eman diren ikuspuntu 

ezberdinetatik asko, ikasleak ikasketaren gaineko dituen sinesmenetan oinarritu dira 

edo sinesmen horietatik abiatuta ekin diote hain korapilotsua den motibazio 

akademikoaren aztertzeari. Sinesmen horien artean oinarrizkoenak, agian, ikasleak bere 

gaitasunekiko dituenak izango lirateke eta horrek ondorioz eginkizunak burutzeko, 

ikasgai edo materiaren bat menpean hartzeko edota ekintzen eta emaitzen gaineko 

ardura eta erruaren gaineko pertzepzioetan eragina izango luke (Beltran, 1998). 

Ikuspuntu hauek, gaitasunaren gaineko sinesmenak, autoeraginkortasuna bezalako 

kontzeptuak antzeman eta aztertzeko aukera zabaldu dute eta horien artean, 

erantzukizun edo kontrolaren pertzepzioa aipatzen da hainbatetan. 

 

60ko hamarkadatik aurrera psikologiaren ikuspuntu gehienak kanpo aldagaietan 

eta gertaeretan oinarritzeari utzi eta gizabanakoaren ezaugarri kognitiboetan oinarritzen 

hasi ziren jokabidearen gaineko azalpenak eman ahal izateko. Aldaketa honen 

erakusketarik nagusienetakoa gizabanakoak bere eta ingurukoen pentsamendu, ekintza, 
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sentimendu eta abarrengan dituen sinesmenak ikertzea izan zen. Hezkuntzaren arloari 

dagokionez ere, norberaren sinesmenetan ematen diren aldaketak eta garapena aztertu 

eta hauek motibazio akademikoan edo ikasketa prozesuetan izan ditzaketen eraginak 

deskribatzeari ekin zitzaion (Schunk eta Zimmerman, 2006). 

 

Motibazio intrintsekoaren ikerketarekin batera eta motibazio orientazio hau 

azaltzeko orduan gunetzat hartu izan den osagaia da ikasketaren gaineko kontrol 

sinesmena. Hain zuzen ere, motibazio intrintsekoaren maila eskasa askotan erlazionatu 

izan da ikasleen kontrol pertzepzio faltarekin (Pintrich eta Schunk, 2006). 

 

Osagai honek, ikasleek beraien ikasketa prozesuarekiko duten kontrol mailaren 

gaineko sinesmenei egiten dio erreferentzia (Pintrich eta Garcia, 1993). Horrela bada, 

ikasleek beraien ikasketa prozesuak eta batik bat hauen ondoriozko emaitzak, bai 

arrakastatsuak bai txarrak kontrolatzeko aukerarik ez izateak sekulako eragina izango 

du beraien motibazio orientazioaren eraketan, nahiz errendimenduan. 

 

Kontrol sinesmena azken batean, gaur egungo motibazio akademikoaren 

gainean ematen diren hainbat teoriak aipatzen duten elementu esanguratsua izan 

daiteke. Lorpen motibazioaren teoriak, kausazko atribuzioen teoriak, 

autoeraginkortasunaren teoriak, helburu akademikoen teoriak edota 

autodeterminazioaren teoriak (Schunk eta Zimmerman, 2006). 

 

Beraz, kontrol sinesmenei dagokionez, autoreen arteko nolabaiteko adostasuna 

eman dela esan daiteke, nahiz eta hainbat eredu teoriko aurkitu. Horrela, hezkuntza 

arloko motibazioaren zein gizabanakoaren jokabidearen deskribatzaile direla aipa 

daiteke (Schunk eta Zimmerman, 1994). 

 

Aurretik aipatutako Weiner-en atribuzioen teoria garrantzitsua izan zen ikasleen 

kontrol sinesmenak hobeto ezagutzeko. Rotter-ek (1966) ikasketa sozialaren teoria 

zabaltzean aipatu zuen lehendabiziz kontrolaren locus-a (lekua) non gizabanakoen 

sinesmenari erreferentzia egiten dion ezaugarria den. Kasu honetan, beraien emaitzen 

arrazoien kontrola kanpokoa edo barnekoa den hartzen da kontuan. Teoria honetan 

oinarrituta, Weiner-ek hasiera batean beste dimentsio bat gehitu zuen, egonkortasuna 
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hain zuzen ere (egonkorra / ezegonkorra denborarekiko). Baina geroago hirugarren 

dimentsio bat deskribatu zuen, kontrolagarritasuna (kontrolagarria / kontrolaezina), 

azkenik, 2x2x2ko sailkapena sortzeko (Pintrich eta Schunk, 2006; Schunk eta 

Zimmerman, 2006; Valle, Núñez, Rodríguez, González-Pumariega, 2002). 

 

Argi geratzen da, beraz, atribuzioen teoriak kontrolaren gaineko sinesmenen 

eginkizuna nabarmentzen duela ikasleen motibazio prozesu orokorrean hauek bere 

eginkizunetan eta honek eskatzen diren esfortzuetan jarraitzeko. Azken batean, 

ikasketari eusteko eta errendimendu akademiko egokia lortzeko. 

 

Bestalde, De Charms-en (1984) zergati pertsonalen papera motibazio 

intrintsekoaren azalpenetarako ere oso garrantzitsua izan da ikasleen kontrol 

sinesmenetara hurbildu ahal izateko. Autore honen esanetan, gizabanakoak kausazko 

agente izaten ahaleginduko dira bere inguruan aldaketa positiboak lortzeko asmoarekin. 

Eta Rotter-ek  kontrol lekua, kanpokoa edo barnekoaren artean ezberdintzen zuen 

moduan, De Charms-ek ekintzaren eragile edo kausa diren gizabanako eta ez direnen 

(txontxongilo) arteko desberdinketa deskribatu zuen. 

 

Ekintzen eta hauen ondoriozko emaitzen eragile direla sinesten duten 

gizabanakoek, beraien jokabideen arduradun direla uste izango dute. Horrela, zergati 

pertsonalaren sinesmenek gizabanakoen jarrerak motibatuko dituzte eta horren ustea 

duten ikasleek beraien eginkizunetan inplikazio maila altuagoa izango dute. Ordea, 

beraien burua txontxongilo kontsideratzen dutenek, hau da, ekintzen emaitzen eragile 

zuzenak ez direlako sinesmena duten ikasleek beraien jokabideen kausak 

kontrolaezinak direla uste izango dute, kanpoko indarren edo besteen jokaeren ondorio 

direla pentsatzen baitute. Kasu honetan, ikasle hauek inpotentzia, eraginkortasunik eza 

bezalako sentimenduak izango dituzte, azken batean, ezer lortuko ez dutelako 

sinesmena izatera eta motibazio maila baxua izatera eramango ditu ikasleak. Honek 

ondorioz, eginkizunak sahiestea, inplikaziorik ez izatea bezalako jokabideak eragingo 

ditu (Pintrich eta Schunk, 2006). 
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4.4. Antsietatea 

 

Motibazioaren barruan osagai afektiboari dagokion elementua da antsietatea eta 

gizabanakoaren aldetik ematen diren pentsamendu negatiboekin lotuta azaltzen da, 

horregatik bere jokabidean ere modu negatiboan eragingo duen sentimendua dela esan 

daiteke (Pintrich et al., 1991). Modu honetan, antsietatea eta eginkizunenganako 

gehiegizko ardura, oso lotuta daudela aipatzen dute autore hauek eta beraien ikerketen 

ondorioz baiezta daiteke antsietateak ikaslea bere eginkizunetan aritzeari edo esfortzua 

egiteari kontra egin diezaiokeela. 

 

Antsietatea elementu orokor bezala hartuta, berau deskribatzeko eman 

daitezkeen definizioak hainbat izan daitezke baina testuinguru akademikoan oinarrituta 

“azterketen edo ebaluazio mota ezberdinen aurrean ikasleek sentitzen duten egoera 

emozional desatsegina edo sentimendu ezkorra eta parekotasun fisiologiko edo 

jokabidezkoa duena” izan daiteke egokiena (Pintrich eta Schunk, 2006). Gainera, 

beldurra, estresa edota ardura eta kezkarekin lotutako sentimendu eta pentsamenduak 

ager daitezke, batez ere azterketa eta ebaluazioen ondoriozko emaitzek eraginda. 

 

Orain arte burutu izan diren ikerketen arabera, ikasleen artean antsietatea bi 

modu ezberdinetan eman daiteke; alegia, ez dute berdin pairatzen elementu hau edo 

bere eraginezko sentimenduak ikasle guztiek. Honela, ikasketa helburuetarako 

motibazioa erakusten duten ikasleek, hots, intrintsekoki motibatutako ikasleek 

ezagutzarekin lotutako edo behintzat ezagutza bilatzera bultzatzen dituzten helburuak 

izango dituzte, honek dakarren trebetasun zehatzen eta estrategien hobetzearekin. 

Beraz, ikasle hauek ezagutza bilatze honetan izan ditzaketen hanka sartzeak edo 

akatsak prozesuan berezko diren egoera arrunt bezala antzeman eta onartuko dituzte; 

gainera, ikasteko eta hazteko aukera ematen dietela onartuta ezinbesteko egoeratzat 

hartuko dituzte. Bada, ikasle hauek ikasketa prozesua ikusteko eta ulertzeko duten 

moduak ez ditu blokeatuko eta horrek ez du beraiengan antsietaterik eragingo, edo ez 

behintzat gehiegizko mailan edo negatiboan. 

 

Ordea, estrintsekoki motibatutako ikasleek, hau da, ikasketatik kanpoko 

helburuak dituzten ikasleek, hala nola, sariak lortzea, gaizki geratzea ekiditea, balorazio 
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negatiboen ekiditea... bilatzen duten ikasleek, akatsak edo hanka sartzeak porrotak 

bezala ulertuko dituzte eta zalantza edo ziurgabetasun egoera baten aurrean euren burua 

mehatxupean ikusiko dute. Honek, ondorioz beraiengan antsietate maila altuak 

eragingo ditu (Huertas, 1997; Huertas eta Rodríguez, 1997). 

 

Bide berean, antsietate maila kontuan hartuta, honek bi ondorio ezberdin izan 

ditzake. Alegia, antsietatearen berezko arreta ezaugarria, momentu zehatzetan 

egoerarekiko moldakorra izan daiteke eta horregatik, bi antsietate maila edo ondorio 

deskriba daitezke, batean normala eta beharrezkoa izango da egoera zehatzarekiko eta 

besteetan gehiegizkoa edo antsietate klinikoa izango da. Lehenengo kasuan, antsietate 

maila baxua izaten da eta gizabanakoarentzat funtzio erabilgarria, mesedegarria edo 

arretazkoa beteko du, hau da, erne eta adi egotera eramango du ikaslea, tentsio puntu 

batekin eta honek bere errendimendua hobetzera eraman dezake (Lazarus eta Folkman, 

1986; Spielberger, 1979; Sue, 1996; Victor eta Ropper, 2002). 

 

Aurrekoaren kontra, antsietate maila altuek akatsak izatera eraman dezakete 

ikaslea. Azken batean, honen ondorioz kontzentrazio mailan desorekak, memorizazio 

prozesuetan hutsuneak eta oro har, ikaslearen ikasketa prozesuetarako beharrezko diren 

funtzio psikologikoetan nahasmenak eragingo ditu. Kasu honetan, antsietateak 

eginkizunekiko errendimenduan aditasuna, kontzentrazioa, edota esfortzua eskatzen 

duen edozein ezaugarriren etetea eragingo du (Pintrich et. al, 1991; Rains, 2004; Sue, 

1996). 

 

Testuinguru akademikoetan, azterketa edo ebaluazio mota ezberdinen aurreko 

egoerak ikasleen ihardueran eragina izaten du beti. Horregatik, eragin hauetako bat 

antsietate mailaren igoera izaten da, ikasleak bere ihardueren gaineko presioak, 

porrotaren ondorio latzak, ikaskideen arteko konparaketak eta lehiakortasuna 

antzematen baititu. Horren aurrean, berez antsietate maila altua duten ikasleek arreta 

berezia behar izaten dute; adibidez; denbora gehiago azterketa bukatzeko, lasaitasun 

edo isiltasun handiagoa... (Woolfok, 1999). 

 

Azkenik, berezko ezaugarri bezala deskriba daiteke antsietatea ikasle 

batzuengan, hau da, emoziozko erantzun kroniko bezala agertzen denean 
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gizabanakoarengan berezko ezaugarria dela esan daiteke. Honelako kasuetan, ikasle 

hauek egoera ezezagun edo eginkizun proposamen guztiak mehatxagarri bezala 

antzemango dituzte eta normalean egoera hauek ekiditeko edo beraien kontrako kexuak 

agertzeko joera izango dute (Spielberger, 1987). 

 

 

5. MOTIBAZIO AKADEMIKOARI ERAGITEN DIOTEN EZAUGARRI 

PSIKOLOGIKO ETA TESTUINGURU EZAUGARRIAK 

 

Kapitulu honetan zehar, argi geratu da motibazioa bezalako konstruktuaren 

konplexutasuna eta zabaltasuna, hainbat arrazoiren artean batik bat bere hipotetikotasun 

edo mugagabetasunagatik (Castejón, Gilar, eta Pérez, 2006). Alde horretatik eta lan 

honen egitura kontuan izanik, elementuaren alde kognitibo edo metakognitiboei 

dagozkien osagaietan sakondu da, moduren batean ikerketaren nondik norakoak 

zehazteko eta mugatzeko. Baina aipatutako konstruktuaren zabaltasuna kontuan izanik, 

ezin dira ikasketa/irakasketa prozesuetan parte hartzen duten testuinguru ezaugarriak 

ahaztu motibazio akademikoa aztertzerako orduan. Alegia, lan honetan aztertu diren eta 

ikasleari dagozkion barne ezaugarriez gain badira norbanakoarengandik kanpo ematen 

diren ezaugarriak edo elementuak, hau da, testuinguruari dagozkion ezaugarriak eta 

modu garrantzitsu batean motibazio akademikoari zuzenean eragiten diotenak, hala 

nola, irakaslearen nahiz ikaskideen papera edota gurasoen edo etxeko testuinguruaren 

eragina ikasketa prozesuei dagokienez.  

 

Horrela, bada, nahiz eta ikerketa lan honetan neurtu eta aztertu ez diren 

beharrezkotzat jo da kanpo edo testuinguru ezaugarrien gaineko aipamen eta azaleko 

azalpena ematea. 

 

 

5.1. Ezaugarri psikologikoak 

 

Esan bezala, azken urteotan motibazioaren ikerketetan erabili izan diren 

ikuspuntu soziokognitiboek sekulako pisua izan dute eta elementu konplexu honen 

gainean ekarpen handiak emateko aukera zabaldu dute. Ekarpen horien artean aparteko 
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trataera merezi duen autokontzeptua bezalako elementua aurkitzen da motibazioaren 

prozesuetan eragin handiena izan dezakeen ezaugarri psikologikoa baita. 

 

Horrela bada, gaur egungo autore gehienek motibazioaren azalpenetarako 

gakotzat eta beharrezkotzat jotzen dute autokontzeptua, norbanakoen pertsonalitatearen 

eremuan dagoen aldagai aipagarriena izateaz gain beste aldagai batzuen identifikazio 

eta ulertzeko aukera ematen duelako (González-Pienda, Núñez, González-Pumariega, 

eta García, 1997). Edo aldagai hauekin erlazio zuzena adierazten duelako Gonzálezek 

esan bezala: 

 

 

“En la investigación psicológica actual, desde muy diferentes perspectivas, un 

autoconcepto positivo es considerado como una excelente característica personal. 

El autoconcepto y ciertas variables relacionadas con él se proponen como 

mediadores o facilitadores de otros muchos resultados deseables, entre los que se 

encuentra el éxito académico. Además, en el ámbito escolar, los autores 

pertenecientes a otras teorías motivacionales también están interesados en el modo 

en que los constructos por ellos estudiados se relacionan con el autoconcepto: éste 

condiciona la atribución causal realizada por el alumno, las metas que formula o el 

valor asignado a una tarea”. (González, 2005, 151. or.). 

 

 

Autokontzeptuaz gain, azken urteotan motibazioarekin lotu izan den beste 

ezaugarri psikologiko garrantzitsuenetako bat adimena izan da edo hobeto esanda, 

gizabanakoak egiten duen adimenaren ulertzea edo ustea. Horrela azpimarratzen dute 

Gonzálezek eta kideek beraien artikuluan: 

 

“Dentro de estas percepciones debemos destacar el concepto que tiene el sujeto de 

su capacidad y, en concreto, las concepciones que mantiene sobre la inteligencia, y 

en las que basa sus percepciones de competencia. (...). Como hemos dicho, una de 

las variables que tiene mayor influencia en el desarrollo de uno u otro tipo de meta 

es el concepto de inteligencia que tiene el sujeto. En este sentido, Nicholls (1984) 

plantea una teoría motivacional en la que la concepción que mantiene el individuo 
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sobre la inteligencia desempeña un papel central”. (González-Cabanach et al., 

1996, 54. or.). 

 

 

5.1.1. Autokontzeptu akademikoa 

 

Beharrezkotzat jotzen da lan honen helburua kontuan hartuta, lehendabizi 

autokontzeptuaren ikuspuntu orokor eta zabala aurkeztea geroago autokontzeptu 

akademikoaren deskribapen zehatzera iristeko. Hots, elementu orokorra den heinean, 

bere azpidomeinuen aurkezpena egitea eta hauen artean ikerketa honetarako kontuan 

hartuko den autokontzeptu akademikoan sakontzea. 

 

Psikologiaren alorrean betidanik jakin-mina piztu izan duen elementua izan da 

autokontzeptua; alde batetik, gizabanakoarengan betetzen duen berezko funtzio 

psikologikoagatik eta bestetik, gizabanakoaren jokabidean parte hartzen duten 

prozesuetako hainbat elementurekin duen erlazioagatik (Rodríguez, 2008). Erlazio 

hauetan aipagarria da, motibazioaren zein autoerregulazioaren bidezko ikasketekin 

erlazionaturik mantentzen duen garrantzia (Esnaola, Goñi, eta Madariaga, 2008; 

González-Pienda, Núñez, González-Pumariega, eta García, 1997). 

 

Autokontzeptua definitzeko orduan, elementuaren gainean ekarpen teoriko 

garrantzitsuenetarikoak egin dituzten Shavelson, Hubner eta Stanton-ek (1976) 

emandako “gizabanakoak bere buruarekiko dituen pertzepzioak, non testuinguruaren  

araberako bakoitzaren esperientziaren interpretazioaren bidez eratuak izan diren eta 

modu esanguratsuan, errefortzuen bidez, inguruko beste esanguratsuen feedback-aren 

bidez, zein atribuzioak bezalako norberaren mekanismo kognitiboen bidez” (González-

Pienda eta Núñez, 2002) definizioa osoena dela esan daiteke. 

 

Autokontzeptuak leku garrantzitsua betetzen du gizabanakoen pertsonalitatearen 

garapenean, hots, erabakigarria eta oinarrizkoa da eta psikologiaren gaineko teoria 

garrantzitsuenek aipatzen duten bezala, autokontzeptu positiboa gizabanakoaren 

funtzionamendu pertsonal, sozial eta profesionalaren oinarrian dago, non gogobetetze 

pertsonalaren eragile nagusia den. Horrela, gaur egungo hezkuntzaren helburu 
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nagusietako bihurtu da, Lehen Hezkuntzako zein DBHko ikasleengan euren 

buruarekiko irudi zehatz eta positibotik abiatuta oreka sozioafektiboa lortzea (Esnaola, 

Goñi, eta Madariaga, 2008). 

 

Gaur egun, autokontzeptuaren gainean egindako ikerketa psikologikoek erabat 

zabalduta dagoen eredu teorikoa jarraitzen dute (Goñi, 1996). Baina ez da beti horrela 

izan. Autokontzeptuaren gainean egindako hasierako ikerketek, autokontzeptua, hots, 

norberak bere buruarekiko dituen pertzepzioak, osagai orokortzat edo osotzat eta beraz, 

banaezinezkotzat jotzen zuten. Horregatik, autokontzeptua berez ulertu eta aztertu ahal 

izateko pertzepzio hori berriro sakonki planteatzea eta azken finean, aldatzea 

ezinbestekoa zen.  

 

Esan bezala, autokontzeptua hainbat hamarkadatan zehar deskribatu izan da 

faktore orokor eta bateratua bezala edo beste faktore zehatz batzuei gailentzen zaion 

elementu bezala, non faktore zehatz hauen azterketak ez zuen elementu orokor edo osoa 

ulertzeko aukera ematen. Ikuspuntu honek ez zuen autokontzeptuaren izaera 

dimentsioaniztuna ukatzen baina azpidomeinu hauek oso modu tinkoan azaltzen dira 

faktore orokor baten menpe non ezinezko suertatzen den bereizitako aldeak bezala 

deskribatzea (Goñi, 1996; Goñi E., 2009; Goñi E. eta Fernández, 2008; Rodríguez, 

2008). 
 

Gainera ez dago lan enpirikorik autokontzeptua dimentsio bakarreko elementu 

bezala deskribatzen duenik. Eta urte batzuk beranduago ikuspuntu honi kontra egingo 

zion beste bat sortu zen, non autokontzeptua bere osotasunean ulertu ahal izateko 

beharrezkoa den ikuspuntu dimentsioaniztunetik abiatzea. Honela, 80ko hamarkadatik 

aurrera Shavelson, Hubner eta Stanton-ek (1976) egindako ekarpenak funtsezkoak izan 

dira autokontzeptuaren ikerketetan. 
 

Horrela bada, autokontzeptua ulertzeko eta ikertzeko modua zeharo aldatu zen 

Shavelson, Hubner eta Stantonek (1976) aurretik planteatutako teoria guztia berrikusi 

ondoren. Beraiei esker, autokontzeptua, aldagai jerarkiko eta dimentsioaniztun bezala 

ulertzen hasi baitzen. Autore hauen ustetan, norberak bere buruarekiko dituen 

pertzepzioek, nozio orokorra osatzen dute, baina era berean hau hainbat domeinutan 

bana daiteke. Gauzak horrela, autokontzeptuaren eredu jerarkiko eta dimentsioaniztuna 
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aurkeztu zuten, non bere barneko domeinuak lau izango baitziren (akademikoa, 

pertsonala, soziala eta fisikoa). Geroztik, asko izan dira eredu dimentsioaniztuna 

aurkeztu dutenak autokontzeptua azaltzeko eta bakoitzak bere domeinu kopurua 

aurkeztu badu ere, guztiak bat datoz bi domeinutan: autokontzeptu akademikoan eta 

autokontzeptu fisikoan (Goñi, Rodríguez, eta Esnaola, 2010). 
 

Geroztik, asko izan dira autore hauek irekitako bide beretik jarraituz eredu 

dimentsioaniztuna aurkeztu izan duten autoreak autokontzeptua deskribatzeko orduan. 

Eta osagai honen izaera dimentsioaniztuna baieztatzeko orduan adostasuna zabala bada 

ere, berau osatzen duten dimentsio kopuruaren gainean zein beraien artean zer nolako 

erlazioa mantentzen duten deskribatzeko orduan zalantzak sortzen dira autoreen artean. 

Horrela bada, autore edo ikuspuntu bakoitzak bere domeinu kopurua eta hierarkizazio 

propioa deskribatzen badu ere, ikuspuntu guztiek islatzen dute autokontzeptuaren 

lehendabiziko banaketa bi taldetan; alde batetik autokontzeptu akademikoa eta bestetik, 

autokontzeptu ez akademikoa. 
 

 

8. Figura. Shavelson, Hubner eta Stanton-en (1976) autokontzeptuaren eredu hierarkiko eta 

dimentsioaniztuna. Iturria: Rodríguez (2008) 
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Hala ere, denborak aurrera egin ahala autore hauen ekarpena izugarrizkoa izan 

dela aipa daiteke autokontzeptuaren ikerketan, beraiek proposatutako eredua 

erreferentzia puntua izan baita gerora eman diren ikerketetarako. 

 

 

Ereduaren autoreek zazpi ezaugarri edo azalpen teoriko aldarrikatzen dituzte 

autokontzeptuaren bereizgarritasun eta egituraketa definitzeko orduan: 

 

1. Egituratuta eta ordenatutako elementua da. Gizabanakoak bere bizitzan 

zehar izan dituen esperientziak eraketa sinpleagotan kategorizatzen ditu. 

Hau da inorbanakoak bere buruarekiko duen informazio guztia ordenatu eta 

egituratu egingo du bere autokontzeptuaren arabera. 

 

2. Dimentsioaniztuna da. Gizabanakoak bere esperientziak egituratzeko erabili 

dituen kategoriek autokontzeptuaren dimentsio zehatzen sistema islatzen 

dute. Kategorien sistema hau, beraien artean ondo bereizitako dimentsioek 

osatzen dute, nahiz eta honek ez duen esan nahi haien arteko erlaziorik 

ematen ez denik. 

 

3. Hierarkikoa da. Dimentsiotako egitura hau graduazio edo hierarkizazio 

zehatz baten arabera dago antolatuta. Punturik gorenean autokontzeptu 

orokorra egongo litzateke eta osaketa hierarkiko honen oinarrizko mailan 

autokontzeptuaren alderdi berariazkoenak edo zehatzenak egongo lirateke; 

hauen azpitik, egoera zehatzetako edo gertakari zehatzetako esperientziak 

egongo lirateke. 

 

4. Maila gorenetan sendoa da eta beheko mailetan ezegonkorra. Honen 

ondorioz, autokontzeptu orokorrak tinkotasun edo egonkortasun altua 

mandenduko du baina hierarkizazio honetan jaisten garen heinean 

autopertzepzioek egonkortasun maila galtzen dute, gizabanakoaren egoera 

zehatzetatik hurbilago egongo baitira. 
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5. Eboluzio gaitasuna du. Garatuz doan elementua da autokontzeptua. 

Adinarekin eta esperientziarekin garatuz, eratuz eta bereiziz joango da, 

beraz, dimentsioaniztasunaren gehitzea edo handitzea ekarriko du honek. 

 

6. Deskribatzeko gaitasuna eta ebaluatzekoa ditu. Autokontzeptuak 

gizabanakoak bere buruarekiko egiten dituen deskribapenei erreferentzia 

egiten badio ere, ebaluatzeko gaitasuna ere badu; hau da, bere burua 

ebaluatzeari dagokion alderdia ere azaltzen du autokontzeptuak. Gainera 

ebaluazio hau, bi modutan eman daiteke; bere burua desiratutako idealarekin 

alderatzen badu edo bere parekoekin, hau da, bere inguruko pertsona 

adierazgarriekin alderatzen badu. Esan beharra dago, enpirikoki ez dela 

autodeskribapen eta autoebaluazioaren arteko ezberdintasun edo 

bereizketarik aurkitu. 

 

7. Berezko nortasuna duen elementua da. Autokontzeptua teorikoki berarekin 

erlazionatua izan den beste elementu batzuetatik bereizi daiteke, hala nola, 

lorpenekin edo autoeraginkortasunarekin. 

 

Ezaugarri hauek guztiak kontuan hartuta, Esnaola, Goñi eta Madariagak (2008) 

beraien ikerketa taldearekin batera autokontzeptuaren dimentsioaniztasunaren inguruko 

ikerketekin jarraitzen dute, non beraiek ere lau azpidomeinu aipatzen dituzten; 

pertsonala, soziala, akademikoa eta fisikoa. 

 

Shavelson eta kideen autokontzeptuaren eredua (1976) eta geroago egindako 

berrikuspenetatik asko hezkuntza arloan oinarrituta egin ziren eta ez da harritzekoa, 

beraz, elementu honen inguruan eman diren sakontze eta berrikuntza handienak 

autokontzeptu akademikoan oinarritu izana (González, 2005). Horregatik ereduaren 

sorreratik azpimarratu izan da autokontzeptu akademikoa eta autokontzeptu ez 

akademikoa bereizteko edo banatzeko beharra. 

 

Autokontzeptu akademikoa definitzeko orduan, “ikasleak ikasketetan 

oinarriturik, hots, eskola eginzunetarako eta hauek burutzeko duen bere gaitasanarekiko 
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pertzepzioa” bezala uler daiteke. Azken finean, norbanakoak ikasle bezala duen 

pertzepzio propioa izango litzateke (González eta Tourón, 1994). 

 

Autokontzeptu akademikoari erreparatzean, gehien bat ikerketa honetarako 

garrantzia handiena duen domeinua baita, Shavelson eta kideek (1976) hasiera batean, 

jerarkikoki azpian edo barnean hainbat pertzepzio zituen domeinu bezala deskribatu 

zuten, hain zuzen ere, ikasgai bakoitzeko pertzepzio mota bat (matematikak, gizarte 

zientziak, natura zientziak, ingelesa, e.a.). Urte batzuk beranduago, Marsh (Marsh eta 

Shavelson, 1985; Marsh, Byrne eta Shavelson, 1988) planteamendu teoriko hau 

enpirikoki frogatzen saiatu zen eta hortik ondorioztatu zuen, autokontzeptu akademikoa, 

beste bigarren maila batean banatzen zela, alde batetik, autokontzeptu matematikoa 

(jakintza matematikoak besarkatzen dituen gai guztiekin erlazionatuta) eta bestetik, 

hitzezko autokontzeptua (hitzezko jakintzak besarkatzen dituen gai guztiekin 

erlazionatuta). Beranduago, Marshek berak (Marsh, 1990, 1993) berrikusi zuen eta 

geroztik gaur egunera arte entzute eta onarpen handiena duen eredua da. 

 

       

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Figura. Marsh-en Autokontzeptu akademikorako eredu hierarkikoa (1990) 
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akademikoa autokontzeptu orokorretik banatu edo bereizi egiten da; autokontzeptu 

akademikoak dimentsioaniztasuna erakusten du, ikasleak ikasi beharreko ikasgai 

ezberdinen batuketaren ondorioa delarik. Hain zuzen ere, aztertutako alor edo ikasgaiek 

beraien arteko korrelazioa erakusten badu ere, hauek ez dira korrelazio osoak ezta 

autokontzeptu akademiko orokorrarekin hurbilak ere. Gainera, autokontzeptu 

akademikoa osatzen duten dimentsio kopurua ikaslea ikasten ari den ikasgai 

kopuruaren araberakoa izango da (edo ikerlariak aztertu nahi dituen ikasgai zehatzen 

araberakoa). 

 

Autokontzeptuaren inguruan egin diren ikerketetan zehar bi aldagai oso 

esanguratsu agertu dira bere aldaketarekin lotura zuzena azaltzen dutenak. Aldaketa 

hauek autokontzeptuaren ikerketa zertxobait zailtzea ekarri dute ikerlari askoren 

ustetan. 

 

Aipatutako adinarekin batera, ikasleen sexuak ere ezberdintasunak azaltzen ditu 

bai autokontzeptu orokorrean baita autokontzeptu akademikoan ere (Dweck, 2002; 

González, 2005). 

 

Jacobs eta kideek (2002) denboran zehar egindako ikerketen ondorioz, baiezta 

daiteke bi maila edo alorren arteko aldeketak ematen ari direla, hain zuzen ere, hitzezko 

autokontzeptu akademikoa edo berbala (hemendik aurrera = HAA) eta matematikako 

autokontzeptu akademikoaren (hemendik aurrera = MAA) artekoak. Alde batetik, 

esanguratsuena adinarekin bai HAA, bai MAAn jaitsiera nabarmena ematen dela 

izango da, nahiz eta HAAn nerabezaro garaian jaitsiera hau leundu edo moteldu egiten 

den, edota mutilen kasuan zertxobait errekuperatzen den. Ordea, MAAn jaitsiera hau 

jarraia da aztertutako adin tarte osoan zehar. 

 

Gainera, Marsh eta kideek (1998) egindako beste ikerketa betetatik 

ondorioztatzen da ikasleen adinean aurrera egin ahala hobetu bereizten dituztela bai 

HAA bai MAA nahiz alor bakoitzak besarkatzen dituen ikasgai ezberdinak, faktoreen 

arteko korrelazioak gero eta ahulagoak baitziren. Honekin batera, ikasleek zenbat eta 

helduagoak izan orduan eta beraien buruarekiko pertzepzio akademikoa zehatzagoa edo 

errealagoa adierazten dute, hau da, hurbilago daude beraien pertzepzioak lortutako 
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emaitzetatik edo kalifikazioetatik. Honen zergatia, gizabanakoengan ematen den 

mailako garapen kognitiboa izan daiteke, non ikasleek hobeto barneratzen duten 

kanpotik jasotzen duten ebaluaziozko feedback-a. 

 

Ikasleen sexua kontuan hartuta, hainbat ikerketetan ondorioztatu da 

autokontzeptu akademikoan sexuaren inbariantza ematen dela baina zenbait estereotipo 

baieztatu ziren sexuari dagokionez. Horrela bada, MAAk mutilen alde jokatzen du, hau 

da, datu edo emaitza altuagoa erakusten dute mutilen kasuan eta HAAn ordea neskek 

puntuazio altuagoa erakusten dute (Jacobs et. al, 2002).   

 

 

5.1.2.  Adimenaren ulertzea 

 

Ezinezkoa litzateke adimenaren definizio bakar bat ematea, honelako elementu 

konplexua modu eta ikuspuntu ezberdin askotatik aztertu baitaiteke. Are gehiago, 

gizarte edo kultura bakoitzak adimena ulertzeko eta, beraz, deskribatzeko modu zehatza 

dute; horregatik, ezinezkoa litzateke definizio bateratua ematea, ez baitago. Hala ere, 

definizio erabilienetakoa, “arazo abstraktuei konponbidea emateko gaitasuna” litzateke. 

Alegia, gizabanakoa, azkarra edo adimentsua dela esan daiteke pentsamendu 

abstraktuak garatzeko gaitasuna duenean edo kanpoko erlazio eta patroiak ulertzeko eta 

bereganatzeko, gaitasuna duenean (González-Pienda, Valle, eta Álvarez, 2002). 

 

Motibazio akademikoari dagokionez, adimenaren ulertzea, hots, ikasleek nola 

ulertzen duten adimena edo beraientzat zer den adimentsua izatea ezaugarri esanguratsu 

bihurtu da azken urteotan. Batez ere, eragin handia izango duelako helburu akademiko 

zehatzak garatzerako orduan (González et. al. 1996). 

 

Aldagai honetan oinarriturik Nicholls-ek (1984) motibazio akademikoa 

azaltzeko teoria berri bat planteatu zuen. Autore honen ustetan, ikasleek bi mou 

ezberdinetan uler dezakete adimena. Alde batetik, ezaugarri egonkor eta 

esfortzuarengatik guztiz bereizitako elementu bezala ulertzen duten ikasleak leudeke. 

Kasu honetan, ikasle hauen ustez, esfortzua eta adimena guztiz bereizita baldin 

badaude, zenbat eta esfortzu maila handiagoa, orduan eta adimen maila baxuagoa eta 
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alderantziz; zenbat eta esfortzu maila txikiagoa, hainbat eta adimen maila altuagoa. 

Ikuspuntu edo ulertze modu honi adimenaren bereizitako ulertzea esaten zaio. 

 

Beste aldetik, edo adimena ulertzeko beste moduari dagokionez, ikasleek 

adimena ezaugarri moldakor bezala ikusten dute eta moldarkortasun honen eragilea 

esfortzua litzateke. Hau da, ikasle hauen ustez bi elementu hauen artean (adimena eta 

esfortzua) erlazio zuzena eta positiboa emango litzateke, non esfortzu maila handiagoak 

ikasketa maila altuagoa ekarriko luke eta honek ondorioz, nahitaez suposatuko luke 

gaitasun altuagoa edota adimen maila altuagoa. Ikuspuntu edo adimena ulertzeko modu 

honi adimenaren bereizi gabeko ulertzea deritzo. 

 

Era berean, adimena eta esfortzua bereizi gabeko elementuak bezala ulertzen 

duten ikasleek beraien gaitasuna garatzea izango dute helburu; horretarako, eskola 

eginkizunetan buru belarri aritzera eta esfortzu maila altuak adieraztera bultzatuko dute 

euren burua. Azken finean, lortutako emaitzetan oinarrituriko aurrerapen sentsazioek 

ikasketa akademikoetarako motibazio iturri izango dira. 

 

Bestalde, adimena eta esfortzua bereizitako elementu bezala ulertzen duten 

ikasleek defentsarako jarrera bereganatuko dute, hots, ikasi baino beraien gaitasun edo 

konpetentziaren sinesmena mantendu, babestu eta defendatu nahi izango dute, hain 

zuzen ere, beraien emaitzak ikaskideenekin alderatuz lortutako ebaluazioaren 

ondoriozko gaitasun maila babestu nahi izango dute. 

 

 

5.2. Testuinguru ezaugarriak 

 

Esanguratsua izan daiteke motibazio akademikoa bere osotasunean deskribatu 

ahal izateko norbanakoaren barne ezaugarrietatik at dauden elementuak ezagutzea. 

Motibazio akademikoa ez baita elementu zehatza edo mugatua, baizik eta norbanakoak 

inguruarekin mantentzen dituen elkarreraginetan oinarritua, hau da, ikasleak eskola 

testuinguruarekin dituen harremanak oso esanguratsuak izango dira bere motibazio 

akademikoa eratzeko orduan. Alde horretatik, ezin dira ahaztu irakaslea eta bere 

metodologia, ikaskideak eta nola ez, familia testuingurua. 
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Beraz, motibazioaren barne testuingurua edo alde psikologikoa ezagutzeaz gain, 

beharrezkoa da kanpo testuinguruak ezagutzea, hauek ere motibazioaren sustagarri 

esanguratsuak izango baitira. 

 

Nahiz eta ikasleak nola bultzatu motibazio egoki baterantz edo hauek nola 

motibatu eta beraiengan ikasteko desira lortzea irakasleek zein gurasoek betidanik izan 

dituzten ardurak izan, hau ez da zuzenean irakasleei dagokien betebeharra. Beste modu 

batean esanda, ikasleei automotibazio estrategiak sortzeko mekanismoak izatera 

laguntzea izan beharko litzateke irakasleen helburua (Beltrán, 2004). 

 

Irakaslearen estrategia didaktikoak aldatzearekin, hau da, ikasleen motibazioa 

bultzatuko duten estrategiak bilatuz hauen motibazio egokia bideratzeaz gain, gelako 

giroa hobetzea eta ikasleek ikasketa estrategia berri eta esanguratsuak eratzea lortuko 

da (Carbonero, Román, Martín-Antón, eta Reoyo, 2009). Modu honetan, hainbat 

autorek aipatu dituzte motibazio intrintsekoa bideratuko zuketen testuinguru edo kanpo 

ezaugarriak. 

 

 

5.2.1.  Familia testuingurua 

 

Ikasketa prozesuen inguruan egindako hainbat ikerketaren ondorioz esan daiteke 

familiak eta batik bat gurasoek seme-alaben ikasketa prozesuetan eman daitezkeen 

eginkizunekiko inplikazio, babes edo laguntza egokia erakustea mesedegarria dela 

beraien ikasketa prozesuaren ondorioetarako. 

 

Gurasoak, oro har, motibazio akademikorako iturri garrantzitsu izango dira; 

alegia, gurasoen etxeko jokabideak beraien seme-alabengan zein hauen ikasketa 

prozesuetan eragin zuzena izango dute. Gurasoek seme-alabak ikusten edo ulertzen 

dituzten moduaren arabera edota, hauek ikastetxearekin dituzten harremanen arabera 

seme-alaben motibazio akademikoan modu zehatz batean eragingo dute. Puntu hauetaz 

gain, gurasoen maila ekonomiko, sozial edo heziketa mailak ere eragin handia izan 

dezake seme-alaben motibazio akademikoan (Cooper, Lindsay, eta Nye, 2000; Hill, 

2001). 
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Horrela, bada, seme-alaben prozesu akademikoarekiko gurasoen inplikazioa 

aipatzen denean, autoreek hainbat inplikazio modu edo formula aipatzen dituzte; hauek 

era berean seme-alaben errendimendu akademikoaren adierazle zuzenak izango 

direlarik (Englund, Luckner, Whaley, eta Egeland, 2004; Flouri eta Buchanan, 2004). 

Gainera, inplikazio hau seme-alaben ikasketa prozesuak irauten duen garai edo maila 

guztietan mantendu beharko litzateke, askotan aipatu eta frogatu izan baita gurasoen 

inplikazio maila honetan jaitsiera ematen dela seme-alaben ikasketa urratsek aurrera 

egiten duten heinean, hots, Fantuzzo, Tighe eta Childs-ek 2000. urtean egindako 

ikerketaren arabera eskolaurretik lehen hezkuntzarako igarotzea ematen den unea 

esanguratsua izan ohi da gurasoek beraien seme-alaben ikasketa prozesuekiko izaten 

duten inplikazio mailari dagokionez, hain zuzen ere, inplikazio mailaren jaitsiera 

nabarmena ematen baita une edo urrats aldaketa horretan. 

 

Inplikazio modu garrantzitsuenen artean gurasoek etxean mantentzen duten 

jokabidea aipatu beharko litzateke. Alde horretatik, gurasoek erne egon beharko lukete 

momentu oro eta beraien seme-alabek dituzten behar akademikoen gainean interesa 

adierazi, edozein unetan beharrezkoa den laguntza eman ahal izateko. Bestalde, 

gurasoek beti izan beharko dute kontuan eredugarri direla seme-alabentzat, hau da, 

seme-alabek eredu bezala hartuko dituzte gurasoak eta hauen ohitura zein jokabideak 

imitatzen saiatuko dira; horregatik beharrezkoa da gurasoek, oro har, ikasketetarako eta 

lan honi dagokion kasu zehatzean, jarrera linguistiko egoki edo zuzenekiko ohiturak eta 

jokabideak mantentzea. Hala nola, irakurketa, ikuspuntu kritikoa suspertuko duen 

telebista ikusteko ohitura egokiak, hizkuntzenganako errespetua zein jakin-mina... 

zabaldu beharko lirateke gurasoen partetik etxeko giroan. 

 

Horrela bada, gaur egunera arte gurasoen inplikazioak hauen seme-alaben 

errendimendu akademikoan izan dezakeen eragina kontuan hartzen duten ikerketa 

gehienak oro har bi ikuspuntu ezberdinetatik abiatu izan dira. Alde batetik, gurasoen 

hezkuntza maila seme-alaben errendimendu akademikoarekin lotzen dituzten ikerketak 

ematen dira, non gurasoen hezkuntza maila zenbat eta altuagoa izan orduan eta gaitasun 

maila altuagoarekin antzemango baitute beraien burua seme-alabei eskola lanetan 

laguntzeko orduan. Gainera, autokritikotasuna eta autonomia sustatu eta beraien seme-

alaben aurrerapausoak beste guraso batzuek baino hobeto ikusiko dituzte. 
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Beste aldetik, aurreko ikuspuntua baino berritzaileagoa izan daitekeen 

ikuspuntua ematen da non gurasoek beraien jarreren eraginez, hauek seme-alaben 

ikasketa prozesuetan manten dezaketen inplikazioa neurtzen dituzten ikerketak aurki 

baitaitezke. Ikuspuntu honetatik abiatuta motibazio estrategiez gain, emozio eta 

afektuzko ezaugarriak hartzen dira kontuan eta lan honek motibazio zein errendimendu 

akademikoa eta jarrera linguistikoak dituela helburu kontuan izanik ikuspuntu honetan 

oinarrituta lor daitezkeen froga enpirikoek erlazio zuzenagoa edo oso baliagarri izan 

daitezke gerora begira ikerketa honetan lortutako emaitzekin erlazionatu ahal izateko.  

 

Oro har, honelako ikerketetan lortutako emaitzen arabera lau ezaugarri aipatzen 

dira; eredugarri izatea: gurasoen jarrerak hauen seme-alaben autoerregulazio zein 

ikasketa egokietarako eredugarri direnean eta beraz, beraien aldetik imitazioa ematen 

denean; motibazioaren babesa: gurasoek, seme-alaben iraunkortasuna babestu eta 

sendotzen dutenean batik bat aurkako egoeratan; laguntza: gurasoek laguntza ematen 

dietenean seme-alabei hauen ikasketak errazteko beharrezko dituzten baliabideak 

eskainiz; saritzea: gurasoek seme-alaben jokabide egokiak indartzen dituztenean. 

 

 

5.2.2.  Eskola testuingurua 

 

Tetuinguru akademikoari dagokionez, hiru dira gehienetan aipatzen diren arlo 

edo elementuak, hain zuzen ere, autonomia, gaitasuna eta erlazio edo harremanetarako 

aukera. 

 

Autonomiari dagokionez, autoreek behin baino gehiagotan aipatu izan dute 

ikasleek daukaten adina daukatela, independiente izan behar dutela; hots, eskolako 

eginkizunetan beraien nahia edo desiragatik ari direlako sentsazioa izan behar dute, 

beraiek nahi izan dutelako ekin diotela lanari sentitu behar dute. Honetarako  ikasleak 

eginkizunaren iturrian edo sorreran kokatu behar du bere burua, hau da, ikasleak bera 

ere eginkizunaren sorreraren parte izan dela sentitu behar du, honek aukeratzeko 

askatasuna daukalako sentsazioa ekarriko baitio. Ordea, eginkizunaren tresna edo 

bitarteko bezala hautematen badu bere burua, honek kanpoko indarrek kontrolatzen 

dutelako sentsazioa sorraraziko dio. 
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Ikaslearen autonomia sustatzeko hainbat urrats eman daitezke irakaslearen 

aldetik bere metodologian, hala nola, aukeratzeko gaitasuna, hots, eginkizun ezberdinen 

artean edo hauek burutzeko modu ezberdinen artean aukeratzeko gaitasuna izatea. 

Bestalde, eginkizunari ekin aurretik honek bukaeran izango duen garrantzia azaldu 

edota, hasieratik ebaluazio irizpideak azaldu, hau da, ikaslearen lana nola ebaluatuko 

den eginkizuna burutzean azaldu behar zaie ikasleei honi ekin baino lehen. 

 

Gaitasunari dagokionez, esan behar da garrantzitsua dela ikasleak eginkizun 

osoan zehar bere burua horri ekiteko gai delako sentsazioa izatea. Horretarako 

beharrezkoa da zailtasun maila egokia duen eginkizuna aukeratzea. Horrela, eginkizuna 

burutzea errezegia iruditzen bazaio ikasleari, aspertzea eta azkenean, bere arreta eta 

ardura maila jaistea eragingo dio; ordea, eginkizuna burutzea zailegia iruditzen bazaio 

etsipenera eta gaitasunik ez duelako sentsazioak izatera bultzatuko du ikaslea (De Caso 

eta García, 2006; Alonso-Tapia, 2005b). 

 

Bestalde, erlazio edo harremanetarako aukerak, hain zuzen ere harreman 

positiboetarako aukerak, motibazio egokia bultzatuko luke ikaslearengan. Eta 

testuinguru akademikoa kontuan hartuta hiru erlazio mota aipa daitezke ikasleengan 

oinarrituta. Alde batetik, arestian aipatu bezala, ikasleak gurasoekin dituen 

harremanetan hainbat ikerketak baieztatu dute ikasleak bere gurasoengandik 

emozionalki lotura eta sostengu maila altua hautematen duenean garatze egoki bat 

adierazten duela baita nerabezaroan ere. 

 

Honetaz gain, ikasleak ikaskideekin dituen harreman motak ere esanguratsuak 

izango dira bere motibazio akademiko ereduarekiko. Horrela, beharrezkoa da ikasleak 

integrazio maila altua sentitzea, hau da, berarentzat esanguratsua den taldeagatik edo 

ikaskide komunitateagatik onartua dela sentitzea garrantzitsua da oso motibazio egokia 

lortzeko (Brown, 1994; Coll eta Colomina, 1990; Wentzel, McNamara, eta Caldwell, 

2004). Hala ere, azken urteotan eskola-doitzearen gainean burututako ikerketaren 

arabera (Rodríguez, Droguett eta Revuelta, 2012) hiru adierazle nagusi aipatzen dira gai 

honekin erlazionatuta; eskola-integrazioa, errendimendua eta ikasketekin jarraitzeko 

nahia. Nahiz eta jakin konstruktu honen ikerketarako oinarritzat hartzen diren adierazle 

hauen artean ez dela motibazio akademikoa aipatzen, ikasketekin jarraitzeko nahia oso 
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hurbileko elementua dela esan daiteke eta ikerketa honetan adierazle horrekin 

erlazionatuta ikasleak kanpotik edo gizartearen aldetik jasotzen duen babesa aipatzen 

da (bai familiarena, bai lagun edo ikaskideena). Horrela bada, familia-babesaren eta 

eskola-doitzearen arteko erlazioa erabakigarria dela frogatzen bada ere, ez da gauza 

bera gertatzen lagunen babesaren eta errendimendu akademikoaren edo ikasketa 

itxaropenaren artean. Hau da, bi elementuen arteko erlazioa ematen dela frogatzen bada 

ere, erlazio hau ez da erabakigarria ikaslearen eskola errendimendurako familia-babesa 

izan daitekeen moduan. 

 

Azkenik, irakasleekin dituen harremanei dagokionez, hauetan bi aldeen arteko 

elkar ulertzea ematen dela agerikoa izan behar du, hau da, irakasleen aldetik enpatia 

dagoela nabarmena izan behar da. Gainera, irakasleek behar dutenerako prest daudela, 

beraien lanean gustura ari direla, ikasketetarako interesa bultzatzen dutela edota, 

beraien arauak modu logiko eta koherentean ezarri dituztela erakutsi beharko dute 

(Alonso-Tapia eta Ruíz, 2007; Rosenshine eta Stevens, 1986). 

 

 

4. LABURPEN MODURA 

 

Motibazioa eskola testuinguruetan maiz erabiltzen den elementua bada ere, ez 

da batere erraza halako prozesu konplexu eta hipotetikoa bere osotasunean deskribatzea 

edo azaltzea. Alde batetik, hainbat ikuspegitatik aztertua izan da eta honek, elementua 

deskribatzeko orduan aldaera teoriko zabala eta oso ezberdina ekarri du. Bestetik, 

prozesu bateratua ez izateak, hots, bere dimentsioaniztasunak, oso ezberdinak diren 

aldagaiak besarkatzea suposatzen du eta egunetik egunera motibazioaren gaineko 

teorietan ekarpen berriak ematen dira. Hau da, orain arte teoria bakar batek ere ez du 

lortu motibazio akademikoan parte hartzen duten aldagaien gaineko deskribapena eta 

beraien arteko funtzionamendu zehatza azaltzea. Horregatik, ez dago oraindik 

motibazioaren gaineko teorizazio sendo eta egiaztaturik non elementu honenganako 

ulertze eta hurbiltze bateratua eskainiko duenik. Hala eta guztiz ere, hezkuntzaren 

oinarrizko xede bihurtu da ikasleen motibazio akademiko egoki baten garapena. 
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Motibazioaren gainean eman diren ikuspuntu eta teorien artean bi garai ezberdin 

aipa daitezke, non esanguratsuak diren benetan horien artean teoria garaikideak. Teoria 

hauek ikuspegi soziokognitiboetan oinarrituta, motibazio prozesuetan parte hartzen 

duten aldagaien identifikazioa eta beraien arteko elkarreraginaren deskribapena ekarri 

zuen, hala nola, ikasketa edo lorpen helburuak eta hauen ondoriozko motibazio 

orientazioak (motibazio estrintseko eta intrintsekoa), lanaren gaineko kontrola, 

eraginkortasun pertzepzioak, urduritasun edo antsietate maila, kausazko atribuzioak…  

 

 Baina teorizazio guztien artean aurrerapausu garrantzitsuena, motibazioaren 

prozesuetan autokontzeptua bezalako aldagaia zuzenean ikasketetarako 

motibazioarekin lotzea izan da. 

 

Horretaz gain, motibazioaren gaineko ikerketetan aritu diren autore guztiek 

onartzen dute eredu motibazionalek gizabanakoaren jokabidezko zergatiari buruzko 

informazioa argitu behar dutela eta horretarako ikasleek ikasketa prozesuen aurrean 

dituzten jokabidezko hiru ezaugarri aipatzen dituzte eragilea, zuzentzailea eta 

iraunkortasunari dagokiona, hau da, beraien ekimenetan, hartzen duten lanaren 

esfortzuaren eta mantentzen duten iraunkortasunaren zergatiak argitu behar dituztela. 

 

Horrela, ikerketa gehienetan zehar deskribatu diren motibazio akademikoan 

parte hartzen duten aldagai esanguratsuenen artean hurrengo seiak aipa daitezke: 

 

1.  Motibazio orientazio intrintsekoa: gizabanakoak eskola eginkizuna, honek 

sortzen duen berezko interesagatik eta eragiten dion gozamen edo 

gogobetetzeagatik burutzen duenean, hots, eginkizuna bera helburua denean 

eta ez bitartekoa eginkizunetik kanpoko beste helburu batzuk lortzeko. 

 

2. Motibazio orientazio estrintsekoa: gizabanakoak eskola eginkizunak, 

kanpoko zergati edo helburuak lortzeko asmoarekin burutzen dituenean; 

adibidez, azterketa edo ebaluazioetan emaitza onak lortu, sariak lortu, 

porrota saihestu, ingurukoen errekonozimendua lortu… 
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3. Eginkizunen balioespena: Ikasleak eginkizunen gainean egiten dituen 

balorazioak; zein garrantzitsuak diren, zein erabilgarriak diren, zer nolako 

kostua eragingo dion… 

 

4. Autoeraginkortasuna: Ikasleek eginkizunak burutzeko orduan beraien 

gaitasunaren gainean dituzten pertzepzioak. 

 

5.  Kontrol sinesmenak: Ikasleek ikasketa prozesuetan zehar dituzten kontrol 

mailaren gaineko sinesmenei egiten dio erreferentzia aldagai honek. 

 

6. Antsietatea: Azterketa eta ebaluazioen aurrean ikasleek mantentzen duten 

antsietate maila. 

 

Sei aldagai hauek autokontzeptuarekin batera, lotura zuzena erakusten dute 

ikasketa egoeretan ematen diren prozesuetan ikasleek martxan jartzen dituzten 

ezaugarri afektibo zein motibazionalekin. Horrela bada, motibazio orientazio 

intrintsekoa mantentzeak, eginkizunen balorazio egokia izateak, ikasketa prozesuetan 

euren burua eraginkor ikusteak eta hauen gaineko kontrol sentsazioa izateak zein 

antsietate maila egokia mantentzeak, ikasketetan onurak ekar ditzakela baieztatzen da. 

 

Hala ere, ezin daitezke aipatu gabe utzi ikaslearen ikasketa prozesuetan 

esanguratsuak izan daitezkeen beste elementu batzuk. Alde batetik, barne ezaugarri edo 

psikologikoak, non autokontzeptua motibazioaren oinarrizko elementutzat jo den azken 

urteotako ikerketetan eta honen gainean egindako ikerketei esker, autokontzeptua 

dimentsioaniztun elementu bezala deskribatu zenetik motibazio akademikoaren 

ikerketetarako aurrerapausu handia izan da. Honekin batera, ikasleak adimena bezalako 

elementua ulertzeko duen moduak eragin handia izango du motibazioan. Bestalde, 

testuinguru ezaugarriak ere ezin daitezke aipatu gabe utzi nahiz eta ikerketa honetan ez 

diren helburu, aipagarriak dira oso familiaren eragina edo eskola testuinguruaren 

eragina motibazio akademikoaren ikerketarako. 
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Orain arte esandakoaren arabera, bigarren hizkuntzaren (2H) jabekuntzarako 

prozesuetan hainbat faktorek hartzen dute parte; faktore linguistikoek, sozialek, 

psikologikoek edota faktore psikosozial zein psikolinguistikoek. Horrela bada, autore 

asko saiatu izan dira faktore hauek guztiak zein beraien arteko erlazioa zehaztu eta 

deskribatzen (Baker, 1992; Carrol, 1962; Clément, 1980; Gardner, 1985; Lambert, 

1969; Siguan eta Mackey, 1986). 

 

Behin baino gehiagotan aipatu bezala, hizkuntza ez da komunikazio-kode hutsa; 

alegia, komunikaziorako baino askoz gehiagorako balio duen tresna dela esan daiteke 

eta hizkuntza-ukipena ematen den testuinguruetan hizkuntzaren funtzio ezberdinak 

beste edozein testuinguru edo gizartetan baino askoz agerikoagoak izango dira. Bada, 

2Hren irakaskuntza/ikaskuntza prozesuetan eta batez ere, eskola testuienguruetan islatu 

beharreko fenomenoa litzateke hizkuntzaren funtzionaltasuna, hau da, irakas 

prozesuetan ematen diren ezaugarriak kontuan hartuta edo irakaslearen ikuspuntuan 

oinarrituta, 2Hri ezin zaio curriculumeko beste edozein gairi ematen zaion trataera bera 

eman, ez baita eskolako beste edozein ikasgai bezala irakats daitekeena. Kasu hauetan 

ikasleek 2Hk adierazten duen identitatea ezagutu eta garatu beharko lukete (Gardner, 

1979). Are gehiago, hizkuntza gizabanakoen izate sozialari lotutako elementua da eta 

hauen identitate adierazle zuzena izango da. Gainera, beste guztiei identitate propioa 

erakusteko, helarazteko biderik zuzenena edo askotan bakarra ere bada. Horregatik, 

hizkuntza bat irakastea, arau-sistema, gramatika edota oinarrizko trebetasun batzuk 

garatzen laguntzea baino askoz gehiago da; hizkuntza berri horrek adierazten duen 

identitate taldearen izaera sozial eta kultural berriak ezagutaraztea eta neurri batean 

hauek hartzen laguntzea ere badakar 2Hren irakaste prozesuak eta beraz, prozesu 

konplexu honek izugarrizko eragina izango du ikaslearen izaera sozialean (Williams, 

1994). 

 

Azken batean, hizkuntza bat irakastea, ikastea bezain prozesu konplexua izan 

daitekeela esan daiteke, hots, prozesu soziala dela esan behar da, 2Hren hiztun 

komunitatearen kultura eta izaera sozialeko elementu ugari bereganatzea eskatzen 

duelako eta batik bat gurea bezalako hizkuntza-ukipeneko egoeretan edo gizarteetan, 

non faktore politikoek pisu handia hartzen duten askotan are konplexuagoa izan daiteke. 
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1.  JARRERAK ETA MOTIBAZIOA  2. HIZKUNTZAREN IKASKETAN 

 

Asko izan dira orain arte bigarren hizkuntzaren jabekuntza prozesuetan parte 

hartzen duten faktoreak aztertzen eta deskribatzen saiatu izan diren autoreak (Carroll, 

1965; Lambert, 1967). Alegia, prozesu konplexu honetan gizabanakoaren porroten edo 

arrakasten zergatiak zehaztu nahi izan dituzten autoreak. Baina, orain arte gehien aztertu 

izan den testuingurua soziala izan da eta gainera, norbanakoari dagozkion alderdi 

kognitiboei eman izan zaie garrantzi gehien, alde batera utzita ikaslearen aldagai 

afektiboak (Baker, 1992). Honelako lehen ikerketetan adimenari, edota ahozko 

gaitasunari ematen zitzaion garrantzia, baina denborarekin, 2Hren bereganatze prozesua 

bere osotasunean azaltzearen ezintasuna zela eta ikaslearen aldagai afektiboetan 

oinarritzen hasi ziren autore gehienak, hain zuzen ere, jarrera eta motibazioa bezalako 

aldagaietan (Madariaga, 1994). 

 

Bai jarrera linguistikoaren ikerketak bai elementu honi zuzenean lotutako beste 

faktore psikologiko garrantzitsu batzuk, hala nola, motibazioa, 2Hren ikasketekin 

erlazionaturik eman dira gehienetan eta batez ere hizkuntza-ukipena ematen den 

testuinguruetan non egoera diglosikoa ohikoa izango den. 

 

Aspalditik azpimarratu izan da jarrera linguistikoek betetzen duten papera 

hezkuntza elebidun programa ezberdinek edota egoera zehatzetan burututako hizkuntza-

politika ezberdinek izan duten arrakasta edo porrotaz hitz egiteko orduan. Hau da, 

beharrezkoa litzateke ikasleen jarrera linguistikoak eta hauetan eragiten duten 

elementuak sakonean ezagutzea hezkuntza eleanitzera bideratutako programak eta 

hizkuntza-normalkuntza proiektuak sortu nahi direnean. Gainera, behar hauek garrantzi 

handiagoa hartuko dute eskola testuinguruetan eta 2Hren ikasketa-irakasketa 

prozesuetan (Baker, 1992; Trim, 1992). 

 

Ondorioz, ohikoak dira halako egoeratan (hizkuntza-ukipeneko egoerak) 

aurkitzen diren gizarteetan oinarrituta burutu diren ikerketak, hain zuzen ere, 2H ikasten 

duten gizabanakoengan ematen diren jarrera linguistiko, motibazio prozesu eta 2H 
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horretan lortutako, konpetentzia mailaren arteko erlazioa ezagutu nahi izan duten 

ikerketak. 

 

 

1.1. Motibazio akademiko eta jarrera linguistikoak  

 

Aurretik esan bezala eta hainbat autoreren hitzetan motibazioa eta jarrerak 

hestuki lotuta azaltzen diren elementuak dira (Ames, 1992; Dweck, 1986; Dweck eta 

Leggett, 1988; Weiner, 1986). Azken batean, gizabanakoaren jokabidearen 

baldintzatzaile nagusietakoa da motibazioa, horren ondorioz, 2Hren jabekuntza 

prozesuetan ikasleak mantenduko dituen jarrerak neurriren batean motibazioak 

baldintzaturik egongo dira. 

 

Aipatutako autoreek, ikasleen errendimendu akademikoari begira gizabanakoak 

hainbat motibazio eredu izan ditzakeela azpimarratzen dute, honetarako aldagai 

oinarrizkotzat kontsideratuz ikasleek dituzten lorpen helburuak. Hots, motibazio 

akademikoa ulertzeko modua lorpen helburuetan oinarrituko litzateke autore hauen 

ustetan. 

 

Era berean, lorpen helburua, sinesmen, atribuzio eta afektu edo sentimenduz 

osatutako eredua bezala defini daiteke non eredu honek gizabanakoaren jokabidezko 

intentzioak zuzenduko bailituzke (Weiner, 1986). Gainera, helburu hauek 

gizabanakoaren afektu, kognizio eta jokabidezko erreakzioak zuzenduko dituzte bere 

emaitzen aurrean, bai arrakastatsuak direnean bai txarrak direnean (Ames, 1992; 

Dweck, 1986; Dweck eta Leggett, 1988). 

 

Bide beretik jarraituz, eredu ezberdinak proposatu badira ere, motibazio 

akademikoa azaltzeko autore gehienak bat datoz motibazioa ikaslearen jokabidearen 

eragite, zuzentze eta iraunkortasunean parte hartzen duen prozesu hipotetikoa dela 

aipatzean; alegia, ikasleak jarraitzen duen helburu motaren arabera motibazio eredu 

zehatza izango du eta era berean, motibazio eredu honek ikaslearen jokabidea 

markatuko edo zehaztuko du (Valle et. al., 2009). 
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Autore hauek planteatutako ikusmoldearen arabera argi geratzen da motibazioak 

gizabanakoaren jokabideak baldintzatzen baditu oso modu hertsian egongo direla lotuta 

motibazioa eta jarrerak. Are gehiago, motibazioak jarrerak baldintzatuko dituela esan 

daiteke (Arratibel, 1998). Eta askotan aipatu izan dira hizkuntzaren ezagutza maila eta 

gizarte ingurunea hizkuntzen jabekuntzan zein erabileran eragiten duten faktore 

garrantzitsuenen artean; baina batez ere, gizabanakoaren hizkuntzarekiko jarrerak eta 

hauekin oso modu estuan lotuta agertzen den motibazioa (Basterretxea, 1992). 

 

 

1.2. Aldagai afektiboak eta testuingurua 

 

Aipatutako ondorioetara iristeko, motibazio-jarreren ikerketetan eta Kanadako 

egoeran oinarrituta aintzindari izan diren Robert C. Gardner eta William E. Lambert 

aipatu beharko genituzke. Bertan, populazioa bi hizkuntza ofizial eta mundu mailan 

indartsuak diren frantsesa eta ingelesaren hiztunen artean banatuta dago eta ondorioz, bi 

hizkuntza hauen arteko lehia gogorra izan daiteke. Autore hauen ustetan, lurralde edo 

eremu berean bizi diren komunitateen arteko bizikidetza sustatzeko faktore 

esanguratsua izango da beste komunitatearen hizkuntza, jakitea. Ondorioz, 2H ikasteko 

motibazioa lehen mailako indarra izango da komunikazioa areagotu eta kidetasuna 

indartzeko bidea izango baita (Gardner eta Lambert, 1972). Honetaz gain, 2H horretako 

komunitatearen gaineko edo haienganako jarrerek eragin handia izango dute 2H horren 

ikasketan. 

 

Autore hauen lehendabiziko ekarpena, beraien artean bereizten diren baina era 

berean, 2Hren ikasketan lortutako errendimenduarekin lotura duten bi faktore 

deskribatzea izan zen. Alde batetik, alderdi edo faktore kognitiboa, non adimena eta 

gaitasuna sartzen diren eta bestetik, alderdi afektiboa, non jarrera-motibazio ezaugarriek 

eratuko bailukete (Madariaga, 1994). 

 

Hizkuntza-ukipena ematen den egoeratarako burututako ikerketetan erakusten da 

ikasleek 2H ikastean duten motibazio mota zein mailak ikasle hauek hizkuntza horretan 

izango duten konpetentzia linguistikoaren maila zehaztuko dutela. Are gehiago, 

Kanadiar autoreen esanetan egoera hauetan ikasleek bi motibazio mota ezberdin izan 
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ditzakete. Alde batetik, motibazio joera instrumentala duten ikasleak egongo lirateke eta 

bestetik motibazio joera integratzailea duten ikasleak. 

 

a) Motibazio joera instrumentala duten ikasleak: Kasu honetan, 

gizabanakoek 2H ikastean edota gaitasun zehatz batzuk lortzeko bidean 

etekin pragmatikoak izango dituzte helburu. Hots, erabilera praktiko edo 

zehatz batzuetarako helburuarekin ekingo diote ikasketa prozesuei; adibidez 

lanpostu hobea edo soldata hobea lortzeko. Horrela, 2Hren jabekuntza 

errekonozimendu sozial edo etekin ekonomikoak lortzeko proposamenekin 

erlazionatuta egongo da. 

 

b) Motibazio joera integratzailea duten ikasleak: Kasu honetan, 

gizabanakoek 2Hko hiztun komunitatearen ezaugarri bereizgarriak 

ezagutzeko asmoz ekingo diote 2H honen ikasketari; adibidez, komunitate 

horrekin identifikatu edota komunitatearen parte izateko nahiarekin. Gainera, 

komunitate berri horretako kideekin harremanak izateko eta euren antzeko 

izateko nahiak ikasle hauengan jarrera positiboagoak eragingo lituzkete 

2Hko komunitatearenganako eta askotan konpetentzia linguistiko maila 

altuagoarekin erlazionatu izan da. 

 

 

Gardner eta Lambert-en ereduari jarraitu izan diote 2Hen ikasketen gaineko 

hainbat ikerlarik baina poliki-poliki eredu honen gainean beraien ekarpenak eginez. 

Honela, hasiera batean joera integratzailea hobesten bazen ere, ondoren egindako 

ikerketek ez zuten joera integratzailearen gailentze hau hain argi adierazten eta badirudi 

praktikan bi joera hauek (instrumentala eta integratzailea) batera ager daitezkeela, batez 

ere ikasle gazteengan nahiz eta autore batzuen esanetan, denborarekin eta 2H ikasi ahala 

bi joeren uztarketa desagiten joango den eta gizabanako bakoitzak bere joera propioa 

eta, beraz, bere jarrera linguistikoak izango dituen (Shuy, 1983; Baker eta Prys, 1998).  

 

Era berean, 2H ikasteko orduan komunitatean ematen den motibazio joera 

nagusia instrumentala edo integratzailea izatea guztiz erabakigarria izango da gizarte 

elebidunaren eraketa bidean. Eta halako kasuetan zeresan handia izango du joera 
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integratzailerako bidean bai ikasleen jarrerak bai 2Hren hiztunen jarrerak (Baetens 

Beardsmore, 1989). 

 

Bi joera hauek 2Hren arloan oso ezagunak izan badira ere, gehien landu eta 

ikertu izan den joera, integratzailea izan da, baina joera baino benetan garrantzitsua 

oinarri motibazionala izango da; alegia, “motibazio integratzailea”. Batik bat kontzeptu 

honetan sakondu izan da eta konstruktu konplexua izateaz gain, besteak beste, hiru 

osagai nagusi dituela azpimarratu zen (Gardner, 1979). Integratzailetasuna, non batez 

ere 2Hren hiztun komunitatearekiko jarrerak oro har eta ikasleak berea ez den beste 

hizkuntzekiko izan ditzakeen jarrerak bereziki kontuan hartzen diren. Ikasketa 

testuinguruari buruzko jarrerak, non irakaslearekiko eta ikasturtearekiko ikasleak 

dituen jarrerak hartzen diren kontuan eta azkenik, motibazioa, non hizkuntza ikasteko 

nahia, intentsitatea… bezalako sentimenduak hartzen diren kontuan. 

 

Hasierako planteamenduen ondorioz, motibazio joera integratzailea zuen 

ikaslearengan hainbat faktorek eragiten zutela baiezta zitekeen. Horrela bada, ikasle 

hauek 2Hren hiztunenganako (baita hiztunaren inguruan eman ohi diren ezaugarri 

kulturalekiko ere) zein hizkuntzaren ikasketa prozesurako jarrera positiboak adieraziko 

zituzten. Gainera, ingurune hurbilarengandik (gurasoengandik batez ere) 2Hren 

ikasketarako babesa eta animoak jasoko lituzkete. 

 

Honen guztiaren ondorioz baiezta daiteke bigarren hizkuntzaren bereganatze 

prozesuetan motibazioak jarrerekin erlazio zuzena adierazten duela eta geroago 

agertutako Fishbein eta Ajzen-en teorian oinarrituta bi aldagai nagusi hauetan eragiten 

duten barne faktore edo azpiosagaiak deskribatzen saiatzeari ekin zioten autore askok 

eta batik bat jarrerak eta 2Hren arteko erlazioan oinarrituta, edo hobeto esanda jarrerek 

nola eragiten dioten hizkuntza bereganatze prozesuari aztertu nahian gurean ere hainbat 

lan aipa daitezke (Lasagabaster, 2003; Madariaga, 1994; Oroz, 1999; Rojo, Madariaga 

eta Huguet, 2010). 
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 4. Koadroa 

 Gardner-en motibazio integratzailearen osagaiak 

 

 Iturria: Sánchez eta Sánchez, (1992). 

 

 

Gainera, Gardner-ek (1979) familia-instituzioak izan dezakeen eragina ere 

aztertu zuen. Honela, autore honek familia barruan beste komunitate linguistikoekiko 

egon daitezkeen jarrerek eta bai esplizitoki bai inplizitoki azaltzen direnak eragin 

zuzena izango dutela gizabanakoek garatuko dituzten jarreretan azpimarratu zuen. 

Modu honetan, motibazio integratzailea, beste komunitatearekiko eta bere 

hizkuntzarekiko jarrera positiboenak dituzten familietan eratuko da. 

 

Era berean, familia barruan ematen diren jarrera esplizitu/inplizitu hauen 

arabera, seme-alabengan eratzen den motibazio mota pasiboa edo aktiboa izan daiteke. 

Aktiboa, gurasoek 2Hren edo 3Hren ikasketa beraien seme-alabengan modu positiboan 

eta kontzienteki bultzatzen dutenean emango da eta pasiboa ordea, hizkuntza jakin 

batenganako eta bere hiztunenganako jarrera negatiboak modu ez kontziente batean 

transmititzen direnean emango da. Are gehiago, bi motibazio mota hauek (pasiboa eta 

aktiboa) aldi berean ematen direnean familia barruan, joera pasiboa gailendu egingo 
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zaio joera aktiboari eta ondorioz ikaslearen motibazioa argi eta garbi geratuko da 

erasanda. 

 

Eredu hau oinarri hartuta, testuinguru edo gizartearen garrantzia aipatu zuten 

autore askok eta honela, testuinguru linguistikoaren eragina ezaugarri 

garrantzitsuenetariko bilakatu zen ondorengo eredu nahiz ikerketetan. Hemendik aurrera 

gizarte edo testuinguru linguistiko hori zehazten saiatu ziren autore garrantzitsuenak 

(Madariaga, 1994).  

 

Ildo honetatik jarraituz eta euskararen ikasketa prozesuetan oinarrituz, ezin 

daitezke ahaztu Sánchez Carrión “Txepetx”-ek (1991) egindako ekarpenak. Autorearen 

esanetan hiru funtsezko ezaugarri ematen dira hizkuntza bereganatzeko prozesu sakon 

horretan; alegia,  motibazioa, ezagutza eta erabilera. Esan beharra dago gure egoerarako 

lan aurrerakoi eta lagungarria izan bazen ere, autoreak ez dituela motibazioaren barne 

osagai edo ezaugarriak deskribatzen eta berak, motibazioa, gizabanakoak ikasteko 

adierazten duen arrazoiak, nahiak eta interesak bezala definitzen duela. Bere 

ikuspuntuak, 2H ikasteko ala ez eta behin ikasita erabiltzeko ala ez ematen diren 

arrazoiak, interesak eta nahiak deskribatzea ekarri zuen betiere euskal gizartearen 

testuinguru soziala kontuan hartuta. 

 

Azken batean, esan daiteke norbanakoari dagozkion aldagaiek, hain zuzen ere, 

bere pertsonalitateari dagozkienek, honek lortutako errendimenduaren alde txiki bat 

besterik ez dutela aurreikusten edo azaltzen baina aldagai hauekin batera norbanakoaren 

testuinguruko aldagaiak, hots, ikasketa testuinguruko aldagaiak zein aldagai sozialak 

kontuan hartzen badira orduan errendimenduaren adierazle zuzenak izan daitezke. 

 

Baina 90eko hamarkadatik aurrera aldaketa sakonak eman ziren 2Hren 

ikasketaren gaineko motibazioaren ikusmoldeetan. Hau da, ordura arte alderdi 

soziokulturalei ematen zitzaien garrantzi handiena 2Hren ikasketarako motibazioa 

deskribatzean eskola testuinguruko eragileak kontuan hartu gabe. Beraz, ikusmolde 

berri honen ekarpen nagusia hezkuntza psikologiaren motibazioaren gaineko teorietan 

oinarritzea izan zen. 
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Hizkuntzen pedagogian komunikazioari garrantzia ematen hasi zitzaionetik eta 

konstruktibismoaren ikusmoldeekin batera ezaugarri afektiboak eskola testuinguruan 

oinarrituta aztertzen hasi ziren 2Hren jabekuntza prozesuetako alde garrantzitsu bezala. 

 

Horrela, 2Hren ikasketaren inguruko motibazioaren ikuspegi zabalago eta 

konplexuagoa proposatu zen, non ikuspuntu berri hauek adierazten duten 

gizabanakoaren itxaropen, helburu, interesak, edota beraien alde emozionala, beraien 

hizkuntza zehatz horrekiko jarrerak, iritzi, sinesmen eta abar kontuan hartu ezean, 

2Hren bereganatze prozesuak islatu eta deskribatzeko orduan fenomeno konplexu honen 

zati bat besterik ez litzatekeela azalduko. Honek erakusten du beharrezkoa dela, beraz, 

motibazioaren ikerketa eskola testuinguruan oinarrituta azaltzea, hain zuzen ere, 

motibazio akademikoaren ikuspuntutik azaltzea; alegia, ikasleak burutu beharreko 

ekintzaren aktibatze, intentsitate eta esfortzuaren iraupena ikertzea, honek 

norbanakoaren jokabide linguistikoa ulertzeko bideak irekiko baititu (Lorenzo, 2006). 

 

Ikuspuntu berri honetatik abiatu zen Zoltán Dörnyei-k (1994) bere eredua 

planteatu zuen. Autore honek ikasgelako egunerokoan oinarrituta aztertzen du 2Hren 

ikasketarako motibazioa eta horrek hiru maila deskribatzera eraman zuen: 

 

• Hizkuntzari dagokion maila: hasierako edo ikusmolde zaharrari dagokion 

maila litzateke, non 2Hren hainbat ezaugarrirekin lotutako osagaiak 

deskribatzen dituen. Adibidez, 2H horren hiztunen kultura eta komunitateari 

dagozkion alderdiak, 2Hren jabekuntzak ekarritako onurak, bai pragmatiko 

bai kognitiboak. Azken batean, Gardner-en joera integratzaile eta 

instrumentalarekin lotutako motibazio elementuak. 

 

• Ikasleari dagokion maila: ikaslea 2H ikastera bultzatzen duten ezaugarri 

berezko edo barnekoak deskribatzen ditu. Batez ere, autokonfiantza, helburu 

edo lorpenen beharra, gizabanakoak bere gaitasunekiko dituen uste edo 

sinesmenak, autoeraginkortasuna, antsietatea, kausa eragozpenak… 

 

• Ikasketa testuinguruari dagokion maila: 2Hren ikasketarekin lotutako hainbat 

alderdik parte hartzen dute maila honetan. Hala nola, irakasleak eta hauek 
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erabilitako materiala zein metodologia (nortasuna, jokabidea, irakasketa 

estiloa…) talde edo ikaskideekin lotutako ezaugarriak (onartua izatea, 

taldearen batasuna, talde-helburuak…) 

 

Geroago, beste eredu batzuk eman dira adibidez, Williams eta Burden-en (1997) 

eredua. Euren ustez ere, motibazioa elementu konplexu eta osagai ugarikoa izan arren, 

bere sailkapena egiterako orduan beste irizpide bat erabili zuten, hain zuzen ere, 

motibazioaren eragilea kanpokoa edo barrukoa den kontuan hartutako irizpidea. 

Horrela, bi eragile mota hauen barruan hainbat azpiosagai deskribatu zituzten. Barruko 

faktoreen artean, eginkizunaren berezko interesa, balioa, gizabanakoaren sinesmen edo 

inpresioak (kontrola, helburuak ezartzen jakitea…) gaia menderatzea, norberaren 

gaineko pertzepzioak… izango lirateke aipagarrienak. Eta kanpoko faktoreen artean, 

gizabanakoarentzat garrantzitsuak diren inguruko pertsonak, beste garrantzitsuekiko 

dituen harreman edo interakzioak, ikasketa prozesuaren inguruko ezaugarriak (eskola-

taldea, ordutegia, baliabideak…), eskola tentuingurua… lirateke elementu 

garrantzitsuenak. 

 

Eredu hauek abiapuntutzat hartuta gaur egunera arteko ikerketek ikuspegi 

zabalagoa izatea ekarri dute 2Hren ikasketarako motibazioaren inguruan eta Dörnyei-k 

(2001) berak geroago eredu hauetan oinarrituta “denbora” bezalako ezaugarria gehitu 

zuen. Hots, ikasketa prozesuetan zehar denborak aurrera egin ahala motibazioa 

gorabeheratsua izaten dela oinarrian hartuta. 

 

 

1.3. Aldagaien arteko erlazioaren norabideaz 

 

Aurretik esandakoarekin guztiarekin, motibazioak eta jarrerek nola eragiten 

dioten 2Hren jabekuntzari aztertu nahi izatekotan, bi konstruktu hauen eta ikasketa 

linguistikoaren artean ematen den erlazioan sakondu beharko litzateke. Orain arteko 

ikerketek argi erakusten dute ez dela erraza hain konplexuak diren elementuen 

deskribapena eta beraien arteko erlazioa zehaztea, horregatik, jarreren eta motibazioaren 

arteko interakzioa ikasketa linguistikoaren prozesuetan argia bada ere, gaur egungo 

eztabaida edo ikerketen xedea aldagai hauen arteko zergati/ondorioaren norabidea 
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azaltzean eta ikasketa mailari edo errendimenduari nola eragiten dioten argitzean datza 

(Clément eta Gardner, 2001; Huguet, 2006). 

 

80ko hamarkada hasieran eta gerora eman ziren eredu soziopsikologikoak 

ikasketa prozesu hauetan pisu handiena izan dezaketen hiru aldagaien artean eman 

daitezkeen erlazioak argitzen saiatu ziren eta hasiera batean, ondorengo figuran 

adierazten den erlazioa deskribatu izan zuten. 

 

 

 

10. Figura. Aldagai nagusien arteko erlazioa. Madariaga, (1994) 

 

 

Gardner eta Lamberten motibo integratzailearen teorian oinarrituta, argi geratzen 

da 2H ikasteko motibazioak oinarrizko jarreren arrazoia duela, hau da, bere oinarrian 

gizabanakoaren jarrerak egongo lirateke, bai hizkuntza bareganatzeko prozesuarekiko, 

bai 2H osatzen duen hiztun komunitatearekiko, bai 2H berarekiko. Beraz, ikuspuntu 

honetatik abiatuta esan daiteke, jarrerek motibazioaren oinarri psikologiko eta soziala 

betetzen dutela.  

 

Ikus daitekeenez, inguruneak edo gizartearen kanpoko faktoreek eragin zuzena 

izango dute ikaslearen jarreretan. Baina gure lanaren ikuspuntutik faktore hauen 

norabidearen punturik garrantzitsuena, jarreren eta motibazioaren artean deskribatzen 

den erlazio edo norabidea izango litzateke. Horrela, Gardnerren hasierako ereduan, 

jarrerek motibazioan eragiten dutela eta era berean, honek errendimendu akademikoan 

planteatzen da. 

 

Gerora, aldagai hauen arteko erlazioari buruzko ekarpenak ugariak izan badira 

ere, denetarik planteatu izan dela esan daiteke, hau da, kontraesangarriak dira 

gehienetan erlazioaren norabidearen gaineko zehaztapenak ematerako orduan. Horrela 
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bada, autore batzuek adierazten dute 2Hren ikasketa prozesuetan gizabanakoek 

hizkuntza horren hiztunekiko dituzten jarrerak nahiko aldakorrak izan daitezkeela. 

Ondorioz, honelako baieztapenekin lan batzuek azpimarratu dute jarrerak ez direla 

oinordetzan hartuak, baizik eta sozializazio prozesuen bidez ikasi egiten direla eta, 

beraz, hizkuntza bereganatzeko prozesuetan aldatzeko aukera zabalagoa izango dutela 

(Baker, 1992, 1997; Bierbach, 1988). Are gehiago, sozializazio prozesu horren barruan 

hezkuntza elebidunerako programa bat izan daiteke gakoa eta hau egoera egokian 

garatzen bada beste hizkuntzaren hiztunekiko zein beraien kulturarekiko estimua indartu 

egingo da (Sánchez eta Rodríguez de Tembleque, 1986). 

 

Beste alde batetik, badira honen guztiaren kontrako ikuspuntuak azaltzen 

dituzten lanak, non jarreren papera ikasketa linguistikoari gailenduko zaion eta, beraz, 

bi elementuen arteko erlazioa kontrako norabidean emango litzateke, hau da, jarrerak 

norbanakoaren ezaugarri barnekoak eta nahiko errotuak edo egonkorrak lirateke eta ez 

horren aldakorrak aurretik pentsatzen zen bezala; ondorioz, jarrerak izango lirateke 

2Hren ikasketan eman daitezkeen aurrerapausuak zehaztuko lituzketenak (Sánchez eta 

Rodríguez de Tembleque, 1997) eta autore hauek adierazi bezala hiru ezaugarriren 

bidez deskriba daiteke ikuspuntu hau: 

 

1. Jarrerak eta motibazioa lortutako konpetentzia linguistikoaren mailarekin  

erlazionatuko dira, norbanakoaren adimen eta gaitasunaren arabera. 

 

2. Gurasoen jarrera linguistiko eta seme-alaben jarrera linguistikoen artean 

erlazio esanguratsua egongo litzateke; ondorioz, jarrera linguistikoak etxean 

garatuko lirateke eskola testuinguruan ikasketa linguistikoa eman baino 

lehenago. 

 

3. Eskola ikasketa baino lehen zein ondoren egindako jarreren neurketan ez da 

aldaketa handirik ematen; beraz, pentsa daiteke hizkuntzaren ezagutza 

sakonago edo hobe batek ez duela jarreretan hobekuntzarik suposatuko. 
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Azken finean, autoreen artean adostasuna badago ere norbanoek 2Hn lortutako 

konpetentzia maila eta gizabanakoaren ezaugarri afektiboen, hots, hauek hizkuntza 

horrekiko dituzten jarrera linguistikoen zein hizkuntza horrek adierazten duen 

kulturarekiko jarreren edo 2H ikasteko motibazioaren arteko erlazioa ematen dela 

baieztatzean, desadostasunak erlazio honen norabidea zehazterako orduan sortzen dira. 

Hau da, autore batzuek familian eta inguru hurbilean eratzen diren jarrerak nahikoa 

egonkorrak direla eta hauek ikasketa linguistikoari gailentzen zaizkiola azpimarratzen 

duten bitartean beste autore batzuek ikasketa linguistikoen garrantzia azpimarratzen 

dute jarrerekiko; alegia, 2Hn lortutako konpetentziak jarrerak bideratu edo aldatzeko 

gaitasuna izango luketela. 

 

Baina edozein modutan, bi ikuspuntu hauen gainetik hirugarren postulatu bat da 

indar gehien hartzen ari dena azken urteotan. Ikuspuntu honek, seguruenik bi aldagai 

hauek beraien artean elkar zehazten dutela edo bien arteko elkarreragina ematen dela 

adierazten du; beraz, biak izango lirateke zergati eta ondorio modu berean (Baker, 1992; 

Huguet, 2005). 

 

Hala ere, nahiz eta ikuspuntu hauek nahikoa argitu duten osagaien arteko 

erlazioa, autore askok aipatzen dute ikasketa linguistikoetan parte hartzen duten 

osagaien edo elementuen deskribapen eta zehaztearen zailtasuna eta, beraz, 

aurrerapausuak ematearen beharra; prozesu honetan gizabanakoaz gain, eskolak edo 

familiak zein berain arteko erlazioak esanguratsuak baitira gizabanakoaren jarreren 

neurketan (Huguet, 2005). 

 

 

2. MOTIBAZIO AKADEMIKOA ETA ERRENDIMENDU AKADEMIKOA 

 

Ikasgela, motibazio akademikoaren ikerketarako erreferentzia markorik 

egokienetarikoa izan daiteke, nahiz eta jakin testuinguru dinamiko, aldakor eta 

konplexua dela. Norbanakoaren nahiz taldeko motibazioaren ezaugarriak aztertu eta 

ondorioztatzeko aukera ematen digu ikasgelak, beste testuinguru batzuetako eraginak 

ere badirela ahaztu gabe, hala nola, etxea, lagun taldea, auzoa edo bizilekua… Beraz, 
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ikasgela gizabanakoaren hezkuntzan eta modu berean ikasketarako motibazioan eragiten 

duten testuinguruen artean mikrokosmosa bezala deskriba daiteke. 

 

Horretaz gain, 2Hren bereganatzean beharrezkoa da, motibazioari dagokionez bi 

alde esanguratsu bereiztea. Alde batetik, testuinguru formatean ematen den ikasketa, 

hots, eskolan ematen dena eta lan honen helburuak kontuan hartuta DBHko eskolatzeari 

dagokiona eta beste alde aldetik, testuinguru ez formalean ematen den ikasketa, hau da, 

testuinguru naturalean ematen dena. Motibazioari dagozkion prozesuetan, bere 

sorreratik bere ondorioetara ezaugarriak ezberdinak izango dira ikasketa prozesuak 

testuinguru batean edo bestean ematen direnean. Horrela, 2Hren ikasketarako motibazio 

falta testuinguru naturalean edo ez formalean jokabide isolatzaile edo antisozialarekin 

lotu daiteke baina 2Hren ikasketarako motibazio falta testuinguru formalean ematen 

denean, honek ondorio bezala eskola porrota edo errendimendu akademiko eskasa 

ekarriko du (Lorenzo, 2006). 

 

Era berean, 2Hren ezagutza zabaltzeko eman daitezken bitartekari zein urratsak 

ezberdinak izango dira testuinguru naturalean edo testuinguru formalean ematen diren 

kontuan hartuta. Alde batetik, komunitate edo gizarte taldearen ohitura linguistikoak 

aldatzeko eman daitezkeen prozesuak gizarte aldaketetan oinarrituta eman beharko dira, 

hau da, hizkuntza-politika ezberdinetan oinarrituta. Gure komunitatearen kasuan 

hizkuntza-normalkuntza lortzeko eman beharreko pausoak izango lirateke. 

 

Beste alde batetik, eskola testuinguruan eman daitezkeen urratsak, irakas 

metodologian, eskola ekintzetan, eskola antolaketan, ebaluazio irizpideetan… 

oinarritutako urratsak izango dira. 

 

Modu honetan, motibazioaren gaineko ikerketek ere banaketa hau oinarrizkotzat 

hartzen dute eta horrela bada, gizarte ezaugarrietan, hots, ikasketa natural edo sozial 

batean oinarritutako bereizketa integratzaile/instrumentalaren gainetik motibazioari 

dagozkion ezaugarri pragmatikoak hartu beharko lirateke kontuan, hau da, 

gizabanakoari dagozkion ezaugarrietan, eskola testuinguruan eta hizkuntza zehatz baten 

ikasketan oinarritutako alderdiak (Dörnyei eta Schmidt, 2003). 
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2.1. Motibazio orientazioak eta errendimendu akademikoa 

 

Motibazio akademikoaren inguruan egindako ikerketa askotan aipatu izan dira 

motibazio intrintsekoaren onurak. Horrela, Reeve-k (2002) egindako hainbat lanen 

bilketaren ondoren, motibazio intrintsekoa eta errendimendu akademikoaren arteko 

erlazioan bi puntu azpimarratu zituen. Alde batetik, intrintsekoki motibatuta dauden 

ikasleek arrakasta handiagoa lortzen dute eskola testuinguruetan eta bestetik, irakasleek 

ikasleen autonomia eta hauen orientazio intrintsekoa bultzatzen dutenez orientazio mota 

hau jarraitzen edo erakusten duten ikasleak horretaz baliatzen dira. 

 

Ez da harritzekoa intrintsekoki motibatutako ikasleek errendimendu akademiko 

hobea lortzea. Kasu hauetan, ikasleek eskola ikasketarekin gozatzen dute, erronka 

handiagoak edo egokiagoak aukeratzen dituzte, antzemandako konpetentzian maila 

altuagoa erakusten dute eta era berean, maila altuko ikasketa ondorioak ekoiztuko 

dituzte; beraz, motibazio intrintsekoa errendimendu akademikoaren aurretiko adierazle 

ezin hobea izango litzateke (González, 2005). 

 

Era berean, aipatutako autorearen hitzetan motibazio orientazioaren zergati 

nagusia ikasle eta irakaslearen arteko erlazioan oinarritzen da. Hau da, ikasleak emaitza 

onak lortuko ditu, honek kontzeptu berriak ikasi eta barneratzen baditu, pentsatu eta 

modu egokian arrazoitzen badu, autoestimu altua erakusten badu… eta hau guztia, 

irakasleek bere autonomia bultzatzen dutenean eta bere ekintzen gaineko gehiegizko 

kontrola erakusten ez dutenean emango da. Horrela, autonomia maila eta honekin batera 

kontrolaren gaineko sinesmenak bitartekari egokienak lirateke ikasleek motibazio 

orientazio intrintsekoa manten dezaten. 

 

Baina eskola errendimenduak eta ondorioz aipatutako ikasketa ezaugarri 

positiboek koerlazio altuenak ikasketarako motibazio orientazioarekin erakutsiko dute. 

Alegia, motibazio orientazio intrintsekoak atzean nahitaez ikaslearen helburu zehatz 

batzuk daramatza, hain zuzen ere, ikasketa helburuak. 
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Ikasketetarako orientazioa erakusten duten ikasleek motibazio intrintsekoaren 

ezaugarriekin koerlazio esanguratsuak adierazten dituzte eta esan bezala, ikasle hauek 

errendimendu akademiko altua lortzea ez da harritzekoa (Pintrich eta Schunk, 2006). 

 

Beraz, ikasleek dituzten helburu akademikoak oinarrizkoak izango dira beraien 

motibazio orientazioaren garapenerako zein beraien ikasketarako eta honen isla izan 

beharko duen errendimendu akademikorako. Era berean, autoreen arteko adostasuna 

ematen da eginkizunen sahiesteak errendimendu akademikoarekin eta honen adierazle 

diren ikasketa ekintza edo ezaugarriekin modu negatiboan koerlazionatzen duela 

adieraztean (González, 2005; Nuñez eta González-Pumariega, 1996; Pintrich eta 

Schunk, 2006). 

 

Dena dela, helburu akademiko eta errendimendu akademikoaren arteko 

eztabaida handiena ekarri duen aldagaia, errendimendurako motibazio orientazioarena 

izan da. Autore batzuek, batez ere hasierako ikerketak burutu izan zituzten autoreek 

errendimendurako helburua emaitza txarrekin edo behintzat oso positiboak ez ziren 

emaitzekin lotzen zituzten. Hala ere, denborarekin frogatu izan da egoera eta adinaren 

arabera ikasketarako orientazioa bezain bitartekari ona izan daitekeela 

errendimendurako orientazioa emaitza akademikoak kontuan hartu behar direnean 

(Pintrich, 2000). Hots, adinarekin edo urrats altuetan (DBH, batxilergoa, unibertsitatea) 

ikasketa prozesuaren zati handi bat edo egoera asko eta horretara bideratutako 

metodologia ugari lehiakortasunean oinarritzen direnean, ikaslea ikaskideak gainditzen 

ahaleginduko da bere arrakasta ingurukoek lortutako errendimenduaren konparaketaren 

bitartez neurtuko dela sentitzen duelako. Gainera, hezkuntza sistemak gehienetan 

erabiltzen dituen ebaluazio irizpideak arau eta lehiakortasunean oinarritzen direnean 

errendimendurako orientazioa aldagai motibatzaile garrantzitsua bezain baliagarria izan 

daiteke. Horregatik, azken teorien arabera errendimendurako orientazioa positiboa izan 

daiteke ikasketetarako orientazioarekin batera ematen den bitartean. Alegia, bi 

orientazio hauek aldi berean eman daitezke ikasleeengan errendimendu 

akademikoarekin koerlazio altuak erakutsiz (Suárez, Cabanach, eta Valle, 2001; Valle et 

al., 2003, 2009). 
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2.2. Eginkizunen balioespena eta errendimendu akademikoa 

 

Aurretik azaldu bezala, ikerlari askok eginkizunen balioespena, ikasleen ikasketa 

itxaropenarekin erlazionaturik deskribatu izan dute eta honek errendimenduarekin duen 

lotura azaltzean ere aipatutako bi elementuak elkarrekin mantendu dituzte osagai 

zabalago bezala. Honen ondorioz, lortutako emaitzak ere askotarikoak izan dira. Baina 

zenbait ikerketa saiatu izan dira eginkizunen balioespena eta errendimendu akademikoa 

edo ikasleek lortutako emaitzak lotzen zein lotura hauek azaltzen eta bi elementu hauek 

banatuta mantendu izan diren ikerketetan eginkizunen balioespenak errendimendu 

akademikoarekin lotura zuzena erakutsi izan du gehienetan (González, 2005). 

 

Ikasleek egiten duten eginkizun bakoitzeko balioespenaren arabera, hauek 

prozesu kognitibo zehatzak jarriko dituzte martxan eta motibazio eredu ezberdinak 

aukeratuko dituzte gero ekintzetan parte hartzeko jokabide zehatzak eragingo 

dizkietelarik eta azkenik, lortutako emaitzen arabera emozio ezberdinak jasoko dituzte. 

Hauek guztiak, balioespenen eta emaitzen arteko bitartekariak izango dira (Wigfield, 

1994). Horregatik, azalpen honetan oinarrituta, balioespenak errendimenduarekiko izan 

dezakeen eragina zuzena edo zeharkakoa (bitartekarien bidezkoa) izango da. 

 

Zeharkako eragin honetan alderdi kognitiboari dagozkion bitartekariak oso 

garrantzitsuak izango dira geroko emaitzetan eta errendimendu akademikoan oro har, 

islatuko baitira. Horrela, esan daiteke eskola testuinguruetan eginkizunenganako 

balioespen handia erakusten duten ikasleek bai arrazoi intrintseko zein 

estrintsekoengatik, ikasketa estrategia gehiago eta eraginkorragoak jartzen dituztela 

martxan; hala nola, errepikapenezko estrategiak, idatzitakoak behin eta berriro 

irakurtzea, buruz ikasteko estrategiak, hainbat iturritatik eratorritako informazioaren 

aukeraketa ikasgaien arteko edukiak alderatu, aurretik bereganatutako informazio eta 

jakintzak berriekin pilatu, laburpen edo eskemak egin… baina agian garrantzitsuena, 

ikasitakoaren eta bizitakoaren arteko konparaketak egin ondoren bere buruari galderak 

egitea gero aukeratu ahal izateko litzateke. Estrategia hauek guztiek eta aipatzen ez 

diren beste batzuek ikaslearengan koodifikazioa garatu, ikasturtean zehar 

bereganatutako ezagutzak pilatu eta gordetzeko aukera zabaltzen dute eta nola ez, honek 
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modu esanguratsu eta positiboan eragingo du beraien errendimendu akademikoan 

(Miller eta Byrnes, 2001; Pintrich eta De Groot, 1990; Vanzile-Tamsen, 2001). 

 

Bestalde, autore batzuentzat ikasketa akademikoan oinarrituta balioespenaren 

alderdi esanguratsuena zuzenean ikaslearen jokabidearekin lotutako bitartekariei 

dagokiona izango litzateke, hain zuzen ere, ikasleen aukeraketa, esfortzu maila eta 

iraunkortasunari eragiten diotenak. 

 

Horrela, ikasleek egiten duten eginkizunen edo betebeharren aukeraketa, hauek 

erakusten duten ezaugarri positibo eta negatiboen balioespenaren ondoriozkoa izaten da. 

Hau da, eginkizunek erakutsitako ezaugarriak baloratu ondoren, batzuk aukeratu eta 

beste batzuk alde batera utziko dituzte, seguruenik beraien arteko bateraezintasuna dela 

eta. 

 

Esfortzu mailari dagokionez, ikasleek egiten duten ikasgai eta edukien 

balioespen positiboa bat dator erakusten duten esfortzu mailarekin; alegia, ikasleek 

aditasun handiagoa erakusten dute klasean, esfortzu handiagoa bai eduki zehatzei 

dagozkien ariketak burutzean bai azterketa zehatz batzuk prestatzean, hain zuzen ere, 

beraiek ongi baloratutako ikasgai edo edukiei zegozkienean. Era berean, eginkizun 

hauen aurrean iraunkortasuna adierazten dute ikasturte osoan zehar (Pintrich eta De 

Groot, 1990). 

 

Eginkizunen balioespenak errendimendu akademikoan duen eragin zuzenari 

dagokionez, hots, bitartekaririk azaltzen ez denean, ahulagoa eta zeharkakoa baino 

esangura gutxiagokoa litzateke. Horrela, esan daiteke nahiz eta hainbat ikerketatan 

eginkizunen balioespenak errendimendu akademikoarekin erlazio zuzen eta positiboa 

erakusten duen, hau askoz esanguratsuagoa dela errendimenduarekin lotzen diren 

bitartekariekiko erlazioan (González, 2005). 
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2.3. Autoeraginkortasuna eta errendimendu akademikoa 

 

Kasu honetan ere nahiz eta ikaslearen autoeraginkortasun eta errendimendu 

akademikoaren arteko erlazioa ematen den, hauen arteko erlazioa askoz 

esanguratsuagoa da bitartekarien bidezkoa denean, hots, autoeraginkortasunak 

errendimendu akademikoan eragiten dituen efektu edo ondorioetako asko eta asko beste 

prozesu batzuen bidez ematen dira edo hobeto esanda askoz ere argiagoak dira ikusten 

beste prozesu batzuen bidez (Bandura, 1993). 

 

Autore honen esanetan, gizabanakoak duen eraginkortasunaren gaineko 

pentsamenduek alderdi kognitiboari eragingo diote eta honek era berean, 

gizabanakoaren jokabidea zehaztuko du. Hau guztia, eskola testuinguruetan ematen 

diren ikasketa jokabideetan ere gertatzen da. Eta Bandurak bere eredua deskribatzeko 

prozesu zehatz batzuk aipatzen ditu. 

 

• Gertaeren iragarpena: ikasleak aurrerantzean gerta dakiokeenaren 

aurreikuspena egiten du, betiere etorkizunera begira alternatiba ezberdinak 

aztertu, lortutako emaitzetan oinarrituta gertakari posibleak aztertu eta gogoan 

eduki aztertutakoa eta lortutakoa. 

 

• Ekintza testuinguruak behatu: ikasleak bere eraginkortasunari buruz dituen 

ideiak edo pentsamenduek testuinguru ezberdinak irudikatzea eragingo diote. 

Autoeraginkortasun maila altua duten ikasleek arrakasta testuinguruak 

irudikatzen dituzte eta honek bide positiboak irekitzen dizkie. Ordea, beraien 

eraginkortasunaren gainean dudak dituzten ikasleek gehiagotan irudikatuko 

dituzte porrotarekin erlazionatutako egoerak eta honek askotan etsipenera 

eramango ditu. 

 

• Ikasketa estrategien erabilera: Ikasleak behar-beharrezkoa du bere burua 

eraginkor ikustea eta sentitzea ikasketa estrategia sakonak eta eraginkorrak abian 

jartzeko. Batez ere, espero ez diren emaitza txarrak jaso ondoren egokiagoa da 

hauek eraginkortasunarekin lotzea eta ez gaitasunarekin. 
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Beste alde batetik, eraginkortasunaren gaineko pentsamenduek motibazioaren 

beste aldagai batzuekin ere izango dute lotura eta aldagai hauek errendimendu 

akademikoarekiko eraginean bitartekari bezala jokatuko dute (Pérez eta Garrido, 1993; 

Villamarín, 1999). Honela, ikasleek beraien emaitzekiko egiten dituzten atribuzioekin 

erlazioa izango du autoeraginkortasunak eta kasu honetan, bere burua eraginkor 

sentitzen duten ikasleek porrota arrazoi kontrolagarriekin lotuko dute; ordea, bere burua 

hain eraginkor ikusten ez duten ikasleek arrazoi kontrolaezinekin lotuko dute beraien 

emaitzen porrota. 

 

Beste aldagai batzuen artean, helburuen garatze eta lorpenarekin ere lotura 

erakusten du antzemandako autoeraginkortasunak edota, eginkizunen gaineko 

balioespenarekin, baina bitartekari hauen artean alderdi afektiboari dagozkion 

ezaugarriak ere aipatu beharrekoak lirateke, hain zuzen ere, zenbait ikerketatan 

ondorioztatzen da autoeraginkortasunak baduela erlazioa ikasleek pairatzen duten 

antsietate mailarekin. Hots, porrotaren eraginez ikasleen autoeraginkortasun mailak 

behera egiten badu, honek beraien antsietate mailak gora egitea ekar dezake; ordea, 

ikasleen autoeraginkortasun mailak ez badu aldaketarik jasaten nahiz eta emaitza 

txarrak jaso, beraien antsietate mailak ere ez du aldaketarik jasoko (Bandura, 1993). 

 

Azkenik, autoeraginkortasuna eta errendimendu akademikoaren arteko erlazio 

zuzena aztertzerako orduan, Multon, Brown eta Lent-ek (1991) horretan oinarritutako 

hainbat ikerketa aztertu ondoren bien arteko erlazioa positiboa zela ondorioztatu zuten. 

Era berean, autore hauek autoeraginkortasunaren eragina baldintzatzen duten 

ezaugarrien artean, ebaluazio unea, errendimendu akademikoaren maila (zenbat eta 

errendimendu akademiko baxuagoa izan orduan eta koerlazio altuagoa ematen da bi 

aldagaien artean), ikasleen adina (ikasle helduek pertzepzio zehatzagoak edo 

errealitatetik hurbilagokoak egiten dituzte gazteek baino). Beranduagoko ikerketetan ere 

eta alor zein adin ezberdinetan burututakoetan, aurretik egindako baieztapenak berretsi 

dira (González, 2005). 
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2.4. Antsietatea eta errendimendu akademikoa 

 

Testuinguru akademikoetan aspaldidanik egon da antsietatea bezalako elementu 

batek eragiten dituen ondorioak aztertzeko interesa, batik bat hezkuntza psikologiaren 

alorrean eta autoeraginkortasuna edo autokontzeptua bezalako elementuekin batera maiz 

ikertu izan den faktorea izan da (Pintrich eta Schunk, 2006). 

 

60ko hamarkadatik aurrera, errendimendu akademikoan eragina izan dezaketen 

prozesu kognitiboak aztertzen hasi zirenetik, antsietateak ikaslearen errendimenduan 

aldaketa negatiboak eragin ditzakeela suposatu izan da eta gainera, honen arrazoia, 

gizabanakoak bere buruarekiko egiten dituen ebaluazioak ezkorrak edo arbuiozkoak 

izaten direla eta ez eginkizunaren berezkotasunean oinarritutakoak izaten da. 

 

Horrela, antsietate maila altua erakusten duten ikasleek eginkizunaren 

zailtasunari ematen diote garrantzi handiagoa beraien gaitasunari edo beraien 

menperatze akademikoari baino. Hots, beraien gabezia edo trebetasun falta arrazoi 

pertsonaletan emozionaletan zein aurretik burutu dituzten eginkizunetan izandako 

akatsetan oinarritzen dira (Rivas, 1997). 

 

Beste barne osagaien moduan, antsietateak ere errendimendu akademikoarekin 

erlazioa erakusten du, bai zuzenean bai beste aldagai batzuen bidez baina erlazio hau ez 

da modu positiboan emango. Hau da, antsietate maila altuek akatsak egitera eramango 

dute ikaslea bai adimen akatsak bai akats psikomotoreak, batez ere ikasleak dituen 

kontzentrazio arazoengatik, memorizazio prozesuek eskatzen duten konpromezuagatik 

eta oro har, ikaslearen oinarrizko prozesu psikologikoen nahasmenduengatik. Kasu 

hauetan, antsietateak arreta, kontzentrazioa edo etengabeko esfortzua eskatzen duten 

eginkizunekiko errendimenduan hausturak eragingo ditu (Rains, 2004). 

 

Bestalde, antsietateak maila baxuetan ikasketarako prozesuetan lagundu egiten 

du, honek motibaziozko edo kogniziozko prozesuei eragiten ez dienean. Hau da, 

ikaslearen antsietate mailak motibazio eta kognizio prozesuetan parte hartzen duten 

aldagaiei modu negatiboan eragingo die hau oso altua denean eta honek errendimendu 

akademikoan nahitaezko ondorioak izango ditu. Oro har, antsietate maila altuko 
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ikasleek ez dute arazorik izaten eginkizun sinpleen edo oso azalekoen aurrean baina 

eginkizun konplexu eta esanguratsuen aurrean antsietate maila altua erakusten duten 

ikasleek errendimendu baxuagoa izaten dute antsietate maila baxua erakusten duten 

ikasleen aldean (Salas, 1996). 

 

Gainera, motibazio orientazio zehatzak antsietatea modu batean edo bestean 

kontrolatzea ekarriko du. Honela, ikasketa helburuak dituzten (motibazio intrintsekoa) 

ikasleek akatsak onartzen dituztela erakutsiko dute, hau da, ikasketa prozesuetan ohiko 

eta berezkoatzat hartzen dituzte akatsak egitea, horregatik ikasle hauek ez dute ikasketa 

prozesua eteteko gai izango den antsietate mailarik erakutsiko. Ordea, besteen iritzi 

positiboak bilatzen dituzten ikasleek (motibazio estrintsekoa) akatsak egitea porrotaren 

ondorio bezala antzemango dute eta beraz, hauengan antsietate maila altuak emango 

dira (Huertas, 1997). 

 

 

2.5. Kontrol sinesmenak eta errendimendu akademikoa 

 

Aurretik aztertutako motibazio akademikoan parte hartzen duten aldagaiekin 

gertatu bezala, ikaslearen kontrol sinesmenek ere zeharkako norabidean eragingo diote 

errendimendu akademikoari, hau da, motibazio akademikoa eta errendimendu 

akademikoaren arteko erlazioa ikertu izan den lan gehienetan motibazioaren barne 

osagaien arteko erlazioaren bitartez deskribatzen da honen eragina errendimendu 

akademikoan. Kasu honetan, ikaslearen kontrol sinesmenek ere beste barne osagaiekin 

koerlazioak islatuko dituzte non honek azken batean, errendimendu akademikoarekin 

lotura izango duen. 

 

Horrela bada, motibazio intrintsekoaren lehen azalpenak eman zirenetik honen 

inguruko ikerketa esanguratsuenak burutu zituzten autore aipagarrienek, Decharms, 

Deci edota Lepper eta White-k norbanakoaren kontrol sinesmenak aipatzen dituzte 

motibazio intrintsekoaren ezaugarri garrantzitsuenetariko bezala. Alegia, 

gizabanakoaren kontrol sinesmenak hauek intrintsekoki edo estrintsekoki motibatzeko 

ezaugarri erabakigarriak izango dira (González eta Tourón, 1994). 
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Harter-ek 1981ean burututako ikerketen ondorioz deskribatzen da ikasleen 

kontrol sinesmenek beraien antzemandako gaitasunarekin neurri oso altuan ez bada ere 

erlazio zuzen eta positiboa dutela; alegia, antzemandako gaitasun maila altua erakusten 

duten ikasleek kontrol sinesmen maila altua adierazten dute, hau da, ikasketa 

prozesuetan esanguratsuak diren ekintzen gaineko kontrola barnekoa dela adierazten 

dute. Ordea, ekintza hauen gaineko kontrol eza adierazten duten ikasleek antzemandako 

gaitasun maila baxua erakusten dute. Eta honek guztiak, nahitaezko eragina izango du 

ikaslearen motibazio orientazioan eta nola ez, bai zeharka beste osagai batzuen bidez, 

bai zuzenean bere errendimendu akademikoan. Horrela, autore honen ekarpen 

garrantzitsuenetakoa ikasleen kontrol sinesmenen eta hauen errendimendu 

akademikoaren arteko erlazioaren deskribapena izan zen. Berak azaldutako motibazio 

akademikoaren ereduan aldagaien arteko erlazio esanguratsuena kontrol sinesmenen eta 

errendimendu akademiko mailaren artean ematen dena izango litzateke, hain zuzen ere, 

ikasketa prozesuetan ematen diren ekintzen eta ondorioen gaineko zergatien kontrol 

sinesmen ezak negatiboki koerlazionatzen du errendimendu akademikoarekin eta 

gainera koerlazio maila altuena erakutsiko lukete bi aldagai hauek. Era berean, nahiz eta 

ez duten horrenbesteko koerlazio maila adierazten, kontrol sinesmenen agerpenak edo 

ikasleek kontrol sinesmena erakusteak errendimendu akademikoarekin modu zuzen eta 

positiboan emandakoa egongo litzateke, gainera erlazio adierazgarria izango litzateke. 

 

 

3. LABURPEN MODURA 

 

2Hren jabekuntza prozesuetan parte hartzen duten faktoreen azterketari ekin 

zitzaionean faktore kognitiboak hartzen ziren kontuan, hain zuzen ere, adimena eta 

ahozko gaitasunari ematen zitzaion garrantzi handiena, baina denborarekin eta batik bat 

hizkuntzak komunikazio elementu hutsak baino gehiago direla kontuan hartuta, 

ikaslearen aldagai afektiboen garrantziaz ohartarazi ziren autore asko eta geroztik 

aldagai hauek ere poliki-poliki bere lekua eta pisua hartzen joan dira honelako prozesu 

konplexua deskribatzerako orduan. 

 

Horrela, gaur egun inork ez du zalantzarik adieraztean gizabanakoaren jarreren 

eta motibazioen ikerketak beharrezkoak direla 2Hren jabekuntza prozesuetan. Hau da, 
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beharrezkoa da bi aldagai hauek zein beraiekin lotutako elementuak sakonean ezagutzea 

hauek hizkuntzen jabekuntza prozesuetan nola eragiten duten jakin ahal izateko gerora 

hezkuntza eleanitzera bideratutako programak edota hizkuntza-normalkuntza proiektuak 

burutu nahi badira, batez ere, eskola testuinguruetan. Era berean, hizkuntzak identitate 

adierazle diren heinean, gizabanakoen izate sozialari lotutako elementuak dira eta, 

beraz, hizkuntzen funtzionaltasuna eskola testuinguruetan islatu beharreko fenomenoa 

litzateke. 

 

Gardner eta Lambert-ek proposatutako ereduari jarraituz hainbat izan dira bi 

aldagai afektibo hauen zein beraiekin lotutako elementuen gainean burutu izan diren 

ikerketak eta ondorioz zabaldu izan diren teoria edo ikuspuntuak. Teoria hauek guztiek 

aldagaien arteko lotura edo erlazioa islatzen badute ere, gaur egun ez dago inolako 

adostasunik beraien arteko erlazio horren nolakotasunaren gainean. Alegia, erlazio 

zuzena ematen dela argia bada ere, erlazio horren norabidearen gainean denetariko 

ikuspuntuak deskribatu izan dira urteetan zehar. Hala ere, azken urteotan pisu handiena 

hartzen ari den postulatua bi aldagai hauen arteko elkarreragina ematen dela adierazten 

duena da. Hau da, bai jarrerak bai motibazioa biak lirateke zergati eta ondorio aldi 

berean. 

 

Horrela bada, lan honen helburuetako bat bi aldagai hauen arteko erlazioaren 

gaineko zehaztapenak ematea izango da, betiere hauek ikaslearen errendimendu 

akademikoan izan ditzaketen ondorioak kontuan hartuta. 
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Hurrengo kapituluan zehar lan honi dagokion ikerketa enpirikoan erabilitako 

metodologia azalduko da. Honetarako, hasieratik jarraitutako helburuak eta hauetan 

oinarrituta planteatutako hipotesiak azalduko dira; gainera guztiz beharrezkoa da, bai 

ikerketa burutzeko, bai beronen ondorioak aztertu ahal izateko ikertutako aldagaiak 

nahiz neurketarako erabilitako tresnak ezagutaraztea. Era berean, kapitulu honetan 

puntu bat eskainiko zaio erabilitako laginaren ezaugarriak (adina, sexua, ikasturtea, 

aldagai demografikoak...) azaltzeari. Azkenik, ikerketaren prozesu osoan zehar 

emandako urratsak zein azterketa estatistikoetarako erabili izan diren hainbat metodo 

azaltzeari ere dagozkion puntuak eskainiko zaizkio. 

 

1. IKERKETAREN GARRANTZIA 

Ez dira gutxi gai honen inguruan egindako ikerketak, nahiz eta gurean 

hizkuntzek eta batik bat euskarak duten pisua kontuan hartuta lan gehiago eta 

zehatzagoak espero zitezkeen. Badira, jarrera linguistikoen gainean Kanada, Gales, 

edota Euskal Herrian zein Katalunian egindako lanak (Amorrortu, 2001; Etxebarria, 

1995; Goikoetxea, 1997; Huguet, 2005; Huguet eta Madariaga, 2005; Lasagabaster, 

2003; Oroz, 1999; Rojo, Madariaga, eta Huguet, 2010; Sierra eta Olaziregi, 1989, 1990) 

baina hauek guztiek jarrera linguistikoak, adina, lurraldea, jatorrizko herrialdea… 

bezalako beste osagai soziopertsonal batzuekin erlazionaturik aztertu dituzte. Hauetaz 

gain, bai 2Hren ikasketetarako motibazioarekin lotuta, bai errendimendu 

akademikoarekin edo hobeto esanda, bigarren hizkuntzan oinarritutako gaitasunarekin 

lotuta egindako ikerketak ere badira (Baker, 1997; Madariaga, 1994; Sánchez eta 

Rodríguez de Tembleque, 1997;). Hala eta guztiz ere, Derrigorrezko Hezkuntzan 

euskararekiko jarrerak motibazio akademikoarekin erlazionatuta egindako ikerketak eta 

ikasgai honetan ikasleek azaltzen duten errendimendu akademikoa xedetzat hartuta 

egindako lanak oso eskasak direla esatera ausartu gaitezke. 

Jarrera linguistikoen inguruko azterketa bibliografikoa egin ostean eta gai 

beraren gainean autore garrantzitsuenek aipatzen dituzten ikuspuntu teoriko 

zabalduenak kontuan hartuta, euskarari dagozkion jarrera linguistikoen gaineko 

azterketa eta neurketa zehatzik egiteko aukerarik ematen duen lanabesik ez dagoela 
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ohartu gaitezke. Hau da, teoriaren arabera eta lan honen lehen kapituluan aipatu bezala, 

jarrerak hiru dimentsiotan banatutako osagaia dela baiezta dezakegu (Fishbein eta 

Ajzen, 1975; Huguet eta Madariaga, 2005; Lasagabaster, 2003). Horrela bada, 

euskararekiko jarrerak modu honetan esplizituki deskribatzen dituen galdetegi 

gaurkoturik ezin da aurkitu. Alegia, azterketa faktorialaren bidez teoriak deskribatzen 

dituen hiru dimentsio horiek frogatzeko eta islatzeko propio sortu den galdetegia, non 

euskal gizartearen gaur egungo egoera soziala kontuan hartu den eta zehazki DBHko 

ikasleak xede dituena ez da aurkitzen.  

Esan bezala, euskal gizartearen gaur egungo egoera oso kontuan hartzeko 

osagaia da; are gehiago hizkuntzak maiz komunikatzearen helburuarekin barik beste 

helburu sozial batzuekin erabiltzen direla kontuan hartuta. Kasu hauetan, argi izan behar 

dugu jarrera linguistikoak, jarrera sozialak izango direla (Appel eta Muysken, 1986) eta 

jarrera zehatz batzuk izatearen edo bereganatzearen zergatiak aztertzerako orduan 

arrazoiak linguistikoak baino oso bestelakoak izango dira; askotan sozialak, etnikoak, 

kulturalak edota sozio-politikoak izaten baitira (Lasagabaster, 2003; Mar-Molinero, 

2001; Solis, 2001). Honi guztiari beti gehitu behar izango diogu gure gizartean ematen 

den egoera diglosikoa eta halakoetan hizkuntza eta gizartearen arteko elkarreraginari 

erreparatu beharko diogu. 

Bestalde, esan daiteke gaur egun autoreen artean ez dagoela motibazio eta jarrera 

linguistiko edo errendimendu akademikoaren arteko erlazioan ematen den 

zergati/ondorio norabidearen gaineko akordiorik. Hots, denboran zehar ikuspuntu 

ezberdinak defendatu izan badira ere badirudi azkenaldian bi aldagai nagusi hauen 

arteko elkarreragina defendatzen duen ikuspuntua nagusitzen ari dela. 

Hau guztia kontuan hartuta eta ikasgeletan gure ikasleen euskara ikasteko 

gaitasunean edo errendimenduan esku hartu nahi badugu hauek guztiak hobetzeko 

helburuarekin derrigorrezkotzat hartzen da osagai hauen gainean eta beraien artean izan 

daitezkeen erlazioen inguruko ikerketa sakon eta gaurkotua egitea. Azken batean, 

irakaskuntzan oinarritutako ikerketak beti izango direlako onuragarri bai irakasleontzat, 

bai ikasleontzat. 
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2. HELBURUAK 

Lan honetan bi gai nagusi eta beraien arteko erlazio posibleak aztertzen dira. 

Alde batetik, DBHko ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoak deskribatu nahi dira 

eta horretarako, beharrezkoa da jarreren barne egitura azaltzea, hots, aldagai nagusi hau 

osatzen duten dimentsioen izaera edo pisua zehazki islatzea; beraz, ezinbestekoa da 

aladagai honen neurketarako tresna egokia lantzea eta balioztatzea. Beste aldetik, ikasle 

hauek euskara ikasteko duten motibazio akademikoa ezagutu nahi da, aldagai honen 

barruan autokontzeptuak eta batik bat autokontzeptu akademikoak duen pisua ahaztu 

gabe. Azkenik, bai jarreren bai motibazio akademikoaren eta bai errendimendu 

akademikoaren arteko erlazioa deskribatu nahi da; honek guztiak, ikasgeletan ematen 

den euskararen irakaskuntza/ikaskuntza prozesuak hobetzeko baliabideen akarpenerako 

lagunduko duen esperoan. Gure irakaskuntzan normalkuntza linguistikoa lortu ahal 

izateko, ezinbestekoa baita jarrera linguistikoen gaineko zenbait galdera teoriko 

azaltzea, adibidez, zeintzuk diren bere barne osagaiak, zein aldagai psikopertsonalekin 

degoen erlazionatuta, hezkuntzari dagokion beste zein aldagairekin lotu daitekeen edota 

zein den euskararekiko jarrera linguistiko positiboenak ziurtatzen dituen egitura sarea. 

Ikus daitekeenez, tesi honetan planteatzen diren helburuak uztarturik azal 

daitezke: izaera teorikoan oinarritutako auziak argitu eta aurrerantzean aplikatzeko 

baliozkoa izan daitekeen tresna edo galdetegi berria sortu. Azken finean ikuspuntu 

teorikoen gaineko auziak argitu ahal izateko beharrezkoa baita jarreren neurketarako 

egokia den galdetegia esku artean izatea, honek eskatzen dituen baldintza psikometriko 

zehatzak (fidagarritasuna, trinkotasuna...) egiaztatu ostean. 

Honen guztiaren ondorioz, tesi honetan hurrengo hiru helburu nagusiak 

planteatzen dira: 

1. helburua: jarrera linguistikoak aipatutako hiru dimentsiotan neurtzen dituen eta 

eratu berri den euskararekiko Jarrera Linguistikoetarako Galdetegia (JLG) 

balioztatu. Beraz, bere hiru domeinutako egitura frogatzen saitu eta 

horretarako, JLGren fidagarritasuna eta bere itemen egokitzea ziurtatu, 

zein JLGn emandako erantzunek, afektu, kognizio eta jokabidezko hiru 
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domeinutan banatutako jarrera linguistikoen eraketa baieztatzen duten 

ziurtatu beharko da. 

2. helburua: jarrera linguistikoekin lotura duten beste aldagai soziodemografiko 

batzuk kontuan hartuta, sexua, ikasketa maila, eredu linguistikoa, ama 

hizkuntza, etxean erabiltzen den hizkuntza, zonalde geografikoa, e. a. 

bertan eman daitezkeen aldeak identifikatzen saiatu. Helburu honek 

JLGren gaitasun baztertzailea ziurtatzeko aukera emango luke, hau da, 

bere ahalmena jarrera linguistikoetan aldeak antzemateko, lehen aipatutako 

aldagaietan oinarriturik. 

3. helburua: JLGren kanpo baliotasuna (kriteriozko baliotasuna ere deitua) frogatu 

eta jarrera linguistikoek kanpoko beste elementu psikohezitzaile sendo edo 

garrantzitsu batzuekin (ikasketarako motibazioarekin, autokontzeptu 

akademikoarekin eta euskara ikasgaiari dagokion errendimendu 

akademikoarekin) erakusten dituzten erlazioak aztertu eta zehaztu. 

Horretarako, JLGren bidez neurtutako euskararekiko jarrera linguistikoen 

eta ikerketa lan honetan aztertzen diren beste hiru aldagai nagusien, hots, 

ikasketetarako motibazioa, honekin batera, autokontzeptu akademikoa eta 

azkenik, euskara ikasgaiko errendimendu akademikoaren arteko erlazioak 

aztertu beharko dira. 

 

3. HIPOTESIAK 

Atal honetan, aurreko puntuan deskribatu diren helburuak kontuan harturik lan 

honetarako formulatu diren hamalau hipotesiak azaltzen dira.   

Lehenengo helburutik, hau da, lan honetarako propio eratu den JLG 

balioztatzetik eratorriak ondoren azaltzen diren hiru hipotesiak formulatzen dira: 

1. Hipotesia: faktore analisi aztertzaileak, ikasleek JLGn emandako erantzunak 

jarrera linguistikoetarako planteatutako hiru domeinutako 
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ereduarekin (afektu, kognizio eta jokabidezkoa) eta fidagarritasun 

egokiarekin bat datozela ziurtatzen du. 

2. Hipotesia: faktore analisi egiaztagarriak jarreren gaineko teoria nagusiek 

adierazi bezala, JLGren hiru domeinutako egitura adierazten du. 

3.  Hipotesia: JLGren hiru domeinutako egitura aldaketarik gabe mantentzen da 

sexua, adina, eredu linguistikoa, ama hizkuntza, edota zonalde 

geografikoa aldagaien aurrean.  

 

Bigarren helburua kontuan hartuta, hots, JLGk ikasleek euskararekiko adierazten 

dituzten jarreretan aldeak deskribatzeko ahalmenean oinarriturik hurrengo sei hipotesiak 

proposatzen dira:  

 

4. Hipotesia: Euskararekiko jarrera linguistikoak berdintsuak dira ikasle 

guztiengan beraien sexua eta adina bezalako aldagai pertsonalak 

kontuan hartzen direnean. 

 

5. Hipotesia: D ereduan matrikulatutako ikasleek, euskararekiko jarrera 

linguistiko positiboagoak azaltzen dituzte, ondoren B ereduan 

matrikulatutakoek eta azkenik, A ereduan matrikulatutakoek. 

 

6. Hipotesia: Ama hizkuntza euskara duten ikasleek euskararekiko jarrera 

linguistiko positiboenak azaltzen dituzte. 

 

7.  Hipotesia: Beraien etxeetan euskara erabili ohi duten ikasleek euskararekiko 

jarrera linguistiko positiboenak azaltzen dituzte. 

 

8. Hipotesia: Geografikoki euskalduna den zonaldean bizi diren ikasleek, 

euskalduna ez den zonaldean bizi direnek baino euskararekiko 

jarrera linguistiko positiboagoak azaltzen dituzte. 

 



 
158 Bigarren atala. Ikerketa enpirikoa 

9.  Hipotesia: JLGren bidez neurtutako jarrera linguistikoek, eredu linguistikoa 

eta ama hizkuntza aldagaien arteko interakzioan eman daitezkeen 

aldeak azaltzen dituzte.  

 

 

Hirugarren helburuarekin lotuta, hots, JLGren kanpo baliotasuna frogatzearekin  

lotuta, jarrera linguistikoen eta psikohezkuntzari dagozkion beste aldagai batzuen arteko 

erlazioa deskribatuko da eta horren inguruan, hurrengo hipotesiak proposatzen dira: 

 

10. Hipotesia: Jarrera linguistikoetako hiru barne osagaiek, ikasketetarako 

motibazioaren osagaiekiko erlazio positiboa adierazten dute; 

antsietatea osagaiarekiko izan ezik, non kasu honetan ematen den 

erlazioa negatiboa izango baita. 

 

11. Hipotesia: Jarrera linguistikoen eta autokontzeptu akademikoaren 

domeinuen artean erlazio zuzena ematen da. 

 

12. Hipotesia: Jarrera linguistikoen eta euskara ikasgaiko errendimendu 

akademikoaren artean erlazio esanguratsua eta positiboa ematen da. 

 

13.  Hipotesia: Euskara ikasteko motibazio akademikoaren gaitasun iragarlea 

hizkuntza honekiko jarrera linguistikoen gain nagusiagoa da 

kontrako norabidean baino. 

 

14. Hipotesia: Egiturazko ekuazio eredua baieztatzen da, non aldagai 

soziodemografikoek, motibazio akademikoarekin batera jarrera 

linguistiko positiboagoak iragartzen dituzten eta hauek aldi berean 

euskara ikasgaian lortutako errendimendu akademiko altuagoa 

adierazten duten autokontzeptu akademikoa azken hauen bitarteko 

aldagaia delarik. 
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4. ALDAGAIAK ETA NEURKETARAKO BALIABIDEAK 

Lan honetan aurrera egiteko aukeratu izan diren aldagaiak jarraian adierazten 

den bezala, hiru talde nagusitan bana daitezke: a) aldagai soziopertsonalak (sexua, 

ikaslearen ikasturtea, ama hizkuntza, eredu linguistikoa...); b) euskararekiko jarrera 

linguistikoak; c) aldagai psikohezitzaileak (motibazio akademikoa, errendimendu 

akademikoa eta autokontzeptu akademikoa). Jarraian aldagai hauek guztiak zein beraien 

neurketarako erabili izan diren baliabideak deskribatuko dira. 

 

4.1. Aldagai soziopertsonalak 

Ondoren, atal honetan neurtutako aldagai esanguratsuenak aipatzen dira. Hauek 

guztiak erantzun itxiaz emanak izan dira (begiratu A eranskina): 

• Sexua: Gizonezko ala emakumezko kategoriak dituen aldagai dikotomikoa 

da. 

• Adina: DBHko ikasturtearen arabera ikasleei dagokien adina hartzen da 

kontuan eta, beraz, ikasturte bakoitzeko kategoria bat duen aldagaia, alegia, 

lau kategoriadun aldagaia da. Lehendabiziko kategoria, 1. DBH ko ikasleek 

osatua (12-13 arteko urteko ikasleak); bigarren kategoria 2. DBHko 

ikasleek osatua (13-14 urte arteko ikasleak), hirugarren kategoria 4. DBHko 

ikasleek osatua (14-15 urte arteko ikasleak) eta azkenik, laugarren kategoria 

4. DBHko ikasleek osatua (15-16 urte arteko ikasleak). 

• Ama hizkuntza: Lan honen helburuak kontuan izanik lau kategoriatara 

mugatutako aldagaia da. Ikasleek egindako aukeraketa hiru hizkuntzaren 

arteko (euskara, gaztelania eta beste bat) erantzun itxia bada ere, gero eta 

ohikoagoa den elebitasun goiztiarra dela eta bi hizkuntza ofizialen aldi 

bereko bereganatzeak, laugarren aukera (bai euskara, bai gaztelania, beraz, 

biak batera) zabaltzea beharrezkotzat jo zen. 
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• Eredu linguistikoa: Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan eta DBHko 

ikasturteetan ematen diren hiru eredu linguistikoekin bat datorren  aldagaia 

eta, beraz, hiru kategoriaduna. A eredua, non gaztelania den hizkuntza 

nagusia eta euskara ikasgai hutsa. B eredua, non ikasturteko zenbait ikasgai 

euskaraz ikasten diren eta besteak gaztelaniaz. D eredua, non euskara 

hizkuntza nagusia den eta gaztelania ikasgai hutsa. 

• Zonalde geografikoa: Kontuan hartuta Euskal Autonomia Erkidegoan 

ematen den euskararen presentzia oso ezberdina izan daitekeela 

zonaldearen arabera, beharrezkotzat jo izan da honelako aldagaia kontuan 

hartzea. Hau da, ikerketa burutzen den ikastetxea zein zonaldetan kokatuta 

dagoen neurtzea edo kontuan hartzea derrigorrezko aldagaitzat hartu izan 

da ikerketaren xedea ezagututa. Hori dela eta, azken urteotan egin diren 

euskararen hainbat mapa soziolinguistikotan edo kale erabileraren gaineko 

neurketetan oinarrituta (Altuna, 1998; Eusko Jaurlaritza, 2006) hiru 

zonaldetako banaketa egiten da ikerketa honetan; alde batetik euskararen 

presentzia oso altua den zonaldea, bestetik zonalde mistoa non euskararen 

presentzia ez den hain altua eta gaztelaniarena gailentzen bazaio ere, 

tarteko zonalde bezala izendatu dena eta azkenik, euskararen presentzia oso 

baxua den zonaldea.                                                                                                                                 

• Euskararen erabilera etxean: Ikasleek etxean egiten duten euskararen 

erabilera neurtzen duen aldagaia. JLG galdetegiaren bidez neurtutakoa 

erantzun itxien bidez eta bost kategoriatan banatua. Bost kategoria hauek 

mailarik baxuenetik altuenerako aukeraketan inoiz ez, gutxitan, batzuetan, 

ia beti eta beti izango lirateke.  

 

4.2. Euskararekiko jarrera linguistikoak 

Ikerketa lan honetan azaldutako helburuetako bat euskararekiko jarrera 

linguistikoen neurketarako eratutako galdetegiaren (JLG) balioztatzea da. Horregatik, 

marko teorikoan aipatu bezala, azken urteotan jarreren gainean proposatzen den 
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ikuspuntuan oinarritutako barne eraketa mantenduz sortutako galdetegia erabili izan da. 

Ikuspuntu honen arabera jarrerak bezalako konstruktu hipotetikoa hiru faktoretan 

banatuko litzateke non hauetako bakoitza JLGn islatutako eskalekin bat etorriko 

bailitzateke. 

Horrela bada, hiru eskalatan banatutako galdetegi honek 27 item ditu eta berez 

euskaraz sortua izan bazen ere gaztelaniara itzuli behar izan zen A ereduko ikasleek 

hobeto ulertzeko aukera izan zezaten. Item hauek guztiak bost mailako Likert motako 

erantzun formatuan eratuak izan dira (1 = inoiz ez, 2 = gutxitan, 3 = batzuetan, 4 = ia 

beti eta 5 = beti; edota 1 = erabat desados, 2 = nahiko desados, 3 = ez ados ezta 

desados ere 4 = nahiko ados eta 5 = erabat ados). Beraz, zenbat eta puntuazio altuagoak 

lortu, orduan eta euskararekiko jarrera linguistiko positiboagoak adierazten dira. 

 

• Osagai afektiboa: emozio, sentimendu eta norbanakoak euskararekin 

erlazionatutako eguneroko bizipenez eratua. Galdetegi osotik zortzi item 

erabili dira osagai hau deskribatzeko, hain zuzen, 10. itemetik 17. itemera. 

 

• Osagai kognitiboa: norbanakoak euskararekiko eta euskararekin 

erlazionatutako ororen gainean duen pentsamendu uste eta iritziez 

osatutako multzoa. Galdetegiaren 18. itemetik 27. itemera, beraz, hamar 

itemez deskribatutako osagaia. 

 

• Jokabidezko osagaia: norbanakoak egiten duen euskararekiko jarreren 

adierazpen praktiko eta behagarria. Azken batean, hizkuntzaren edozein 

motatako edo mailatako erabileran oinarritua. Galdetegiaren lehendabiziko 

bederatzi itemez deskribatutako osagaia. 

 

4.3. Motibazio akademikoa  

Ikasleen euskara ikasteko motibazioa neurtzeko CEAM II (Cuestionario de 

Estrategias de Aprendizaje y Motivación) galdetegiaren itzulpena erabiliko da (Roces, 

Tourón, eta González, 1995). Galdetegi hau, hain zuzen ere, jatorrizko Pintrich eta 

kideen 1991ko MSLQ (Motivated Strategies for Learning Questionnarie) galdetegiaren 
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egokitzapena da eta lan honen helburua kontuan hartuta galdetegi honetako lehen atala 

besterik ez da erabili, hots, motibazioa neurtzeko eratuta dagoena. Horrela bada, 

galdetegi honek zazpi puntutako Likert eskala batean (1 = inoiz ez eta 7 = beti) 

banatutako 31 item ditu eta motibazioari dagozkion sei dimentsio neurtzeko aukera 

ematen du. Beraz, zenbat eta puntuazio altuagoa lortu, hainbat eta euskara ikasteko 

motibazio altuagoa adierazten da. Dimentsio horietatik lau aldatu egin dira; alegia, 

Kontrol pertzepzioak, Lanaren balorazioa, Antsietatea eta Norberaren eraginkortasuna 

dimentsioei dagozkien itemak aldatu egin dira zuzenean euskara ikasgaiari erreferentzia 

egin diezaioten (ad.: Ziur nago ikasturteko eduki zailenak uler ditzakedala = Ziur nago 

euskara ikasgaian ikasturteko eduki zailenak uler ditzakedala). Bestalde, Orientazio 

estrintsekorako helburuak eta Orientazio intrintsekorako helburuak neurtzen dituzten 

domeinuak bere horretan utzi dira ikasketarako motibazio orokorra neurtzeko 

asmoarekin: 

 

• Kontrol pertzepzioak: ikasleek ikasketa prozesuaren gainean duten kontrol 

mailaren sinesmen edo pertzepzioa neurtzen du. 

 

• Lanaren balorazioa: ikasturtean zehar euskara ikasgaiak duen garrantzia, 

interesa eta erabilgarritasunaren gainean ikasleak egiten duen ebaluazioa 

neurtzen du. 

 

• Antsietatea: ikasleek ikasketa prozesuan zehar zein hauengan ematen den 

ebaluazioarekiko erakusten duten antsietate maila neurtzen du. 

 

• Norberaren eraginkortasuna: ikasleak edukiak bereganatu eta ikasketa 

maila egokia lortzeko bere gaitasunaren gainean dituen pertzepzioak 

neurtzen ditu. 

 

• Orientazio estrintsekorako helburuak: ikasleek eskolako ohiko eginkizunak 

ikasketa prozesuaren berezko arrazoiak barik beste batzuk (emaitza onak, 

ingurukoen onarpena, porrota ekiditea…) lortzeko helburuarekin burutzen 

dituztenean erakusten duten jokabidea neurtzen du. 
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•  Orientazio intrintsekorako helburuak: ikasleek eskolako ohiko 

eginkizunak ikasketa prozesuak berez sortzen duen interesagatik burutzen 

dituztenean erakusten duten jokabidea neurtzen du. 

 

Galdetegi honen motibazioaren atalari dagokionez bere jatorrizko formatuan 

egindako faktore analisiek azaldutako sei dimentsioen arteko bereizketa nahiko argia 

dela erakusten dute eta galdetegiaren propietate psikometrikoak onartzeko modukoak 

dira bere fidagarritasun-koefizientea (Cronbach-en alpha) α = .84koa delarik. Hala ere, 

arestian aipatutako aldaketak direla eta, galdetegiaren propietate psikometriko zein 

fidagarritasun-koefizientearen maila berkalkulatzen dira eta antzeko emaitzak lortzen 

direla frogatu ondoren bere erabileraren ondoriozko emaitzek bermea dutela ziurtatzen 

da. Hain zuzen ere, hauek dira moldatutako galdetegiaren emaitzak: KMO = .911; Chi 

koadroa = 465g/l = 16373,888; p<.001. Eskalen arteko komunalitateak 0,4 eta 0.75 

artekoak eta (Cronbach-en alpha) α = .86koa. Gainera, galdetegiaren fidagarritasun 

konposatua nahiko ona dela esan daiteke .958ko balorearekin eta batezbesteko bariantza 

.46koa. 

 

4.4. Autokontzeptu akademikoa  

Arestian marko teorikoan aipatu bezala, motibazio akademikoaren ardatz 

nagusitzat hartua izan da autokontzeptua. Hori dela eta, beharrezkotzat jo izan da lan 

honetan konstruktu honen azterketa egitea eta horretarako, hau da, autokontzeptu 

akademikoa neurtzeko, AUDIM (Dimentsioaniztun Autokontzeptua) galdetegia erabili 

da (Goñi, Ruiz de Azua, eta Rodríguez, 2006). Galdetegi hau, autokontzeptua eratzen 

duten lau domeinuek (autokontzeptu akademikoak, fisikoak, sozialak eta pertsonalak) 

gehi autokontzeptu orokorrari dagokion beste bosgarren domeinuak osatzen dute, 

guztiak 27 itemetan banaturik.  Domeinu guztien artean, ikerketa honetarako 

interesgarrien gerta daitekeen domeinua, autokontzeptu akademikoari dagokiona da, 

hain zuzen ere, norberak ikasle moduan bere buruaz duen pertzepzioari eta ikasketa 

prozesuekin erlazionatutako bere jarduerei egiten dio erreferentzia.  
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Galdetegi honetako item guztiak baieztapenen bidez formulatuak daude, batzuk 

zentzu positiboan eta beste batzuk zentzu negatiboan eta norbanakoek bost mailatan 

banatutako Likert eskalaren bidez erantzun behar dituzte, non 1 = faltsua eta 5 = 

egiazkoa izango diren. Beraz, zenbat eta puntuazio altuagoa lortu galdetegiaren bidez, 

orduan eta autokontzeptu akademiko altuagoa adieraziko da. 

 

Galdetegiari baliozkotasuna ematen dioten datuek edo barne trinkotasun datuek 

adierazten dute autokontzeptu akademikoa neurtzen duen eskalatik ateratako emaitza 

zein ondorioak guztiz fidagarriak direla. Hain zuzen ere, Cronbah-en alfa fidagarritasun 

indizeak (α = .87), McDonald-en omega fidagarritasun indizeak (Ω = .90) edota 

laburtutako aldakortasun indizeak (σ
2
 = 0.61) adierazten dute aipatutako aldagaia 

neurtzeko eratu den eskalak baliozkotasun psikometrikorako datu bikainak erakusten 

dituela, barne trinkotasun eta fidagarritasun indizeak .80 baloretik gorakoak direnean 

onargarritzat jotzen baitira eta .90 baloretik gorakoak direnean bikainak. Bestetik, 

laburtutako aldakortasunaren batezbestekoak .50eko baloretik gorakoa izan behar du eta 

esan bezala kasu honetan erraz gainditzen den balorea da. 

 

Tesi hau, autokontzeptua dimentsioaniztun teoriaren ikuspegitik ebaluatzeko 

galdetegiaren eraketan lanean ari den ikerketa talde batekin harremanetan burutu izan 

denez, talde honetan egindako aurrerapenekin bat etortzea garrantzitsutzat jo izan da. 

Horrela, hasierako AUDIM galdetegiak aldaketa batzuk jasan zituen tesi hau burutzen 

zen bitartean geroagoko AUDIM 33 (Rodríguez eta Goñi, 2012 argitaratu gabeko 

idazkia) bihurtu zelarik. Galdetegiaren bertsio berri honek zortzi item gehiago izango 

ditu, Marsh-en (1990) ereduari jarraituz autokontzeptu akademikoaren neurketa 

zehatzagoa lortzeko asmoarekin; hain zuzen, bertsio berriaren bidez aldagai honen 

barruan bi dimentsio bereizten dira, alde batetik autokontzeptu berbala edo hitzezkoa eta 

bestetik, autokontzeptu matematikoa eta dimentsio berri hauen deskribapenerako launa 

item berri eratzen dira. 

 

Ikerketa honetako laginarekin lortutako galdetegi berriaren balioztatze 

psikometrikoaren datuek erakusten dute, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) laginaren 

egokitze neurriak, zein Bartlett-en esferizitate probak, emaitza egokiak edo onargarriak 

adierazten dituztela. Alde batetik, KMO neurrirako, unitatetik hurbilen dauden baloreak 
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onartzen dira, .75eko balorea gainditzea gomendatzen delarik eta zenbat eta item 

gehiago, orduan eta balore altuagoak lortuko direla kontuan izanda, kasu honetako item 

kopuru baxuak (zortzi item) KMO = .761ko balorea lortzea oso egokitzat jo daiteke. 

Beste aldetik, Bartlett-en esferizitate probak (χ
2
 (28)= 2098.19, p <.000) korrelazio 

matrizearen berdintasuna edo paralelotasunaren hipotesia ezeztatzen du, aztertutako 

aldagaien artean erlazio esanguratsuak ematen direla baieztatuz. 

 

Eskalaren dimentsiotasuna neurtzeko helburuarekin, hau da, eskalak dimentsio 

bezala duen pisua edo egonkortasuna neurtzeko, osagai nagusien arteko Oblimin 

errotazio analisia burutzen da eta Kaiser-Guttman-en irizpide orokorra jarraituz (1 

baloretik gorako autobaloreak) bi faktore zehaztu ziren, alde batetik, autokontzeptu 

akademiko berbala eta bestetik, autokontzeptu akademiko matematikoa. Lehendabiziko 

faktoreak, hots, autokontzeptu akademiko berbalari dagokionak (autobalorea = 3.3) 

aldakortasun totalaren %41.95 azaltzen du eta autokontzeptu akademiko matematikoari 

dagokion faktoreak (autobalorea = 1.95) %24.43 azaltzen du. Jarraian deskribatzen den 

1. taulan faktoreen pisuari dagozkion datuak adierazten dira. 

  
 
 
                                            1. Taula 

                                            Autokontzeptu akademiko domeinuaren 

                                            egiztatze faktore analisia 

           Itemak    
Osagaiak 

1 2 

15 Akad_Berbala .911   

35 Akad_Berbala .885   

21 Akad_Berbala .830   

3 Akad_Berbala .669   

12 Akad_Matematikoa   .795 

24 Akad_Matematikoa   .793 

40 Akad_Matematikoa   .772 

29 Akad_Matematikoa   .763 

 

 

 

Autokontzeptu akademikoaren bi eskalen barne trinkotasunari eta 

fidagarritasunari dagokionez (Cronbach-en alfaren bidez eta McDonald-en omega 

fidagarritasun konposatuaren, zein laburtutako aldakortasunaren batezbestekoaren bidez 

neurtuak), ikus daiteke kasu bietan emaitza psikometriko onargarriak lortzen direla. Are 
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gehiago hauetako bakoitzak lau item besterik ez dituela kontuan hartuta. Horrela, 

autokontzeptu akademiko berbala islatzen duen eskalak α = .847ko barne trinkotasuna 

eta Ω = .893ko, zein σ2 = .687ko fidagarritasuna adierazten ditu; bestalde, 

autokontzeptu akademiko matematikoa islatzen duen eskalak, α = .796ko barne 

trinkotasuna eta Ω = .862ko, zein σ2 = .610eko fidagarritasuna adierazten ditu. 

 

4.5. Errendimendu akademikoa 

Esan beharra dago errendimendu akademikoari dagokion datua hainbat modutan 

adierazi edo lortu daitekeen datua dela. Baina lan honen kasuan DBHko ikasleekin 

egindako ikerketa denez, egokiena ikasleek ikastetxean bertan beraien ikasketa 

prozesuetan lortutako emaitzak erabiltzea litzateke. Horrela bada, lan honen 

ikerketarako pisuzko aldagai honi dagokion datu bezala, ikasleek ikasturtean zehar 

egindako ebaluazioren batean euskara ikasgaian lortutako emaitzak erabiliko dira eta 

hauek ikasleek galdetegia betetzeko egunetik hurbileneko ebaluaziokoak izan dira. Datu 

hauek ikastetxeak berak emandakoak izan dira, betiere ikasleen anonimotasuna 

mantenduz. 

 

5. PARTE-HARTZAILEAK 

Atal honetan, ikerketa enpirikoan parte hartu duten nerabeen kopuru osoa 

azalduko da. Galdetegi sortak hiru atal ezberdin baditu ere (AUDIM, CEAM II, JLG) 

ikasleek hau betetzeko 30-40 minutuko denbora tartea besterik ez dute behar, beraz, 

beraien nekean eraginik izango ez zuelakoan eta honek ondorioz emaitzen 

baliozkotasunaren murrizterik ekarriko ez zuenez ikasle guztiek galdetegi sorta osoa 

bete zezatelako erabakia hartu zen. 

Horrela, bada, ikerketa honetan Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lau 

mailetan banatutako 1568 ikaslek parte hartu zuten nahiz eta hauetatik 268 eliminatu 

ziren jarraian prozeduraren atalean azaltzen diren arrazoiengatik. Beraz, laginaren azken 

kopurua edo behin betikoa 1300 ikaslek osatzen dute, 642 gizonezko eta 658 

emakumezkoren artean banatuta. Hauetatik 346 ikasle 1. DBHkoak ziren, 346 ikasle 2. 
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DBHkoak, 321 ikasle 3. DBHkoak eta azkenik, 287 ikasle 4. DBHkoak. Era berean, 

laginaren totala eredu linguistikoaren arabera banatzean, hauetatik 166 ikasle A ereduan 

matrikulatutakoak ziren, 271 ikasle B ereduan matrikulatutakoak eta 863 ikasle D 

ereduan matrikulatutakoak. Beraien ama hizkuntzari dagokionez, 778 ikaslek gaztelania 

zuten ama hizkuntza bezala, 348 ikaslek euskara, 132 ikaslek gaztelania eta euskara 

(biak) zituzten ama hizkuntzatzat eta 42 ikaslek gaztelania edo euskara ez den beste 

hizkuntza bat. Azkenik, zonalde geografikoa kontuan hartuta, 112 ikasle euskararen 

presentzia oso baxua den zonaldean kokatutako ikastetxeren batean ari ziren ikasten, 

791 ikasle tarteko edo zonalde mistoan eta 397 ikasle euskararen presentzia altua den 

zonaldean. 

                                    2. Taula 

                                   Laginaren banaketa 

Taldea n Batezbestekoa 

SEXUA 

 Gizonezko 642 49.38 

Emakumezko 658 50.61 

IKASTURTEA 

 1. DBH 346 26.61 

2. DBH 346 26.61 

3. DBH 321 24.69 

4. DBH 287 22.07 

EREDU LINGUISTIKOA 

 A Eredua 166 12.76 

B Eredua 271 20.84 

D Eredua 863 66.38 

AMA HIZKUNTZA 

 Gaztelania 778 59.84 

Euskara 348 26.76 

Biak 132 10.15 

Beste bat 42 3.23 

ZONALDE GEOGRAFIKOA 

  

Gaztelaniazko 

zonaldea 

112 8.61 

Tarteko zonaldea 791 60.84 

Euskarazko 

zonaldea 
397 30.53 
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Esan beharra dago laginaren kopuru osoa Euskal Autonomia Erkidegoko 

ikastetxe publiko zein itundutako ikasleek betetzen dutela eta ikastetxe guztiak propio 

aukeratutako zonaldeetan kokatuak daudela. Zonaldearen aukeraketa euskararen 

erabilera mailaren arabera edo hobeto esanda, zonalde horretan euskarak duen 

presentziaren arabera egindakoa izan zen.  

Bestalde, aurretik aipatu bezala autokontzeptu akademikoaren neurketari 

dagokionez bi galdetegi, edo hobeto esanda, galdetegi beraren bi bertsio erabili ziren 

ikerketa honetan zehar eta horren ondorioz laginaren totala ere bertsio ezberdinen 

arabera banatu zela esan beharra dago. Hori dela eta, ikerketan parte hartu duten 

ikasleen artean 528k baino ez dute AUDIM-33 bertsio berria bete.  

 

6. PROZEDURA 

Lehendabiziko urratsa, erabiliko diren hainbat galdetegirekin sorta edo galdetegi 

orokorra prestatzea izan da. Ikerketa enpirikoan eman beharreko pausu hau benetan 

garrantzitsua izan daiteke, ikasleek bete beharreko galdetegien item kopuruak ez baitu 

oso handia izan behar. Luzeegia izatekotan ikasleengan sekulako nekea eragin dezake 

eta honek beraien erantzunetan zintzotasun falta eragingo luke, galdetegiak bermea 

galduko lukeelarik. Horrela, hau guztia ekiditeko asmoz galdetegi osoa betetzeko 

batezbesteko 30 minututako denbora eskatzen duen item sorta eratu da.  

 

Era berean, ikasleek bete beharreko galdetegiak bi hizkuntzatan (euskara eta 

gaztelania) prestatu dira. Hori dela eta, bai AUDIM galdetegia bai CEAM II 

galdetegiaren euskaratzeko zein JLG galdetegia gaztelaniara itzultzeko prozesu 

formalari ekin zaio. Honetarako, Hambleton eta Patsulak (1999) emandako gomendioak 

jarraitu dira, hau da, neurketarako tresna bat hizkuntza batetik bestera eta, beraz, kultura 

batetik bestera itzuli behar denetan eman beharreko urratsak mantendu dira. Leheneik 

eta behin, bi itzultzaile ezberdinek eta bakoitzak bere aldetik galdetegietako item 

guztiak dagokien hizkuntzara itzuli dituzte, gero hauek erkatu eta bakar bat lortu 

delarik. Puntu horretara helduta, beste bi itzultzaileri lortutako itzulpena berriro bere 

sorrerako hizkuntzara itzultzeko eskatu zaie aurreko biek egin bezala bakoitzak bere 
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aldetik gero bakar bat lortzeko. Horrela hasierako bertsioa eta berriaren artean 

ezberdintasunik sortu den aztertu daiteke, gerora beharrezkoak diren aldaketak egin ahal 

izateko. 

 

Honekin batera eta ikerketa honen helburuetariko bat, euskararekiko jarrera 

linguistikoak aztertzea dela kontuan izanik, oso garrantzitsutzat edota ezinbestekotzat jo 

beharrekoa izan da ikastetxearen kokapenaren datua lortzea bere testuingurua oso 

esanguratsua izan baitaiteke; alegia,  ikastetxea testuinguru euskaldun batean, non herri, 

hiri, auzo edo delako ingurunean euskararen erabilera ohikoa den edota euskararen 

presentzia oso murritza deneko (edota prezentziarik ez duena) testuinguru batean 

kokatutakoa izatea ezinbesteko datua da, aldagai honen ondorioz, ikerketa honetan 

eman daitezkeen, emaitza posibleei begira. Horregatik eta aldagai honen pisua nolabait 

neurtu ahal izateko, egokiena propio diferentzia hori islatzen duen testuinguru 

zehatzetan kokatutako ikastetxeak erabiltzea izango da.  

 

Mota honetako edozein ikerketatan ager daitekeen eta barne baliotasunari eragin 

diezaiokeen beste arazo bat “proben mehatxua” izenekoa da. Arazo honek, honelako 

galdetegi bat betetzeak eragin ditzakeen dudazko erantzunei egiten dio erreferentzia, 

non ikasleek kasu honetan beraien ezaugarri pertsonalen barne behaketa egiten duten eta 

beraien emaitza negatiboak sumatzen dituzten. Beraz, ahal den moduan mehatxu hau 

kontrolatzen saiatu beharko litzateke, honelako galdetegiak betetzean taldeen arteko 

zorizko aukeraketa eginik eta parte-hartzaileen artean beraien anonimotasuna 

mantenduko dela ziurtatuz.  

 

Ikerketarako aplikatu beharreko baliabideen edo tresnen diseinuaren ondoren eta 

oinarrizko metodologiaren ondoren, bigarren urratsari ekiten zaio, hots, laginaren 

aukeraketari eta kasu honetan, zorizko lagina eta geruzatuaren alde egiten da. Hau da, 

zorizko ikastetxeak aukeratu eta era berean, ikastetxe horietan berriro aukeratutako 

taldeak zorizkoak izango dira, betiere ikerketak eskatzen dituen adin, ikastetxe mota, 

zonalde geografiko, e.a. bezalako aldagaiak kontuan hartuta Euskal Autonomia 

Erkidegoko eta gaur egun ematen diren hiru eredu linguistikoetan matrikulatutako 

DBHko ikasle kopuru sendo bat lortuko delarik.  
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Hauetaz aparte, kontuan hartu beharreko beste neurri bat “itsu bakarraren” 

metodologia izango litzateke; alegia, ahal den neurrian parte-hartzaileek ez dute 

ikerketaren xedea ezagutuko bere osotasunean. Honek ikasleen erantzunen 

objektibotasuna edo zintzotasuna bermatzen du eta behin galdetegia bete ondoren 

beharrezko zein eskatutako azalpen guztiak ematen zaizkie parte-hartzaileei. Azkenik, 

honelako ikerketetan eta betiere, araudiak eskatzen duen moduan, bai ikastetxeen 

konfidentzialtasuna, bai ikasleen anonimotasuna mantendu dira. Era berean, galdetegia 

betetzeko orduan ikasleen borondatezkotasuna ziurtatu da, hau da, ez da ikaslerik 

derrigortu ikerketan parte-hartzera eta, beraz, galdetegia betetzera. Modu honetan parte-

hartzaileen zintzotasuna ziurtatzen da. 

Hau guztia kontuan izanda, hurrengo urratsa datuak jasotzea izaten da, hau da, 

galdetegi sorta ikasleen artean pasatzea. Horretarako, ikasketa zentroarekin 

lehendabiziko elkarrizketa izan ondoren, beharrezkoak diren baimenak eskatzen zaizkio, 

bai ikastetxeko zuzendariari, bai ikasleen gurasoei. Behin galdetegi sorta betetzeko 

datak adostu ondoren betiere eskola ordutegietan, doktoregaia bera izango da 

galdetegiak betearazteaz arduratuko dena, ikasleek galdetegia betetzerako orduan izan 

ditzaketen dudak banan-banan azaltzeko asmoarekin. 

Prozesu honen azken betebeharra, parte-hartzaileen erantzun guztiak SPSS 

programaren bidez ordenagailura igarotzea eta datu-basea sortzea izango da. Ondoren, 

hauen garbiketa burutzeari ekiten zaio. Horretarako, edozein analisi estatistikori ekin 

baino lehen eman beharreko urratsa, Missing baloreak (galdutakoak) zuzentzea edo 

berreskuratzea izango da, hau da, norbanakoek erantzun ez dituzten itemak 

berreskuratzen saiatzea, hauek ez dutenean galdetegi osoaren %10 gainditzen. Honelako 

balore galduak arazo iturri izaten dira ikerketa estatistikoen bidezko edozein 

ikerketatan, horregatik, aproposena halakorik ez izatea izango litzateke baina normalean 

beti aurkitzen dira honelako baloreak, are gehiago, ikerketaren xede den taldea ikasle 

taldea denean; beraz, irtenbide egokiena honelako egoeratan zuzentzea izango da. Orain 

arte balore galduen zein hauetatik erator daitezkeen arazoen zuzenketarako metodorik 

erabiliena, galdutako balorea dagokion itemean emandako erantzunaren batezbesteko 

aritmetikoagatik ordezkatzea izaten zen. Hala ere, nahiz eta metodo honen erabilerak ez 

duen aldagaiaren azken emaitzan inolako bariaziorik eragiten, ez du norbanakoaren 
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erantzun eredua jarraitzen, hots, ez du norbanako horren erantzun posiblea aurkitzen, 

baizik eta lagin osoak emandako erantzunen batezbestekoa erabiltzen du. Horregatik, 

ikerketa honetan zorrotzago jokatzeko asmoz, LISREL programaren bidez lortzen den 

egozte askotariko izendatzearen metodoa erabiltzea erabaki da, non norbanako zehatz 

horrek galdetegiaren beste item guztietan emandako erantzun ereduan oinarrituta 

galdutako balore horri emango liokeen erantzun posiblea lortzen den. 

 

Datu-basearen garbiketa prozesuarekin jarraitzeko, norbanako batzuen 

galdetegiak eliminatzera jotzen da. Honetarako bi arrazoi nagusi erabili izan dira, alde 

batetik, ikerketa burutu ahal izateko beharrezkoak diren datuen edo zehaztasun falta 

izango da galdetegiak eliminatzearen lehenengo arrazoia; adibidez, euskara ikasgaian 

kalifikazioarik ez duen ikaslearen galdetegia edota gela batean jaiotze data bera duten 

ikasleak aurkitzea, horrek ez baitu galdetegia identifikatzeko aukerarik ematen. Beste 

aldetik, galdetegiak eliminatzearen bigarren arrazoia irizpide estatistikoetan 

oinarritutakoa izango da eta irizpide hauen artean jarraian azaltzen diren hirurak izan 

daitezke garrantzitsuenak. Lehendabizikoa, honelako ikerketatan gero eta ohikoagoak 

diren zintzotasun itemak erabiltzearen ondoriozko eliminazioa izango da. Hau da, 

ikerketa honek xede dituen norbanakoak ikasle nerabeak izanik, pentsatzekoa da 

hauetako zenbaitek ez dutela galdetegia zintzotasunez edo beharrezkoa den seriotasunez 

beteko edota ez dutela galdetegia betetzeko prozedura behar den moduan ulertu eta hori 

ekiditeko aipatutako itemak ezartzen dira galdetegian zehar. Kasu honetan “ez dut 

sekula bizikleta bat ikusi” edota “azken hilabetean bost aldiz baino gehiagotan 

zeharkatu dut ozeanoa” itemak erabili dira ikasleen zintzotasuna neurtu ahal izateko. 

Beraz, item hauei behar bezala erantzun ez dieten ikasleen galdetegiak eliminatu egiten 

dira.  

 

Bigarren eliminazio irizpidea, galdetegi osoaren %10 baino gehiago bete gabe 

utzi duten ikasleen galdetegiak deuseztatzea izango da. Azkenik, hirugarren eliminazio 

irizpidea, erantzun arraroak izan dituzten ikasleen galdetegiak deuseztatzea izango da, 

kontuan hartu behar baita tesi honetan besteak beste, faktore analisi egiaztagarrirako 

hainbat ereduren konparaketa, edota adierazgarri eta kausa askotariko ereduen (MIMIC 

ereduak) konparaketak bezalako datu analisi probak burutzen direla eta prozedura hauek 

egiturazko ereduen metodologiari lotutako beste edozein prozedurak bezala, bere gain 



 
172 Bigarren atala. Ikerketa enpirikoa 

hartzen dute aldakortasun edo barietate handiko banaketa arrunta ematen dela. Beraz, 

galdutako baloreen egozte askotariko prozedura burutu ondoren, erantzun eredu 

arraroak eta muturreko erantzun ereduak dituzten norbanakoak (outliers) aztertzen dira. 

Honetarako, bi prozedura ezberdin erabiltzen dira nahiz eta azpimarratu behar den 

irizpide honen ondorioz eliminatutako galdetegi kopurua ez dela sekula laginaren %3 

baino gehiago izango. 

 

Alde batetik edo lehendabiziko prozedura bezala, Windowserako SPSS 11.5 

estatistika paketeak barnean duen pilaketa edo “clusters” analisien probak burutzen dira, 

hau da, norbanako guztiak proportzio zehatz bereko neurrian banatzen dira, gero 

galdetegian erantzun eredu ezberdinak izan dituzten norbanako taldeak identifikatu ahal 

izateko. Honek, muturreko erantzunak izan dituzten ikasleak identifikatzeko eta 

eliminatzeko aukera ematen du, hauek logikarik gabeko erantzunak izan direla suposa 

baitaiteke.  

 

Beste aldetik, Windowserako SAS programaren bidezko muturreko baloreen 

identifikazio prozedura burutzen da. Honetarako, bi iterazio (passes) ezartzen dira eta 

erreferentzia moduan Mahalanobis-en distantziaren kalkulua hartzen da. Prozedura 

honen ondorioz, muturreko erantzun ereduak edo baloreak adierazi dituzten 

norbanakoak identifikatu eta hauek eliminatzeko aukera zabaltzen da, hau da, balorerik 

altuenak eta baxuenak izan dituzten norbanakoak eliminatzeko aukera, betiere 

prozedura hauetarako markatzen den irizpide kritikoa mantenduz. Horrek adierazten du, 

ez dela sekula baimendutako lagin osoaren %3 baino gehiago eliminatuko prozedura 

honen bidez (guztira 44 norbanako ikerketa honen kasuan). Laginaren normaltasunerako 

azken prozedura edo analisi bezala, barietate bakarreko zein askotariko eran aztertzen 

da lagina, Mardia-ren proba burutuz eta honetan lortutako emaitza positiboek laginaren 

barietate bakarreko, zein askotariko banaketa arruntaren hipotesia adieraziko dute. 

  

Ikerketa lan honek eskatzen duen EAEko DBHko ikasleen euskararekiko 

jarrerak islatzeko, oinarrizko helburu bihurtu da aldagai honen neurketarako tresna 

egokia lantzea eta balioztatzea. Honetarako, edozein test edo galdetegiren sortze eta 

egokitzapenaren inguruan argitaratutako hainbat lan aztertzeari ekin zitzaion eta askotan 

galdetegi berrien sortze horretan eman beharreko urratsen falta edo koherentzia eza 
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aipatzen da, bai galdetegiak aurkezteko orduan baita aurkeztutako datuen zorroztasuna 

mantentzean ere (Clark eta Watson, 2003). 

 

Bestalde, estatuan burututako ikerketa gehienetan helburua ez da galdetegi 

berriak sortzea izaten, baizik eta beste herrialde batzuetatik ekarritako galdetegiak itzuli 

edota egokitzea gerora erabili ahal izateko. Jakina, honek lan gutxiago eskatuko lioke 

ikerlariari baina edozein kasutan egokitutako galdetegi batek sortutakoak, hots, 

originalak jasan beharreko arauak edo urratsak igaro beharko lituzke. 

 

Horrela bada, ikerketa honetan erabili den JLG (Jarrera Linguistikoen 

Galdetegia) eratzeko, Carretero eta Pérezek 2005ean argitaratutako artikuluan 

oinarrituta edozein galdetegi sortzean eman beharreko urratsei edo prozesua 

mantentzeari ekin zaio: 

 

• Ikerketaren justifikazioa 

• Ebaluatu beharreko konstruktuaren mugatze kontzeptuala 

• Itemen eraketa eta ebaluazio kualitatiboa 

• Itemen analisi estatistikoa 

• Lanabesaren dimentsiotasunaren ikerketa (barne egitura) 

• Fidagarritasunaren kalkulua 

• Kanpo-baliotasun ebidentziak lortzea 

 

Jarraian, aipatutako urratsen azalpen zehatzagoa emango da hauen nondik 

norakoa ulertarazteko asmoz. 

 

 

6.1. Ikerketaren justifikazioa 

 

Kasu honetan, ikertu beharreko aldagaiaren edota eskala berriaren gaineko 

informazioa aurkeztu beharko da aurretik zeuden neurriak kontuan hartuta, honek 

eragiten dituen ekarpen posibleak aipatuz eta ikerketa hau egoki eta bideragarri egiten 

duten baldintzak azalduz. Honetarako, argi azaltzen dira lan honen lehenengo atalean 
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edo marko teorikoan jarrera linguistikoen gainean eman diren teorizazio 

garrantzitsuenak eta hauetatik argi eta garbi ondorioztatzen da hiru eskala edo 

dimentsiotako konstruktu baten gainean ari direla autore gehienak. 

 

Justifikaziorako kontuan hartu beharreko beste puntu bat nori zuzendutako 

galdetegia den azaltzea izango litzateke honek, besteak beste itemen tankera edo 

idazkerari, lortu beharreko lagin motari, baliogarritasun ikerketaren diseinuari... 

eragingo baitio. Kasu honetan, DBHko ikasleek ulertzeko moduko itemak sortuko dira 

eta era berean irakaskuntza arloko zientzialariei zuzendutako ikerketa dela kontuan 

hartuta, beharrezkoa den baliogarritasuna lortuko duen ikerketa diseinatu zein analisi 

estatistiko burutuko dira.  

 

Era berean, itemen aukeraketa egokia, zein hainbat fidagarritasun eskaera 

mantenduko dira (Navas, 2001; Barbero, 2003) galdetegi berria sortzearen arrazoia 

aurretik jarrera linguistikoen gainean deskribatutako teoria zientifikoa egiaztatzea baita, 

hain zuzen ere, konstruktuaren hirudimentsiotasuna frogatzea. 

 

 

6.2. Ebaluatu beharreko konstruktuaren mugatze kontzeptuala 

 

Aurreko puntuan edo urratsean azaldu bezala, oraingo hau ere ikerketa lan honen 

marko teorikoan eman den urratsa izan da eta edozein ikerketa lanetan oinarrizko 

prozesua den gaiaren gaineko berrikuste edo aztertze bibliografikoa izan da kontzeptua 

mugatzeko eman den lehen pausua. Prozesu honek adierazi beharreko zenbait eginkizun 

zehatz dakartza nahitaez, (Lord eta Novick, 1968) hain zuzen, adituen artean 

aldagaiaren gainean emandako definizioa aurkeztea eta aukeratutako definizioaren 

ebaluazioa, hau da, adituek beraiek beste kasu batzuetan kontuan hartu izan duten 

definizioa izatea. Horregatik, berrikuste bibliografikoan hainbat autorek jarrera 

linguistiloen gainean emandako definizioak aztertu izan dira eta denboraren poderioz 

emandako definizioaren berritzea suposatzen duten alde txiki edo axolagabezko batzuk 

aurkitu badira ere, gaiaren gainean definizio propio baten beharrik ez dagoela hausnartu 

eta Lasagabasterrek 2003an emandakoa aintzakotzat hartu izan da. 
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Honekin batera, autoreek azken urteotan adostutako konstruktuaren osaketa 

mantentzen da, hots, jarreren hirudimentsiotasunaren teoria hartzen da kontuan, non 

osagai kognitiboa, afektiboa eta jokabidezkoa baitira konstruktu nagusia osatzen duten 

dimentsioak.  

 

Honek guztiak, gerora burutuko den probaren analisi estatistikoetatik 

ondorioztatutako emaitzak kontuan hartuta, teorizazioarekin adierazgarriak diren erlazio 

sareak ezartzeko aukera emango du. 

 

 

6.3. Itemen eraketa eta ebaluazio kualitatiboa 

 

Behin aldagaiaren definizioa eman ondoren eta bere osaera zein hauen artean 

eman daitezkeen erlazio posibleen sareak deskribatu ondoren itemen eraketa prozesuari 

ekingo zaio betiere xedea edo ebaluatu nahi den taldea DBHko ikasle taldea izango dela 

kontuan hartuta, honek ebaluazio denbora, aplikazio modua eta momentua edota 

neurtzeko era zaindu beharreko faktoreak direla erakusten baitu. Horregatik, eskala 

bakoitzaren item kopuruak 5 eta 8 artekoa izan behar du eta erantzuteko modua aldez 

aurretik zehaztutako 5 mailatako Likert eskaladuna izango da. Aldez aurretik 

zehaztutako erantzun aukera atxikimendu edo intentsitate irizpidearen ondoriozkoa 

izango da (erabat ados, erabat desados... eta beti, inoiz ez...). 

 

Urrats hauek guztiak hasieratik sendo emateak ikerkuntza operatibo zuzenerako 

aukera emango du eta gerora edukiaren baliotasuna ziurtatuko du. Fase hau burutzerako 

orduan urratsak mantendu izan direla erakusteko komenigarria izaten da galdetegiaren 

taulak aurkeztea (Osterlind, 1989) ikerketa prozesu osoan zehar honek izan dituen fase 

ezberdinetan eta horretarako lanaren bukaeran gehigarri moduan aurkeztuko dira bai 

jarrera linguistikoen neurketarako sortuko den galdetegia bai ikerketa osorako erabiliko 

diren beste galdetegi guztiak. 

 

Aipatu bezala, konstruktuaren barne izaera deskribatuko duen galdetegiak izan 

beharreko item kopurua oso kontuan hartzeko aldea da, hau da, jarreren barne osaketa 

edo izaera deskribatuko duen gutxieneko item kopurua lortu behar da eta hau zehaztuko 



 
176 Bigarren atala. Ikerketa enpirikoa 

duten arrazoiak, konstruktuaren barne dimentsio kopurua (kasu honetan hiru dimentsio) 

eta galdetegia betetzeko norbanakoek izango duten denbora izango dira. Dena dela, 

JLGren sorrerarako hasiera batean beharrezkoa zen gutxienekoa baino altuagoa zen item 

kopurua sortu zen, zenbait autorek proposatu bezala (Hambleton, 2004; Smith, Fischer, 

eta Fister, 2003) beranduago item hauek guztiak iragazpen prozesu batetatik igaro 

baitziren eta haietako zenbait deuseztatuak izan ziren. 

 

Behin galdetegia osatuko duten itemak zehaztuta, gaiaren gainean adituak diren 

zein ikerketa burutuko den testuingurua ezagutzen duten (kasu honetan DBHko zenbait 

irakasle) norbanakoz osatutako epaimahia eratuko da item hauek guztiak adierazitako 

helbururako egokiak diren ala ez adosteko eta beraien idazketaren koherentzia eta 

egokitasuna ebaluatzeko. 

 

 

6.4. Itemen analisi estatistikoa 

 

Itemen analisi kualitatiboaren ondoren, hauetako bakoitzaren analisi 

estatistikoari ekiten zaio indize metriko batzuen bidez. 

 

1. analisia: galdetegia betetzeko orduan itemen batek ulertzeko zailtasunak 

eragiten dituen ikasleen artean edo arazoak sortzen duen itemik dagoen ziurtatu 

(Osterlind, 1989) bai gaizki idatzia izan delako, bai akats ortografikoren bat 

duelako bai zalantzagarria delako... Kasu honetan aipatutako autoreak 50 eta 100 

norbanako arteko kopurua ezartzen du muga bezala eta beraz, tarte horretan edo 

hortik gorako kopurua emango balitz itemen batekin, lehenengo analisi edo 

azaleko analisi honetan oinarrituta deuseztatu egin beharko litzateke. 

 

2. analisia: aukeratutako itemen bermea handiagoa izan dadin prozesua hainbat 

aldiz errepikatua izango da (baliotasun gurutzatua) norbanakoen lagin handiagoa 

erabiliz eta analisi metrikoak burutuz, hau da, itemek norbanakoen artean eman 

daitezkeen diferentziak deskribatzeko gaitasuna izan beharko dute edo beste 

modu batean esanda, diskriminazio gaitasun altua erakutsi beharko dute; honen 

guztiaren helburua hurrengo puntuak lortzea izango da: 
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•••• Desbideratze tipiko altua erakusten duen item taldea (>1) eta erantzunen 

batezbesteko puntuazioak eskalaren tarteko mailaren ingurukoak izatea 

(Nunnally eta Bernstein, 1995).  

 

•••• Dimentsio bakoitzaren barne trinkotasuna, hau da, dimentsio bakoitzeko 

zuzendutako item totalaren korrelazio koefizientea (kasu honetan eskala 

totalaren datuak ez du interes handirik izango, lanabesaren 

dimentsionalitatea egiaztatzea baita lortu edo neurtu nahi dena). Faktore 

bereko elementuen puntuazioa zenbat eta altuagoa izan, orduan eta 

handiagoa edo sendoagoa izango da bere fidagarritasuna, hots, 

galdetegiaren fidagarritasun osoa itemik eliminatu aurretik.  

 

•••• Item bakoitzaren barne trinkotasuna, hau da, osagai bereko itemek 

beraien artean erakusten duten korrelazio maila, beraz, item bat 

eliminatzerako orduan Cronbach alpha mailarekin zer gertatzen den 

aztertu beharko da. Honela itema eliminatzeak alpha maila igotzea 

eragiten duenetan eliminatua izan beharko da baina irizpide hau kontu 

handiz erabili behar izango da, kasu batzuetan osagaia garrantzitsuagoa 

izan baitaiteke eskala osoa baino. 

 

•••• Osagai bateko itemetan lortutako puntuazioa beste osagaietako puntuazio 

totalarekin alderatu edo erlazionatu. Kasu honetan aldea positiboa izan 

beharko da lehenengo analisiaren alde, hots, hasierako osagaiko itemen 

puntuazioaren aldeko diferentzia erakutsi beharko du. 

  

•••• Itemen homogeneitatea lortzeko asmoz eta, beraz, hauen aukeraketarako 

faktore-analisia burutu beharko da (Floyd eta Widman, 1995). 

 

Fase honetan sortutako galdetegiaren fidagarritasunaren lehendabiziko kalkulua 

lortuko da eta honek, ikerketa teoriak markatutako helburu zehatzetara bideratzeko 

aukera ematen du. Fidagarritasun maila zehatza lortu nahi bada item berriak gehitu 

beharko dira baina hasiera batean bilatutako fidagarritasun maila lortu bada, osagai edo 
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dimentsio bakoitzeko item kopuruak ahalik eta murritzena izan beharko luke, horrela 

ebaluazio denbora laburtu ahal izateko. 

 

 

6.5. Lanabesaren dimentsiotasunaren ikerketa 

 

Behin item egokienak aukeratu ondoren, bai maila teorikoan oinarrituta, bai 

maila estatistikoan, hauek aurreikusitako moduan taldekatzen diren egiaztatu beharko 

da. Hots, galdetegiaren dimentsionalitatea neurtu beharko da; neurtu nahi den 

konstruktua zein neurritan osatzen duten edo honi nola egokitzen zaizkion galdetegiaren 

osagaiak zein itemak eta, beraz, aurrera begira egin daitezkeen interpretazioak analisi 

honetan oinarrituko dira, azken batean, galdetegiaren barne baliotasuna neurtuko baita 

(Elosua, 2003). 

 

Honi guztiari ekiteko, esploratze faktore analisiari (EFA) ekin behar zaio, non 

osagaien arteko korrespondentzian oinarritutako irizpide matematikoak erabiliz, hauen 

taldakatzeak lortzen diren. Hala ere, hainbat esploratze faktore analisi zein errotazio 

burutu daitezke; kasu honetan, hogei item baino gehiago dituen galdetegia eta hirurehun 

kasu edo norbanako baino gehiagorekin erabilia izan denetan aldeak oso txikiak izan 

daitezke eta, beraz, interpretazio eta aplikazio errazena bideratuko duena erabiltzea 

komeni da: funtsezko osagaien analisia (Cortina, 1993) eta Varimax errotazio 

ortogonala (Comrey, 1988; Floyd eta Widman, 1995). Honelako faktore analisia eta 

errotazioa, osagaien artean independentzia ematen denean edota aterako diren faktoreak 

ahalik eta gehien banatzea bilatzen denean erabiliko dira. Osagaien arteko erlazioa 

nahiko altua denean (0,40 edo gehiagokoa) beste errotazio mota bat erabili beharko da, 

hain zuzen, Oblimin zuzena deritzona. 

 

Bestalde, EFA burutu aurretik beharrezkoa da ziurtatzea itemak beraien artean 

erlazio maila zehatza mantentzen dutela korrelazio matrizearen taldekatzea antzeman 

ahal izateko eta horretarako bi balorazio sistema erabiltzen dira: Bartlett-en esferizitate 

proba eta Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) indizea (Cortina, 1993). 
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Horrela bada, funtsezko osagaien analisia burutzean beharrezkoa da hurrengo 

puntuak adieraztea: 

 

• Ondoriozko faktoreen kopurua; tesi honen kasuan urrats hau burutzean ez zaio 

aldez aurretik faktore kopuru zehatza bilatzeko eskatuko, baizik eta faktore bat 

baino gehiagoko autobalorazioa eskatuko zaio, hiru faktore aterako diren 

itxaropenarekin. 

 

• Saturazioak; non faktore bakoitzeko itemen saturazio mailak .40tik gorakoa izan 

beharko duen (Stevens, 1992). Dena den, itemen saturazio maila ahalik eta 

altuena ziurtatzeak galdetegiaren baliotasun zein fidagarritasun altuagoa lortzea 

ekarriko du. Hori dela eta, gaur egun psikometriaren inguruko ikerketa 

garrantzitsuenetan atal honetan zorrotz jokatzeko joera zabaltzen hasia da eta 

.60tik beherako puntuazioa lortzen duten itemak eliminatzearen alde egiten da, 

hau da, .60ko saturazio maila lortzen ez duen itema ez da onargarritzat jotzen 

(Clark eta Watson, 2003). 

 

• Faktore bakoitzak azaldutako bariantza kopurua. 

 

• Itemaren bariantzaren proportzioa, osagai nagusiek azaldua. 

 

 

EFArekin bukatutakoan faktore analisi egiaztagarria burutu beharko da eta 

horretarako ekuazio estrukturalei ekin beharko zaie. Prozesu hau ikertzailearen 

hipotesiak estatistikoki ziurtatu eta egiaztatu nahi direnean burutzen da eta hurrengo 

baldintzak bete behar izaten ditu: 

 

1. Ikerketaren helburua eskalaren egitura enpirikoa teorikoarekin bat datorrela 

erakustea denean burutzen da eta horregatik autoreak argi eta garbi adierazi 

beharko du zein den frogatu nahi den eredua; beraz, laginaren tamaina ezin da 

sekula 200 kasu baino gutxiagokoa izan. 
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2. Estimazio metodoa; Likert eskaladun erantzun mota erabiltzen denetan, 

puntuazioak kategoria ez jarraikorreko datuak bezala erabiltzea komeni da 

(Jöreskog eta Sörbom, 1993), horrela lortutako datuak, puntuazio hauen 

propietateak izango dira eta ez puntuazioak berez. 

 

3. Ereduen ebaluazioa; ereduak lortzeko MIMIC eregresio analisiak burutzen dira 

LISREL 8.8 programaren bidez (Jöreskog eta Sörbom, 2006) eta hauetatik 

eratorritako koefizienteak hainbat indizeren bidez ebaluatzen dira; hots, indize 

bakar batean oinarritu beharrean komenigarriena hauen arteko biltzea erabiltzea 

izaten da (Browne eta Cudeck, 1993; Jöreskog eta Sörbom, 1993). Erabilienak 

honako hauek izan ohi dira: 

 

• Chi-koadroa eta dagozkion askatasun graduen arteko erlazioaren 

balorea izaten da konbinaziorik erabiliena, ereduaren sentsibilitatea 

laginaren tamainaren arabera egokitzea baitu helburu. Kasu honetan 

balore adierazgarriak izaten dira 3tik beherakoak (Kline, 2005). 

 

• Ontasun doitzearen indizea edo doitze absoluturako indizea 

(Goodness of Fit Index, GFI). Kasu honetan .90eko baloretik 

gorakoak onargarritzat jo daitezke (Byrne, 2001). 

 

• Hurbiltzearen batezbesteko hondarraren erro karratua (Root Mean 

Square Error of Approximation, RMSEA). Kasu honetan, .05eko 

baloreak edo honen azpitikoak doitze egokia adieraziko luke, nahiz 

eta .08ko balorera arte doitze onargarritzat hartzen den.  

 

• Estandarizatutako hondarraren batezbesteko koadroa edo tamaina 

(Standar Residual Mean Root, SRMR). Kasu honetan aurrekoan 

bezala egokiena .05 edo azpitiko baloreak lortzea komeni da doitze 

egoki baterako, nahiz eta .08ko balorera artekoak onargarritzat 

hartzen diren (Browne eta Cudeck, 1993; Hu eta Bentler, 1998; Hu 

eta Bentler, 1999). 
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• Arautu gabeko doitze indizea (Non-Normed Fit Index, NNFI). Kasu 

honetan .90etik gorako baloreak lortzea komeni da (Bentler, 1989; 

Shumacker eta Lomax, 1996). 

 

 

6.6. Fidagarritasunaren kalkulua 

 

Urrats honi ekiteko lehendabiziko baldintza ikerketa burutzeko laginaren 

kopurua 200-300 baino gehiagokoa izatea da (Clark eta Watson, 2003) eta parte-

hartzaileek xedetzat hartzen den biztanleriaren antzeko ezaugarriak eduktzea. 

 

Edozein elementuren ikerketarako galdetegi berri bat eratzen denean ezinbesteko 

urratsa izango da galdetegiaren fidagarritasuna kalkulatzea. Gainera kalkulu hau 

galdetegiaren burutze prozesuan gutxienez bi une ezberdinetan egitea komeni da; 

lehendabizikoa, itemak eliminatu baino lehen, hots, itemen analisi kualitatiboa egin 

bitartean, behin behineko kalkulua (Cronbach-en alpharen bidez) eta bigarrena, itemak 

eliminatu ondoren. Azken kalkulu honek galdetegiaren behin betiko fidagarritasuna 

markatuko du eta Cronbachen alpharen bidez egiteaz gain itemen saturazioetan 

oinarritutako fidagarritasun konposatuaren bidez ere egitea komenigarria izan daiteke. 

Hori dela eta, ikerketa honetan aipatutako prozedura mantenduko da eta, beraz, 

galdetegiaren behin betiko bertsioa finkatzen denean honetan oinarritutako 

fidagarritasun indizeak kalkulatuko dira, hots, bai Cronbach-en alfarena, bai 

fidagarritasun konposatua.  

 

 

6.7. Kanpo-baliotasun ebidentziak lortzea 

 

Egokia izan daiteke kanpoko aldagaien laguntzaz ebidentziak lortzea neurtu nahi 

den konstruktuaren eskaletan lortutako puntuazioak adierazgarriak direnean edo 

ikerketa lanaren hasierako helburua mantendu nahi denean, hots, konstruktua psikologia 

arloko sare teorikoan kokatu nahi denean koherentzia psikologikoa emanez. 

Honetarako, lehen pausua baliokortasunaren irizpidea neurtzea izango da, hau da, 

galdetegian neurtzen den konstruktuaren antzekoa izan daitekeen edo aldez aurretik 
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erlazioa erakusten duen beste aldagai batekin alderatu beharko da, nabaritasunak aurkitu 

beharko liratekelarik (AERA et al., 1999). Bigarrenik, baliokortasun konbergentea 

neurtu beharko litzateke gauza bera neurtzen duen beste galdetegi batekin alderatuz eta 

azkenik, baliokortasun dibergentea; alegia, kontrakoa neurtzen duen beste galdetegiren 

batekin edo aldagai batekin alderatuz. Esan beharra dago ikerketa tesi honen kasuan 

azken bi baliokortasunak burutzea, hots, konbergentea eta dibergentea, lortutako 

emaitzen arabera hartuko den erabakia dela eta, beraz, etorkizunean burutu beharreko 

proposamen bezala geratzen dela. 

 

Hau guztia kalkulatzeko, alde batetik, egiturazko ekuazioek konstruktu 

ezberdinen artean espero diren erlazioak azaleratzen dituzte. Beste aldetik, Pearson-en 

korrelazio koefizienteak aldagaien artean ematen diren korrelazioak neurtuko ditu, zein 

neurritan ematen diren adieraziz.  

 

7. ANALISI ESTATISTIKOAK 

Jarraian, kapitulu honetako bigarren atalean adierazitako helburuak zein hauekin 

uztartuta proposatu diren hipotesiak frogatzeko asmoz burututako proba edo analisi 

estatistikoak deskribatuko dira atalez atal. Teoriak proposatzen duen eredua ziurtatzeko 

burutu den faktore analisi egiaztagarria LISREL (Windowsentzako 8.80 bertsioa) 

programaren bidez egin den bitartean gainontzeko proba guztiak Windowsentzako 

SPSS 18.5 programa estatistikoaren bidez egin dira eta kasu guztietarako 

adierazgarritasun maila α = .05ean ezarri da. 

Lehendabiziko urratsa itemen analisi deskribatzailea burutzea izan da 

galdetegian proposatutako itemen propietateak metrikoki analizatzeko asmoz eta 

ikuspuntu estatistikoan oinarrituta hauetako bakoitzaren egokitasuna aztertzeko 

helburuarekin. Analisi deskribatzaile honetan burutzen diren kalkuluak hauek izan dira: 

batezbestekoa, desbideratze tipikoa, asimetria eta kurtosia (Carretero-Dios eta Pérez, 

2005). Honela, norbanakoen artean ematen diren euskararekiko jarrera linguistikoetan 

ager daitezkeen diferentziak erakusteko gaitasuna ezagutu ahal izango da. Analisi hauen 

bidez lortutako emaitzetan, bariantza maximizatzen duen item taldea lortzea bilatzen da, 

hau da, diskriminazio maila altua izatea, batezbestekoa tartekoa izatea, desbideratze 
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tipiko altua izatea (1 baloretik gorakoa), asimetria 2 baloretik ahalik eta beheren egotea 

eta azkenik, 6 baloretik ahalik eta beheren dagoen kurtosia izatea. Analisien ondorioz 

eta aipatutako irizpideak betez galdetegiaren zein bere osagaien barne trinkotasuna eta 

fidagarritasuna ziurtatu nahi dira. 

Bigarren urratsa galdetegiaren fidagarritasuna neurtzea izan da, hau da, eskala 

bakoitzak deskribatu nahi dena modu zehatz eta egonkor batean egiteko duen gaitasuna 

neurtzea. Kontuan hartuta sortu berri den galdetegiaren helburua jarrera linguistikoak 

bezalako elementu psikologiko bat neurtzea dela, beharrezkotzat jotzen da bere 

fidagarritasuna neurtzea. Horretarako, kasu honetan bi metodo ezberdin erabili izan dira 

galdetegiaren fidagarritasuna neurtzeko; alde batetik, Cronbach-en fidagarritasuna (alfa 

fidagarritasuna) eta bestetik, azken urteotan psikologia arloan erabiltzen den 

fidagarritasun konposatua. 

Likert eskaladun erantzun mota duten itemez osatutako galdetegientzat 

historikoki psikologia arloko ikerketetan galdetegi baten fidagarritasuna neurtzeko 

erabiliena izan den metodoa Cronbachen alpharena izan bada ere, azken urteotan 

metodo hau zalantzan jarri da itemen arteko kobariantza matrizea dela eta galdetegiaren 

barne egiturarekin lotura sendorik adierazten ez duelakoan. Gainera, item nahiz kasuen 

kopuruak asko mugatutako indizea dela esan behar da, hau da, zenbat eta item gehiago 

edo kasu kopuru handiagoa, hainbat eta Cronbachen alpha maila altuagoa. Horregatik, 

ezin daiteke baieztatu Cronbachen alphak galdetegi baten barne trinkotasunari zein 

dimentsiotasunari dagokionez fidagarritasuna neurtzen duenik (Sijsma, 2009; Socan, 

2000; Ten berger eta Socan, 2004) eta eraginkorragoak izan daitezkeen beste metodo 

batzuk proposatzen dira, hala nola, GLB metodoa (Gratest Lower Bound) edo 

fidagarritasun konposatuaren kalkulua (Composite Reliability) aurretik egindako 

esploratze faktore analisian edo faktore analisi egiaztagarrian itemek bere faktorean 

adierazten duten saturazioetatik eta neurrien akatsetatik abiatuta. Eta fidagarritasun 

konposatuaren interpretazioa egokia izan dadin honen osagarri izan beharko du 0.4 - 0.5 

baino altuagoa den batezbesteko bariantzak (Zumbo, Gadermann, eta Zeisser, 2007). 

Ondoren, faktore analisi aztertzailea burutzen da, proposatutako itemak hipotesi 

bezala planteatutako ereduari egokitzen zaizkiola ziurtatzeko. Horretarako, ezer baino 

lehen Bartlett-en esferizitate proba eta Kaiser-Meyer-Olkin indizea (KMO) kalkulatzen 
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dira korrelazio matrizea egokia dela ziurtatzeko (Cortina, 1993). Kasu hauetan, KMO 

probaren emaitzak 1 balorearen ingurukoa izan behar du eta .70etik gorakoa; bestalde, 

Bartlett-en esferizitate probak ahalik eta baxuena izan beharko du, p adierazgarritasun 

maila lortuz, modu honetan korrelazio matrizearen parekotasun hipotesia ezeztatzen 

baita, hau da, aztertutako aldagaien artean erlazio adierazgarriak ematen direla 

baieztatzen da. Ateratze metodoari dagokionez, antzekotasun maximoaren metodoa 

erabili zen (maximun likelihood) barietate aniztun banaketa ematea espero baitzen 

asimetria eta kurtosiaren ondoriozko emaitzetan oinarrituta. Antzekotasun maximoaren 

metodoak hipotesi moduan proposatutako faktoreen aldakortasuna zehaztasun 

handiagoarekin neurtzeko aukera ematen du. Bestalde, aukeratutako errotazio metodoa 

oblimin metodoa izan da, JLGko eskalen arteko barne erlazioa hutsa ez dela suposatzen 

baita eta ez zen ebazpenik finkatu, hau da, ez zitzaion aldez aurretik hiru faktoretako 

aldagaia eskatu baizik eta 1etik gorako autobaloreak. 

Hau bezalako zeharkako ikerketak, oro har, bi aldagai edo gehiagoren arteko 

erlazioa aztertzeko diseinatuak izaten dira. Horrela, bada, bi aldagairen arteko 

erlazioaren analisi linealaren proba garrantzitsuena inongo zalantzarik gabe, bi 

barietateko korrelazioarena da eta aldagai kuantitatiboen kasuan erabiliena Pearson-en 

(1986) korrelazioena da. Ikerketa lan honetan burututako korrelazio analisi guztietan, 

alde batetik, bi aldeko maila kritikoa ezartzen da aztergai diren aldagaien arteko 

erlazioaren norabidearen gaineko aurreikuspen edo aurretik egon daitezkeen itxaropen 

posibleak desegiten direlarik eta bestetik, bikoteak eratzeko orduan eman daitezkeen 

kasuen baztertzea erabiltzen da; modu honetan, aztertutako aldagairen batean balore 

galduren bat mantendu izan den kasuen korrelazio koefizientearen kalkulua 

eliminatzeko aukera zabaltzen da. Hala ere, bi aldagaien arteko erlazioaren gaineko 

zehaztapenak aztertu nahi direnean edo honen norabidearen gaineko azterketa burutu 

nahi denean, hau da, batak bestearen gainean (edo alderantziz) izan dezakeen eragin 

estatistikoa aztertu nahi denean, korrelazio partzialaren koefizienteak kalkulatzeari 

ekiten zaio, arestian aipatutako maila kritikoa mantenduz eta bikoteak eratzeko orduan 

eman daitezkeen kasuen baztertzea mantenduz. 

Era berean, lan honetan proposatutako zenbait hipotesi frogatu ahal izateko, 

beharrezkoa da bi neurri askeren arteko egiaztatzea edo konparaketa burutzea eta kasu 
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hauetan, T proba deritzona burutzen da. Bestalde, egiaztatze hau aldagai aske batetik 

eratorritako hiru kategoria edo gehiagoren batezbestekoen arteko konparaketan 

oinarrituta ematen bada, aldakortasun faktorearen analisia (ANOVA) burutzen da. 

Aipatutako T probaren emaitzak interpretatzeko orduan, prozedura estatistikoak berak 

bariantzen berdintasunaren gainean proposatzen duen Levene-ren proba hartzen da 

kontuan. Baina ANOVA proben ondorioz lortutako emaitzen kasuan, taldeen arteko 

zein talde beraren barneko aldeak aztertzeko eta “I motako” errore tasa (errealitatean 

ematen ez diren edo oraindik ziurtatu ez diren diferentzia esanguratsuak adierazten 

direla defendatu) ez izateko, askotariko konparaketak edo post-hoc konparaketak 

burutzen dira. Hauek, Tukey-renak izango dira bariantzen arteko berdintasuna edo 

homogeneotasuna agertzen denean eta Games-howell-enak bariantzen artean ezin 

denean inolako antzekotasunik onartu. Bi kasuetan, adierazgarritasun maila α = .05ekoa 

izango da. 

Proba hauen artean, hainbat metodo eta prozedura baliokide aurki daitezke baina 

kasu honetan, arestian aipatutako ANOVA probaren alde egin da askotariko 

konparaketak burutzeko aukera ematen duelako, alegia, SPSS programari esker aldagai 

bereko taldeen arteko diferentziak aurkitzeko aukera ematen delako; betiere, Mann-

Whitney-ren edo analisi estatistikoen arloan, binakako konparaketak bezala ezagutzen 

den probaren bidez. Hala ere, proba hau Bonferroni-ren zuzenketaren probarekin 

uztartuta eman behar da. Zuzenketa proba honek arestian aipatutako I motako errorea 

ekiditeko balio du eta hau burutzeko, adierazgarritasun maila aldatu beharra dago, hots, 

.05 balorea burutu nahi diren konparaketa kopuruarekin zatitu beharko da (Pardo eta 

Ruiz, 2002). Beraz, aldagai bereko hiru talderen arteko konparaketak burutu nahi 

direnean, adibidez ikerketa honen kasuan ikasleen eredu linguistikoa binakako hiru 

konparaketa burutu beharko dira (1-2, 1-3, 2-3) eta ondorioz, Bonferroniren 

korrelazioak p = .05/3 = .016ko adierazgarritasun maila ezarriko du erabakiak 

hartzerako orduan. 

Ikerketa honetan erabilitako beste teknika bat, Bariazio bakarreko eredu lineal 

orokorra  izan da, faktore aldakortasunaren analisia kalkulatzeko, hau da, mendeko 

aldagai kuantitatibo baten gainean faktore batek edo gehiagok duten eragin estatistikoa 

ebaluatu ahal izateko eta kasu hauetan aztertzen diren faktoreak naturaren ondoriozkoak 
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(sexua) edota aztertzaileak ezarritakoak (ikasturte bakoitzeko adina) direnez, aldagai 

askeak faktore finko bezala hartzen dira. Analisi hauen ondoren lortutako emaitzetan 

alde adierazgarriak ematen badira, aipatutako askotariko konparaketak edo post-hoc 

konparaketak burutzeari ekiten zaio. 

Bestalde, lanean proposatutako beste hipotesi batzuek aldagai kuantitatibo aske 

batek (aldagai iragarlea) mendeko beste aldagai (kriteriozko aldagaia) baten gainean 

duen eragina edo indar iragarlea aztertzea eskatzen dute; esate baterako, euskara 

ikasteko motibazio akademikoak hizkuntza honekiko jarrera linguistikoen gain duen 

gaitasun iragarlea aztertzea edo frogatzea. Honetarako, datuen analisi prozedurarik 

egokiena erregresio linealaren analisia izango da; alde batetik, aldagai askeak 

mendekoaren gainean azaltzen duen aldakortasunaren batezbestekoa ezagutzeko aukera 

ematen duelako (R
2
) eta bestetik, β1 koefizientea adierazten delako, hau da, aldagai 

askean ematen den aldaketa edo bariazio bakoitzeko, mendekoan eragiten den 

ondoriozko aldaketa ezagutzeko aukera. Edozein modutan, argi utzi behar da erregresio 

linealaren probetan eragin edo gaitasun iragarleari buruz hitz egiten denean, ez dela 

eragin zuzen edo erreal bati buruz hitz egiten, baizik eta eragin estatistiko bati buruz; 

kausa-ondorio erlazio bati buruz hitz egin ahal izateko, denboran zehar egindako 

azterketa edo ikerketa bat beharko bailitzateke. 

Azkenik, MIMIC ereduak (Adierazle askotariko eta Zergati askotariko ereduak) 

ere burutu izan dira. MIMIC ereduek, behatutako aldagaien (item) neurketan 

oinarritutako aldagai nagusi baten edo gehiagoren erabilera eskatzen dute eta hauek era 

berean, beste behatutako aldagai (item) batzuei esker aurreikusiak izango dira 

(Rodríguez, Droguett, eta Revuelta, 2012) eta horretarako, LISREL 8.8 programa 

informatikoa erabiltzen da.  
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Kapitulu honetan lan enpirikoaren bidez lortutako emaitzak azaltzen dira tesi 

honen hasieran markatutako helburuei dagozkien hiru atal nagusitan banatuta. 

 

Tesi honetan zehar jarrera linguistikoak neurtzeko helburuarekin sortutako 

galdetegiaren (JLG) baliotasuna eta fidagarritasuna neurtu nahi dira; alegia, bertatik 

ondorioztatutako datuak fidagarriak diren ala ez adierazi eta horretarako, burutu diren 

zenbait analisi azalduko dira. Era berean, zehazki konstruktuaren hiru dimentsiotako 

banaketa (afektu, kognizio eta jokabidezkoa) frogatzeko asmoz burututako analisiak 

adieraziko dira; alde batetik, faktore analisi aztertzailea eta bestetik, estrukturazko 

ekuazio ereduen zein bakoitzari dagokion inbariantzen bidezko faktore analisi 

ziurtagarria.  

 

Psikometria eta estatistikaren arloan baliotasun neurketa, tresna batek helburu 

duen gaia edo elementua modu esanguratsu eta zehatz batean deskribatzeko duen 

ahalmenari erreferentzia egiten dion kontzeptua da. Baliotasuna, proba batek neurtzeko 

sortua izan den elementuaren gainean adierazten duen neurtze maila edo hau neurtzeko 

duen gaitasuna bezala definitu izan da. Horrela, bada, neurketa tresna bat baliozkoa dela 

esan ohi da ebidentzia enpirikoek test edo galdetegian lortutako emaitzen ondoriozko 

puntuazioak interpretatzea egiazkotzat jotzen dutenean. Hala ere, proba batek 

errealitatean diseinatua izan den helburu zehatzen arabera baliotasun mota asko izan 

ditzake. 

 

Neurketa tresna baten baliotasunaren egiaztatzeak ez du inolako arazorik 

adierazten pisua, altuera, edota bolumena bezalako aldagai objektiboak neurtzeko 

sortuak izan direnean. Baina aldagai psikologikoen kasuan beharrezkoa izaten da, 

neurtzea helburu duen elementua deskribatzeko sortua izan den tresnaren 

baliozkotasuna enpirikoki frogatzea. Hala ere, galdetegia barik bertatik lortutako 

emaitzak zein ager daitezkeen inferentziak dira baliotasun frogak gainditu beharko 

dituztenak. Bai baliotasuna, bai fidagarritasuna propietate psikometrikoak dira eta test 

psikologikoen ondorioz lortutako emaitzen arabera egiten diren interpretazioak gainditu 

behar dituzte; horregatik, baliotasuna ez da galdetegiaren berezko ezaugarria, baizik eta 

honek eragiten dituen neurrien erabilera zehatzena eta interpretazioena. 
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Estatistikaren alorrean, baliotasuna benetako bariantzaren batezbestekoa 

litzateke, hau da, galdetegiak neurtzen dituen ezaugarri, aldagai edo dimentsioetan 

oinarritzen diren proba estatistikoak. Bestalde, psikometriaren ikusmoldearen arabera 

baliotasuna proposamen teorikoetan oinarritutako ebidentzia enpirikoen bilketa 

prozesuaren emaitza izango litzateke, non proba baten gaineko azken erabakiak 

hartzeko aukera ematen duen. 

 

Esan bezala, hainbat izan daitezke baliotasun motak; garrantzitsuenak, edukien 

baliotasuna, baliotasun iragarlea, edota konstruktu baliotasuna aipa daitezke. Alde 

batetik, neurtu nahi den konstrukturako edo dimentsiorako lortutako lagina 

biztanleriaren ordezkaria eta egokia denean, erabilitako proba edo galdetegiak eduki 

baliotasunaren baldintzak bete dituela esan daiteke; hala eta guztiz ere, psikologiaren 

alorreko gaietan ez da beti ongi zehaztutako item multzoa lortzen edo biztanleriaren isla 

zehatza den lagina lortzeko aukera izaten. Kasu hauetan, itemen arrazoizko analisia 

egiten da, non gaian ondo jantzitako epai talde batek galdetegiaren edukien ebaluazioa 

egiten duen. 

 

Beste alde batetik, baliotasun iragarlearen kasuan (kriteriozko baliotasuna 

bezala ere ezagutua), galdetegian lortutako emaitzetatik eratorritako puntuazioen bidez 

zein mailatan edo zehaztasunarekin iragarri daitekeen helburu duen aldagaia 

deskribatzen da. Horretarako, beharrezkoa da proban lortutako emaitzek, teorikoki 

erlazioa mantentzen duen beste aldagai baten neurketatik eratorritako emaitzekin 

(adibidez, hizkuntza batekiko jarrera linguistikoek, hizkuntza horren ikasketarako 

motibazio akademikoarekin) modu egokian korrelazionatzen dutelako ebidentzia 

enpirikoak lortu izana. Modu honetan, baliotasunaren neurketa, baliotasun 

koefizientearen bidez egiten da; alegia, galdetegiaren eta kriteriozko emaitzen arteko 

korrelazioen bidez eta esan daiteke zenbat eta korrelazio maila altuagoa, orduan eta 

galdetegiaren gaitasun iragarle altuagoa lortzen dela. Hala ere, korrelazio hau burutzeko 

hainbat formula aritmetiko aurki daitezke, nahiz eta ikerketa lan honetan erabilitakoa 

pilatutako baliotasuna edo aldi berekoa deritzona izan den. Hau da, galdetegia eta 

kriteriozko aldagaia aldi berean neurtzen dira eta normalean galdetegi berri bat 

balioztatzeko edo aldez aurretik balioztatutako beste batekin alderatzeko erabiltzen da. 
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Azkenik, konstruktu baliotasunaren kasuan, baliotasun mota honek eredu 

teorikoarekin bat datorren konstruktu psikologikoaren existentzia ziurtazten duten 

ebidentzia enpirikoak bildu izanari egiten dio erreferentzia. Konstruktu psikologikoen 

baliotasuna burutzeko erabiltzen den metodologia prozedura ohikoena, datuak 

biltzearen ondoriozko faktore analisia izaten da non faktore baliotasunaren adierazle 

zuzena baita. Faktore analisia, askotariko analisi teknika da eta kasu honetan, item talde 

batek faktore posibleen kalkulua egiteko aukera ematen du. Datuen laburpena egiten 

duen teknika da eta hasierako aldagai multzo handietan oinarrituta aldagai talde 

homogeneoak aurkitzeko aukera ematen du. Talde hauek eratzeko arrazoiak, aldagaiek 

betiere beraien artean independente izatearen baldintza betetzen duten bitartean, beraien 

artean erakusten duten korrelazionatzeko beharraren araberakoak izaten dira. Hau da, 

beraien artean independente direlarik korrelazio maila altua erakusten duten itemek 

osatuko dute taldea edo faktorea. Era honetan, konstruktuaren faktore baliotasunari 

buruz hitz egingo da ebaluatzeko diseinatuta izan diren neurri guztien aurrean antzeko 

emaitzak adierazten dituztenean faktore analisi ezberdinetan. Analisi mota hau 

aztertzailea izango da, laginaren ondorioz lortutako edozein motatako datuen 

emaitzetatik konstruktuaren barne egitura posiblea aurkitzearen intentzioarekin burutzen 

denean; edota ziurtagarria, egitura horren gainean aurretik planteatutako teoria eta 

itxaropen edo aukera batzuetan oinarrituta burutzen denean. 

 

Fidagarritasuna, arestian aipatu bezala, psikologia, hezkuntza, edota giza 

ikerketetan erabiltzen den propietate psikometrikoa da eta honek neurketa akatsen faltari 

egiten dio erreferentzia, hau da, neurketa tresna berarekin burutu diren hainbat neurtze 

prozesutatik lortutako emaitza edo puntuazioen egonkortasun eta sendotasun maila 

adierazten du. 

 

Modu errepikakor batean burutu diren neurketen ondorioz lortutako puntuazioen 

aldakortasunean oinarrituta, tresna baten zehaztasun indizea, sendotasuna eta 

egonkortasuna adieraz daitezke. Gainontzeko baldintza guztiak aldatu gabe mantentzen 

diren bitartean, esan daiteke zenbat eta emaitzen aldakortasun handiagoa aurkitu orduan 

eta fidagarritasun txikiagoa izango duela neurketa tresnak. Test edo galdetegien alorrean 

planteatutako teoria klasikoaren arabera, gizabanakoak galdetegian lortzen duen 

puntuazio enpirikoa bi osagai ezberdinen batuketaren ondorioa izaten da; alde batetik, 
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egiazko puntuazioa eta bestetik, tresnarekin lotutako neurketa akatsa, hau da, galdetegia 

aplikatu ondoren lortzen den puntuazio totalari edo puntuazio enpirikoari neurketa 

akatsa eliminatzen bazaio (neurketa akatsetik askatzen bada) egiazko puntuazioa lortuko 

da. Testuinguru honetan, fidagarritasunak egiazko bariantzaren batezbestekoari egiten 

dio erreferentzia, hots, itemek komunean dutenagatik diskriminatzen duten bariantza 

totalaren zatiari eta horregatik, honelako ikerketetan bariantza totala edo fidagarritasuna 

ahalik eta altuela izatea bilatzen da. 

 

Fidagarritasuna neurtzeko hainbat prozedura proposatu izan dira gaur egunera 

arte, horietako garrantzitsuenak jarraian azaltzen diren prozedura paraleloa, test-retest 

prozedura, edota bi erdietako prozedura izan daitezke. Prozedura paraleloaren kasuan, 

bi proba edo tresna paralelo erabili bahar dira, hau da, gauza bera modu ezberdinean 

neurtu behar duten bi proba erabili behar dira (adibidez, item ezberdinez osatutako bi 

galdetegik aldagai bera neurtzen dutenean). Gero, bi galdetegiak konparatzen dira 

Pearsonen fidagarritasun koefizientea kalkulatuz eta korrelazioak altuak baldin badira 

fidagarritasun maila altua lortu dela esan daiteke. Prozedura honek duen zailtasuna, 

benetan paraleloak diren bi galdetegi aurkitzea litzateke, oso zaila baita zehazki gauza 

bera neurtuko duten bi galdetegi sortzea item ezberdinak erabilita. Esan beharra dago 

ikerketa honen kasuan aurkitutako zailtasun bat arrazoi honetan datzala, aldez aurretik 

burututako errebisio teorikoek euskararekiko jarrera linguistikoak neurtzen dituen 

balioztatutako galdetegirik ez dagoela erakusten baitute. 

 

Bestalde, test-retest prozedurarekin fidagarritasun koefizientea galdetegi bera 

gizabanako berberei bi aldiz betearaziz lortzen da eta bi modutan burutu daiteke, 

galdetegia bi aldiz jarraian aplikatuta edota bi aplikazioen (test eta retesta) artean 

denbora tarte esanguratsu bat utzita. Gero, aurreko kasuan bezala, bi aplikazioetan 

lortutako puntuazio edo emaitzekin Pearsonen korrelazio indizea kalkulatzen da eta 

honetatik eratorritako emaitza fidagarritasun koefizientea izango da. Arazoa bi 

aplikazioen artean uzten den denbora tartean datza, tarte hau luzea denean barne 

baliotasunarentzat kaltegarria izan baitaiteke, gizabanakoak tarte horretan kanpoko 

eraginen aurrean egongo direlako eta honek beraien ikuspuntua aldatzeko aukera handia 

eragin dezake, gerora bigarren aplikazioan islatuta agertuko delarik. Ordea, jarraian edo 

denbora tarte laburra utzita egindako aplikazioak kontrako ondorioa izan dezake, hau 
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da, hasierako aplikazioaren gogorapenak oso antzeko edo berdinak diren testak 

erantzutea ekar dezake eta honek ere barne baliotasunari negatiboki eragin diezaioke. 

 

Azkenik, bi erdietako prozedurari dagokionez, beste bi prozeduretan ez bezala, 

honek aplikazio bakarra behar du; kontua da aplikazio hori gero bi zatitan banatzen dela 

eta gizabanakoek horietako erdi edo zati bakoitzean lortutako puntuazioak erkatzen 

direla; hau da, bi zatietan lortutako puntuazioen korrelazioak kalkulatzen dira eta 

lortutako emaitza galdetegiaren barne sendotasunaren adierazlea izango da. 

 

Barne sendotasuna neurtzeko beste metodo ezagun batzuk Cronbach-en alpha, 

theta eta omegaren koefizientea, edota fidagarritasun konposatua izan daitezke. Alpha 

(α) koefizientea, bere barne sendotasunean oinarritzen den galdetegi baten 

fidagarritasunaren adierazle zuzena da, hots, galdetegia osatzen duten itemek zein 

neurritako kobariantza azaltzen duten adierazten du eta esan beharra dago gaur egun 

psikologia arloko ikerketetan gehien erabiltzen den metodoa dela. Theta (θ) eta omega 

(Ω) koefizienteak (omega fidagarritasuna) itemen faktore analisian oinarritzen dira eta 

alpha koefizientea bezalako barne sendotasun adierazleak dira baina metodo hauen 

kasuan alpha koefizienteak dituen bi limitazio garrantzitsuenak saihesten dira, hau da, 

azken metodo hauek ez daude item kopuruagatik mugatuta ezta galdetegia bete duen 

lagin kopuruagatik ere. Bi kalkulu hauek itemek bere faktorean adierazten duten 

saturazioen araberako fidagarritasuna neurtzen dute; alegia, item bakoitzak sortua izan 

den faktorearekiko duen azalpen gaitasunean oinarritzen den kalkulua da. 

 

Aipatu bezala, bi ezaugarri daude galdetegi baten alpha fidagarritasun 

koefizienteari negatiboki eragiten diotenak, hain zuzen ere, aldakortasuna eta luzera. 

Aldakortasunaren kasuan, esan daiteke, galdetegia bete eta honen fidagarritasuna 

neurtzeko aukeratu den gizabanakoen lagin motak lortutako emaitzan eragina izan 

dezakeela. Honek esan nahi du fidagarritasuna ez dela galdetegiaren berezko 

ezaugarrien ondoriozko emaitza zuzena, baizik eta baita galdetegia bete duen 

gizabanakoen lagin motaren ondoriozkoa ere eta, beraz, ezin daiteke esan galdetegi 

batek fidagarritasun koefiziente finkoa duenik. Bestalde luzerari dagokionez, oro har, 

esan daiteke galdetegi baten fidagarritasun koefizientea altuagoa izango dela bere luzera 

handitzen den heinean, alegia, item kopurua handitzen den heinean. Horregatik 
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gomendatzen da elememtu bat deskribatzerako orduan ahalik eta item kopuru laburrena 

erabiltzea.  

 

Alpha koefizienteak azaltzen dituen bi ezaugarri negatibo horiek direla eta, 

azkenaldi honetan burutzen ari diren ikerketa lan askotan beste fidagarritasun metodo 

batzuk erabiltzen hasi dira, edota fidagarritasun konposatuaren alde egiten du ikerlari 

askok. Hau da, fidagarritasun metodo bat baino gehiago erabiltzen da gerora hauen 

arteko konparaketa egiteko. Normalean, aipatutako fidagarritasun metodo 

esanguratsuenen arteko erkaketa burutzen da eta honek ziurtasun handiagoa emango dio 

lortutako emaitzari. 

 

Azaltzen den ikerketan sortutako galdetegia osatzen duen item multzoa gaiaren 

inguruan ongi jantzitako epai taldearen adostasunaren ondoren lortutakoa izango da eta 

parte-hartzaileen lagina galdetegiak xede duen populazioaren antzeko ezaugarriak 

dituena izango da. Hala eta guztiz ere, galdetegiaren bermea lortzeko asmoz hasierako 

urratsa ager daitezkeen item nahasgarriak eliminatzea izan da, gerora ikerketa honetan 

azaldutako hiru helburuekin lotuta proposatu diren hipotesiak egiaztatu ahal izateko. 

 

Honekin guztiarekin, lan honek jarreren ezagutzan eta hauek beste hainbat 

aldagairekin, bai soziologikorekin, bai psikologikorekin adierazten dituzten erlazioetan 

aurrera egiteko aukera emango du.  

 

 

1. JLGren ERAKETA ETA BEHIN BEHINEKO BERTSIOAREN FAKTORE  
 
      ANALISI AZTERTZAILEA 

 

Lan honetako lehen helburua, jarrera linguistikoak teoriak aipatzen duen bezala 

hiru dimentsiotan (afektu, kognizio eta jokabidezkoa) banatuta neurtuko dituen 

galdetegia balioztatzea izan da eta horretarako Jarrera Linguistikoetarako Galdetegia 

(JLG) sortu da, non parte-hartzaileek emandako erantzunetan oinarrituta aipatutako hiru 

domeinuak azaltzeko gaitasuna frogatu nahi den. Honetarako eman beharreko lehen 

urratsa, JLGren faktore analisi aztertzailea burutzea izan da, hots, bere itemen gaitasun 

diskriminatzailea, eskalen barne trinkotasuna, faktore-adierazpena edota baliotasuna 



 

195 5. Kapitulua. Jarrera linguistikoetarako galdetegiaren (JLG) propietate psikometrikoak 

bezalako oinarrizko ezaugarri psikometrikoak (irizpide estatistiko eta teorikoak 

jarraituz) betetzen dituen aztertzea izan da; azken batean, JLGren fidagarritasuna 

ziurtatu bere itemen egokitzearen bidez. 

 

Jarrera Linguistikoetarako Galdetegiaren lantze prozesuan emandako lehen 

urratsa, lehen item multzoa sortzea eta hau ikerketak xede duen biztanleriaren ezaugarri 

berberak dituen lagin taldeari aplikatzea izan da, hau da, EAEko ikastetxeetan eta 

zonalde geografiko ezberdinetan ikasten ari diren DBHko ikasleei aplikatzea. 

Honetarako, lehendabizi galdetegia osatuko duten eskala bakoitzerako item zerrenda 

handi bat idazten da. 

  

 

1.1. Itemen idazketa eta ebaluazioa 

 

Proposatu beharreko item guztiak ikerketak xede duen DBHko ikasleak, hots, 12 

eta 16 urte arteko ikasleak kontuan hartuta idazten dira eta item bakoitzari erantzuteko 

erabiltzen den metodoa bost maila edo aukera dituen Likert erako formatua da (Beti, Ia 

beti, Batzuetan, Gutxitan, Inoiz ez; edota, Erabat ados, Nahiko ados, Ez ados ezta 

desados ere, Nahiko desados, Erabat desados, osagaiaren arabera). Ondoren, gaiaren 

gainean jantzitako hiru kideko epaimahia eratzen da, hiru irizpidetan oinarrituta 

landutako itemen ebaluazioa egin dezan: 

 

 

� Unibokotasuna. Tasun honek itemaren interpretazioari egiten dio erreferentzia, 

hau da, itemaren interpretazioa edo ulertzea beti era berekoa izatea, nork 

irakurtzen duen kontuan hartu gabe edota, alderantziz itemaren ulertzea eta, 

beraz, formulatzeko era zalantzazkoa den eta epaimahaikideen balorazioen 

adostasun mailaren arabera hartzen dira erabakiak. 

 

� Egokitasuna. Irizpide honek itemaren egokitasunari egiten dio erreferentzia 

galdetegiaren bidez neurtu nahi den aldagaia edo konstruktua kontuan izanik eta 

aurreko irizpidean bezala kasu honetan ere epaimahaikideen balorazioen 

adostasun mailaren arabera hartzen dira erabakiak. 
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� Itemen garrantzia. Kasu honetan item bakoitzak duen garrantzia baloratzen da, 

betiere gainontzeko itemekin alderatuta. Neurtzeko hainbat era egon daitezke 

baina ohikoena item bakoitzari duen garrantziaren araberako puntuazioa ematen 

zaio epaimahaikide bakoitzaren ikuspuntutik eta azkenean balorazioen araberako 

puntuazioen batezbesteko aritmetikoa ateratzen da. 

 

Behin epaimahaikideen balorazioa eginda eta item batzuk kendu, beste batzuk 

aldatu eta berri batzuk gehituta, galdetegiaren lehen bertsioa edo lagin nagusiari 

pasatuko zaiona lortzen da (begiratu D eranskina), non hiru eskalatan (afektu, kognizio 

eta jokabidezkoa) banatutako 27 itemez osatuta dagoen jarraian azaltzen den bezala: 

 

� Osagai kognitiboa: pentsamendu uste eta iritziez osatutako multzoa eta jarreren 

oinarria eratzeaz gain arrazoizko itxura emango lioketenak. 

� Osagai afektiboa: emozio, sentimendu eta eguneroko bizipenez eratua eta 

jarreren nahitaezko osagaia, beraien iraunkortasuna bermatzen baitute eta kontra 

egin diezaieketen arrazonamenduen aurrean babesa ematen dietenak. 

� Jokabidezko osagaia: jarreren barne osagia baino hauen adierazpen praktiko eta 

behagarria izango litzateke, nolabait jarrerak identifikatzeko aukera ematen 

dutena. 

 

1.2. Itemen gaitasun diskriminatzailea                                                                 

Itemen analisi kualitatiboa egin ondoren eta JLGren lehenengo bertsioa osatu eta 

gero, hauen artean onenak edo teoriari ondoen egokitzen zaizkionak aukeratzeko 

helburuarekin hainbat ikerketa burutzen dira itemen propietate metrikoak analizatuz. 

Lehen analisi proba hauen helburua, galdetegia ahalik eta modurik zehatzenean 

garbitzea da, bertatik galdetegian azaldutako bariantza maximizatzeko aukera handiena 

ematen duten itemak aukeratuz, hau da, jarrera linguistikoen ahalik eta aldakortasun 

maila handiena azaltzeko aukera ematen duten itemak antzeman eta mantentzea. 
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 Horretarako, diskriminazio ahalmen handiena, desbideratze tipiko altua (1 

baloretik gorakoa) eta erantzunen puntuazioaren batezbestekoa bat eta erdikoaren 

ingurukoak (galdetegiaren erantzun aukeraren puntuazioaren arabera) dituzten itemak 

aukeratu beharko dira (begiratu 3. taula). Aipatutako analisi hauek guztiak hurrengo 

lerroetan azalduko dira. 

Kontuan hartu beharreko lehendabiziko irizpidea, galdetegiaren erantzun 

puntuazio maximoa eta minimoa erantzun izana da; kasu honetan, 5 eta 1 hurrenez 

hurren, hots, ikerketarako erabili den lagin osoa kontuan hartuta eta item guztietan, 

behintzat parte-hartzaileetariko batek eta gutxienez behin aukeratutako erantzuna izana. 

JLGren kasuan baldintza hau zuzen betetzen denez, ez dago itemik irizpide honen 

ondorioz eliminatu beharrik edo zalantzazkoa izango denik.  

Bigarren irizpidea batezbesteko aritmetikoa neurtzeari dagokiona izango 

litzateke; lehen aipatu bezala, item bat egokia izan dadin jasotako erantzunen 

puntuazioaren batezbestekoak eskala osoaren bat eta erdikoaren ingurukoa izan beharko 

luke, modu honetan item horretan lortutako puntuazioen distribuzio arruntera ahalik eta 

gehien hurbiltzen saiatzeko. Baina ikerketa honetarako sortu den galdetegiaren kasuan, 

hau da, euskararekiko jarrera linguistikoen neurketarako sortu den JLG galdetegian 

erabilitako puntuazio maximoa eta minimoa 5 eta 1 (Likert eskalaren bidezko puntuazio 

metodoa) izan direnez, espero daitekeen batezbesteko aritmetikoak 2,5 eta 3,5en 

ingurukoa edo puntuazio hauei hurbiltzen zaionak izan beharko du. Hala ere, 

batazbesteko aritmetikoaren irizpidea ez da erabakigarria izango item bat eliminatzeko 

orduan, item horrek biztanlerian ematen den distribuzio normala ez izatea posible baita. 

Horregatik, item baten gaineko informazioa edo abisua eman dezake baina beste 

irizpide batzuen laguntza izan beharko luke eliminatzeko erabakia hartzeko orduan. 

JLGren kasuan, ikus daiteke hainbat item direla batezbesteko altua adierazten dutenak 

(begiratu 3. taula), horien artean 19. itema (“Euskara ikastea alferrikakoa da”) eta 26. 

itema (“Euskal Herriaren nortasunarentzat funtsezkoa da euskara bizirik mantentzea”) 

aipa daitezke puntuaziorik altuenarekin baina esan bezala, irizpide hau bera bakarrik ez 

da erabakigarria izango item bat eliminatzeko orduan. Honela, 19. itemak adibidez, 

batezbesteko oso altua adieraziko luke biztanleriaren zati handienak onuragarri ikusiko 

lukeelako euskara ikastea, seguruenik ikasleei lan mundurako baliagarri izango 

zaielako. 
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Kontuan hartu beharreko beste puntu bat galdetegiaren itemek adierazitako 

desbideratze tipikoa izan da, non 1 balorearen gainetik azaldu behar duen. Irizpide 

estatistiko honen helburua, galdetegiari erantzun dioten norbanakoen artean ager 

daitezkeen diferentziak diskriminatzeko gaitasuna duten itemak hautatzea izango da, 

gizartean jarrera linguistiko ezberdinak adierazten dituzten norbanakoak daudela 

ulertzen baita, betiere normaltasun edo distribuzio logiko baten barruan. Kasu honetan, 

bost item dira gomendatutako balorea gainditzen ez dutenak, hain zuzen ere, 6. itema 

(“Telebista euskaraz ikusten dut”) 11. itema (“Euskara hizkuntza polita da”) 12. itema 

(“Euskarak soinu itsusia dauka”) 19. itema (“Euskara ikastea alferrikakoa da”) eta 26. 

itema (“Euskal Herriaren nortasunarentzat funtsezkoa da euskara bizirik mantentzea”) 

nahiz eta asko hurbiltzen diren balore horretara, guztiek gainditzen baitute .93ko 

balorea.  

Azkenik, asimetria eta kurtosia, batezbesteko puntuazioan oinarritutako baloreen 

distribuzio moduarekin erlazionatutako kontzeptu estatistikoak dira eta asimetriari 

dagokionez, gomendatutako irizpidea 2 baloretik beherakoa izatea da; bestalde, 

kurtosiari dagokionez, 6 baloretik beherakoa izatea gomendatzen da.  

Asimetriak, seriearen baloreek adierazten duten kurba deskribatzen du. Kasu 

hauetan kurba normala dela esan daiteke, baloreek bai ezkerretara bai eskuinetara modu 

orekatuan banatuta dagoela adierazten dutenean, hots, kurba orekatua deskribatzen 

dutenean. JLGren kasuan, nahiko simetrikotasun maila altua adierazten du galdetegiak, 

bertako itemen distribuzio maila 1 eta -1 baloreen artean kokatzen baita; nahiz eta item 

kopuru handienak distribuzio asimetriko negatiboa adierazten duen eta hauen artean, 19. 

eta 26. itemak aipa daitezke distribuzio asimetriko negatiboena adierazten dutenak 

bezala, -1.182 eta -1.149ko baloreekin hurrenez hurren; hau da, item hauetan lortutako 

baloreen kontzentrazio handiena ezkerretara emandakoa izan da. 

Bestalde, kurtosiak distribuzioaren erdigunean eman daitezkeen baloreen 

kontzentrazio mailari egiten dio erreferentzia eta JLGren kasuan item guztiek adierazten 

dute gomendatutako 6 puntutako balorearen azpitiko puntuazioa. 
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3. Taula 
JLGren itemen analisi deskribatzailea 

Item zbk. Enuntziatua x  Σ  Asimetria Kurtosia 
Min. 
Max. 

1. (JD) Etxean euskaraz hitz egiten dut. 2.60 1.485 .205 -1.221 Bai 

2. (JD) Kalean euskaraz hitz egiten dut. 2.54 1.369 .177 -1.041 Bai 

3. (JD) Ikastetxean irakasleekin euskaraz hitz egiten dut. 4.00 1.122 -.534 -.723 Bai 

4. (JD) Ikastetxean ikaskideekin euskaraz hitz egiten dut. 2.68 1.384 .099 -1.032 Bai 

5. (JD) Euskaraz irakurtzen dut. 3.01 1.042 -.002 -.344 Bai 

6. (JD) Telebista euskaraz ikusten dut. 2.39 .956 .139 -.441 Bai 

7. (JD) Irratia euskaraz entzuten dut. 2.76 1.484 .159 -1.191 Bai 

8. (JD) Euskaraz amets egiten dut. 2.05 1.378 .689 -.927 Bai 

9. (JD) Euskaraz pentsatzen dut. 2.58 1.456 .208 -1.185 Bai 

10. (AD) Desatsegina da euskara ikastea. 4.22 1.009 -.784 -.513 Bai 

11. (AD) Euskara hizkuntza polita da. 4.38 .950 -1.023 -.161 Bai 

12. (AD) Euskarak soinu itsusia dauka. 4.40 .937 -1.071 -.070 Bai 

13. (AD) 
Euskaraz hitz egitea gustatzen zait (gustatuko 
litzaidake). 

4.15 1.123 -.740 -.630 
Bai 

14. (AD) Jendeak euskaraz hitz egitea gustatzen zait. 3.99 1.150 -.574 -.760 Bai 

15. (AD) Euskara erakartzen nauen hizkuntza da. 3.65 1.248 -.329 -.879 Bai 

16. (AD) Euskara oso erabilgarria da. 3.69 1.151 -.298 -.730 Bai 

17. (AD) Euskara oso hizkuntza zaila da. 3.26 1.280 -.114 -.825 Bai 

18. (KD) Euskal Herriko ume guztiek euskara ikasi behar dute. 4.10 1.171 -.663 -.586 Bai 

19. (KD) Euskara ikastea alferrikakoa da. 4.43 .956 -1.182 .131 Bai 

20. (KD) 
Denok egin beharko genuke esfortzua euskarak balio 
handiagoa izan dezan. 

4.32 1.019 -.930 -.364 
Bai 

21. (KD) Ingelesa euskara baino garrantzitsuagoa da. 2.45 1.342 .275 -1.021 Bai 

22. (KD) Etorkinek gehiago baloratu beharko lukete euskara. 4.00 1.097 -.526 -.758 Bai 

23. (KD) Euskaldun guztiek hitz egin beharko lukete euskara. 3.98 1.202 -.598 -.801 Bai 

24. (KD) Euskaldun guztiek jakin beharko lukete euskara. 4.10 1.168 -.715 -.698 Bai 

25. (KD) Euskara euskaldunek bakarrik ikasi beharko lukete. 4.25 1.009 -.827 -.468 Bai 

26. (KD) 
Euskal Herriaren nortasunarentzat funtsezkoa da 
euskara bizirik mantentzea. 

4.42 .986 -1.149     .014 
Bai 

27. (KD) Euskara ez dakiena ez da euskalduna. 3,69 1.388 -.473 -1.019 Bai 

Taulako laburdurak: AD = Afektuzko Domeinua; JD = Jokabidezko Domeinua; KD = Kogniziozko Domeinua. 
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Edozein modutan, esan beharra dago nahiz eta baldintza guztiak betetzen ez 

dituzten itemak agertu hauek eliminatzeko azken erabakia jarraian azalduko diren 

hainbat indize gehigarriren laguntza edo babesarekin hartu beharko dela. 

 

1.3. Barne trinkotasuna eta fidagarritasuna 

JLGren helburua konstruktu psikologiko bat neurtzea da, hain zuzen, jarrera 

linguistikoak bezalako konstruktu konplexua eta edozein aldagairen neurketa fidagarria 

izan dadin nahitaezko prozesua izaten da neurketa horren fidagarritasuna frogatzea; 

hots, eskalak neurtu nahi duena modu zehatz eta sendoan egiteko duen gaitasuna 

frogatzea. Fidagarritasunak, alde batetik, barne trinkotasun maila edo faktorea osatzen 

duten elementuen artean berez azaltzen diren antzekotasunak adieraztea dakar eta beste 

aldetik, denboran zehar azaltzen den egonkortasuna adieraztea. Azken baldintza honek 

galdetegia norbanako berberei denboran zehar une ezberdinetan aplikatzean neurri 

berberak lortzea eskatuko luke; luzera-ikerketatarako erabiltzen den baldintza, alegia eta 

ikerketa honen kasuan berau burutzeko epeak direla eta, hau ez da erabili den 

prozedura. 

Lehenik eta behin, bai item bakoitzean lortutako puntuazioa, item horri dagokion 

eskalan lortutako puntuazio totalaren artean zuzendutako korrelazio koefizientea bai 

jarrera linguistikoak osatzen dituzten beste bi eskaletan lortutako puntuazioen korrelazio 

koefizientea kalkulatu dira. Era berean, kalkulu honetan lortutako koefizienteak bere 

izaera diskriminatzailearen gaineko informazioa ematen du; horretarako, item batek 

bere eskalan lortutako puntuazioak beti izan beharko du beste bi eskaletan lortutakoa 

baino altuagoa, hain zuzen ere, beharrezkoa da bere eskalan lortutako eta beste 

eskaletan lortutako puntuazioen arteko diferentzia .2koaren ingurukoa edo altuagoa 

izatea. Gainera, esan beharra dago faktore berari dagozkion item guztientzako lortutako 

korrelazioen baloreak zenbat eta altuagoak izan, hainbat eta altuagoa izango dela faktore 

horren fidagarritasuna. Honetaz gain, barne trinkotasunaren kalkulua ere adierazten da; 

kasu honetan, Cronbach-en alpharen bidez, bai item bakoitza eliminatzekotan lortuko 

litzatekeen puntuazioa adieraziten delarik, bai galdetegia osatzen duten domeinu 

bakoitzaren puntuazioa adierazita, bai galdetegiarena bere osotasunean.  
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 4. Taula 
JLGren fidagarritasun indizeak eta eskalekiko korrelazioak 

                                   Fidagarri 
                                     tasuna                                                               

Eskalekiko korrelazioak 

Eskala 
Ítem 
Zbk. 

Alpha 
itema 

eliminatuta 

Jokabidezko  
domeinua 

Afektuzko  
domeinua 

Kogniziozko 
domeinua 

Jo
ka

b
id

ez
k

o 
 

d
om

ei
nu

a 

         1 .937 .840** .577** .513** 

2 .937 .879** .598** .510** 

3 .938 .704** .527** .503** 

4 .937 .836** .535** .474** 

5 .938 .699** .564** .496** 

6 .939 .591** .503** .400** 

7 .938 .752** .509** .448** 

8 .937 .847** .547** .451** 

9 .936 .878** .620** .527** 

A
fe

k
tu

zk
o 

 
d

om
ei

nu
a 

10 .938 .489** .748** .587** 

11 .937 .581** .832** .699** 

12 .939 .440** .726** .597** 

13 .937 .613** .828** .647** 

14 .937 .653** .822** .659** 

15 .936 .669** .856** .667** 

16 .938 .468** .692** .576** 

17 .942 .275** .491** .310** 

K
og

n
iz

io
zk

o 
d

om
ei

nu
a 

18 .938 .488** .616** .788** 

19 .938 .451** .644** .708** 

20 .937 .566** .756** .818** 

21 .941 .355** .427** .529** 

22 .938 .492** .583** .731** 

23 .937 .597** .669** .813** 

24 .937 .554** .637** .815** 

25 .941 .260** .271** .435** 

26 .938 .504** .651** .733** 

27 .952 -.415** -.306** -.166** 

JLGren Cronbach-en alpha  .941 

 

 

 

4. taulan ikus daitekeen moduan, oro har, item guztietan lortzen den puntuazioa, 

alde batetik, nahiko altua da eta bestetik, diferentzia nabarmenak adierazten dira item 

bakoitzak bere eskalan lortutako puntuazioa eta beste eskaletan lortutakoaren artean. 

Hala eta guztiz ere, badira item batzuk beharrezkoa den bi puntutako diferentzia lortzen 
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ez dutenak edota, 27. itemaren kasuan gertatzen den moduan, dagokion eskalan baino 

puntuazio altuagoa lortzen duenik beste eskaletan. Azterketa zorrotzagoa egiten hasita 

eta item guztiak banan banan aztertu ondoren, zalantzazkotzat jotzen da 6. itema 

(“Telebista euskaraz ikusten dut”) puntuaziorik altuena bere eskalan adierazten badu 

ere, hots, jokabideari dagokion domeinuan beste eskalekiko lortzen duen puntuazioaren 

aldea ez delako oso nabarmena, hain zuzen ere, afektuari dagokion domeinuan lortutako 

puntuazioarekiko aldea puntu batekoa baino txikiagoa da. Era berean, irizpide bera 

erabilita, hau da, beraien eskalan eta besteetan lortutako puntuazioaren arteko aldea 

puntu batekoa baino txikiagoa erakusten duten itemak 19. itema (“Euskara ikastea 

alferrikakoa da”) 20. itema (“Denok egin beharko genuke esfortzua euskarak balio 

handiagoa izan dezan”) eta 26. itema (“Euskal Herriaren nortasunarentzat beharrezkoa 

da euskara bizirik mantentzea”) izango lirateke eta, beraz, aipatutako arrazoia dela eta 

item hauek, nahiz arestian aipatutako 27. itema, dudazkotzat jo beharko dira beraien 

fidagarritasunean oinarrituta. Horregatik, eliminazio irizpide bezala .1eko baloretik 

beherako aldea jartzea erabakitzen da item batek berea ez den beste eskalekiko 

adierazten duen aldeari dagokionez, era berean .10 eta .15en arteko aldea adierazten 

duten itemak dudazkotzat joko dira. Hala ere, item bakoitzaren behaketa edo azterketa 

osoa egin behar da; alegia, zein item mantendu eta zein eliminatu behar den azken 

erabakia ezin izango da hartu item bakoitzarekin burutu beharreko indize metriko 

guztien emaitzak lortu arte. 

 

Beste alde batetik, galdetegi osoaren fidagarritasunari erreparatuz, lortutako 

puntuazioa oso ona dela azpimarratu behar da (begiratu 4. taula) Conbrach-en alpha = 

.941koa adierazten baitu egokia izateko eskatzen den .70 neurri handi batean gainditzen 

duelako (Nunnally eta Bernstein, 1995). Baina itemak banan banan aztertuta, argi ikus 

daiteke item batzuen eliminatzeak galdetegi osoaren fidagarritasun maila igotzeko 

aukera emango lukeela. Alde batetik, 21. itema (“Ingelesa euskara baino 

garrantzitsuagoa da”) eta 25. itema (“Euskara euskaldunek bakarrik ikasi beharko 

lukete”) eliminatuta fidagarritasun maila mantenduko litzateke baina zuhurtasun 

irizpidea beti mantendu behar denez, hots, item batek galdetegiari ez badio ez onurarik 

ez kalterik eragiten eliminatzeko aukera handiak izango ditu galdetegia ahalik eta 

laburrena izan dadin. Beste alde batetik,  17. itema (“Euskara oso hizkuntza zaila da”) 

eliminatzekotan galdetegiaren fidagarritasuna .942koa izango litzateke, hau da, 
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zertxobait igoko litzateke eta azkenik, 27. itemaren kasuan (“Euskara ez dakiena ez da 

euskalduna”) galdetegiaren fidagarritasunak .952ko puntuazioa lortuko luke bere 

eliminatzearekin. 

 

 

 

1.4. Faktore analisi aztertzailea 
 

Galdetegi batek dimentsio bakarreko aldagaia edo elementua deskribatu nahi 

duenean bere dimentsio gaitasuna neurtzea zentzugabekeria izango litzateke; ordea, 

dimentsio bat baino gehiagoz osatutako konstruktu bat aztertu edo deskribatu nahi 

denean eta batik bat dimentsioaniztuna frogatu nahi denean, dimentsio hauek adierazten 

dituzten aldagaiak neurtu beharko litzateke, hau da, kasu honetan bezala honelako 

probak egitea guztiz beharrezkoa izaten da. Esan bezala, kasu honetan, non jarrera 

linguistikoen gainean emandako teorizazioen ereduek elementu nagusi hau hiru 

osagairen bidez banatutako konstruktua bezala deskribatzen duten derrigorrezkoa 

litzateke konstruktu hau neurtzeko sortu den galdetegiaren dimentsiotasuna frogatzea. 

Azken batean, beharrezkoa baita galdetegiak neurtutako aldagaia eredu teorikoarekin 

bat datorren ziurtatzea, hau da, galdetegia osatzen duten itemak jarrera 

linguistikoetarako proposatzen diren hiru osagaiak deskribatuko dituzten domeinuetan 

multzokatzen diren ziurtatu. 

 

Ikerketa lan honetan, lehendabiziko kapituluan deskribatzen den moduan azken 

urteotan jarreren gainean jantzitako ikerlariek emandako teorizazioak jarraitu dira, non 

elementua hiru domeinuz osatuta dagoen: osagai kognitiboa, osagai afektiboa eta 

jokabidezko osagaia. Bada, jarreren barne osaera hau frogatzeko, ohiko prozedura 

galdetegiaren faktore analisia kalkulatzea izaten da, bai varimax errotazioaren bidez, 

bai zeihar errotazioaren bidez domeinuen arteko erlazioaren arabera. Errotazio 

metodorik egokiena zein den jakin ahal izateko, lehendabizi, JLG osatzen duten eskala 

ezberdinetan lortutako puntuazioen arteko Pearson-en korrelazioak kalkulatzen dira. 

Lortutako datuak 5. taulan adierazten dira.  
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5. Taula  
JLGren eskalen arteko korrelazioa 

Eskalak 
Jokabidezko  

domeinua 
Afektuzko  
domeinua 

Kogniziozko 
domeinua 

Jokabidezko 
domeinua 

 

1 

 

.701** 

 

.609** 

Afektuzko 
domeinua 

 

 

 

1 

 

           .787** 

Kogniziozko 
domeinua 

 

 

  

1 

                                                                                          ** p <. 001 

 

 

Ikus daitekeenez JLGren domeinu edo eskalen artean lortzen diren korrelazioak 

adierazgarriak dira. Honetaz gain, korrelazio hauen baloreak nahiko altuak direla esan 

beharra dago, batik bat osagai afektiboa eta kognitiboaren artean (r = .787) eta horrek 

eskalen arteko gainezartzea ematen dela pentsatzera eraman gaitzake edota, jarrera 

linguistikoen barne osagaien artean diferentziak edo mugak markatzea zaila dela.  

 

Gauzak honela, analisi hauetan lortutako emaitzek zeiharko errotazio metodoa 

erabili beharra adierazten dute, nahiz eta varimax errotazio ortogonala gehiago erabilia 

izaten den, .4tik gorako korrelazioa adierazten denean errotazio ortogonala erabiltzea 

gomendatzen baita (Carretero-Dios eta Pérez, 2005) baina azken metodo honek 

faktoreen arteko independentzia edo independentzia baxua aurreikusten du (Pardo eta 

Ruiz, 2002) eta hau ez da ikerketa honen kasua, taulan deskribatzen den moduan jarrera 

linguistikoen barne osagaien arteko korrelazioa nahikoa altua baita eta, beraz, beraien 

arteko dependentzia ematen dela esan daiteke, honen ondorioz oblimin errotazio zuzena 

erabiltzen da. 

 

Faktore analisi aztertzailea burutzeko derrigorrezkoa den irizpide edo baldintza, 

itemek beraien artean erlazio maila zehatz bat adieraztea izaten da, honek beraien arteko 

multzokatze esanguratsuak adierazteko aukera dagoela ziurtatzen baitu. Galdetegi 

honen kasuan, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) indizeak .968ko puntuazioa adierazten du 

eta Bartlett-en esferizitate probak χ² = 23262.320; (p < .001); honek, korrelazio matrizea 

egokia dela adierazten du. Alegia, itemen artean ematen den erlazioa esanguratsua da 

eta, beraz, faktore analisi aztertzailearekin aurrera jarraitzeko datuak egokiak dira. 
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Hurrengo taulan adierazten den kalkulua, komunalitateen kalkuluari dagokiona 

da, hain zuzen ere, faktore analisi egiaztagarria burutu aurretik kontuan hartu beharreko 

beste baldintza bat itemen komunalitateak aztertzea izaten baita. Analisi honekin, 

faktore nagusiek erakusten duten itemen bariantza proportzioa kalkulatzen da, nahiz eta  

azterketa hau ez den oso erabakigarria eta ez duen horrenbesteko eraginik azken 

emaitzetan ez da soberakoa bere kalkulua burutzea. 

 

                                                           6. Taula 
                                                                JLGko itemen komunalitateak 

Item zbk. Ateratzea 

1. (JD) .713 

2. (JD) .789 

3. (JD) .484 

4. (JD) .708 

5. (JD) .503 

6. (JD) .399 

7. (JD) .545 

8. (JD) .746 

9. (JD) .781 

10. (AD) .576 

11. (AD) .696 

12. (AD) .570 

13. (AD) .638 

14. (AD) .648 

15. (AD) .690 

16. (AD) .477 

17. (AD) .213 

18. (KD) .703 

19. (KD) .564 

20. (KD) .737 

21. (KD) .264 

22. (KD) .545 

23. (KD) .796 

24. (KD) .802 

25. (KD) .136 

26. (KD) .587 

27. (KD) .465 

 Taulako laburdurak: AD = Afektuzko  

                                                                Domeinua; JD = Jokabidezko Domeinua;  

                                                                KD = Kogniziozko Domeinua. 

 

 



 

206 Bigarren atala. Ikerketa enpirikoa 

Arestian adierazitako 6. taulak erakusten duen bezala, 27 itemetatik hiru ez dira 

iristen honelako probetan eskatzen den .300eko balorera (Pardo eta Ruiz, 2002), hain 

zuzen, 17, 21 eta 25. itemak; gainera, 6. itemak ere balore nahiko baxua adierazten du, 

nahiz eta gutxieneko balore maila gainditzen duen. Aurrerago, sintesi eta ondorioen 

atalean, alegia azalduko da indize honen gainean hartutako erabakia. 

Laginaren ondoriozko datuen egokitzea eta item bakoitzaren komunalitateak 

frogatu ondoren, faktore analisia burutzeari ekiten zaio, betiere faktore bezala puntu 

batetik gorako autobaloreak ateratzeko eskaera eginez. Horretarako, egiantzekotasun 

maximoaren prozedura eta errotazio oblikuorako oblimin zuzenaren metodoa erabiltzen 

dira, lehenago aztertutako eskalen arteko korrelazioak beraien artean erlazio 

esanguratsua adierazten dutelako. 

Jarraian deskribatzen den faktore analisitik ateratako konfigurazio matrizeak 

item bakoitzak JLGrako proposatutako osagaietan adierazten duen saturazio maila 

erakusten du (begiratu 7. taula). Saturazio hauek, itemek banan banan deskribatutako 

osagai bakoitzari egindako ekarpen garbia erakusten dute eta, beraz, faktore ebazpena 

interpretatzeko modu erraza bideratzen du. Salbuespenak salbuespen, adierazitako 

datuek argi eta garbi erakusten dute teorian deskribatzen diren hiru dimentsio edo 

osagaiak agertzen direla islatuta galdetegiaren bidez, itemen kopuru handienak bere 

osagaian saturatzen baitu. 

Lehenengo bederatzi itemek osatzen duten eskala argi eta garbi agertzen da 

osagai berean islatuta (begiratu 7. taula); proba estatistikoak burututako indizeen 

multzokatzeak erakusten duenaren ondorioz, jokabidezko osagaia dela ondoriozta 

daiteke. Salbuespen bakarrak, 3. itema (“Ikastetxean irakasleekin euskaraz hitz egiten 

dut”), 5. itema (“Euskaraz irakurtzen dut”) eta 6. itema (“Telebista euskaraz ikusten 

dut”) izan daitezke, non nahiz eta lortutako puntuazioak beharrezkoa den .40koa baino 

altuagoak izan (-.541, -.538 eta -.444 hurrenez hurren) hauek ez dira oso altuak eskala 

bereko beste itemekin alderatuta, hots, ez dute pisu handiegirik beraien eskalan. 

Bigarren osagaian ere, 10. itemetik 17. itemerako multzokatzea islatzen dute emaitzek, 

hain zuzen ere, afektuzko osagaiari dagozkion itemen multzokatzea. Hala ere, osagai 

honi dagozkion azken bi itemek, 16. itemak (“Euskara oso erabilgarria da”) eta 17. 
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itemak (“Euskara oso hizkuntza zaila da”) ez dute oso puntuazio altua lortzen, .473 eta 

.456ko puntuazioa hurrenez hurren.  

 

    7. Taula   
   JLGren hasierako bertsioaren hiru dimentsiotako faktore analisia 

  Osagaiak 
Itemak Eskalak 1 2 3 

1. (JD) Jokabidezkoa   -.808   

2. (JD) Jokabidezkoa   -.874   

3. (JD) Jokabidezkoa   -.541   

4. (JD) Jokabidezkoa   -.841   

5. (JD) Jokabidezkoa   -.538   

6. (JD) Jokabidezkoa   -.444   

7. (JD) Jokabidezkoa   -.701   

8. (JD) Jokabidezkoa   -.895   

9. (JD) Jokabidezkoa   -.852   

10. (AD) Afektuzkoa .666     

11. (AD) Afektuzkoa .578     

12. (AD) Afektuzkoa .657     

13. (AD) Afektuzkoa .593     

14. (AD) Afektuzkoa .506     

15. (AD) Afektuzkoa .585     

16. (AD) Afektuzkoa .473     

17. (AD) Afektuzkoa .456     

18. (KD) Kogniziozkoa     -.768 

19. (KD) Kogniziozkoa .623     

20. (KD) Kogniziozkoa .470   -.530 

21. (KD) Kogniziozkoa .438     

22. (KD) Kogniziozkoa     -.583 

23. (KD) Kogniziozkoa     -.770 

24. (KD) Kogniziozkoa     -.825 

25. (KD) Kogniziozkoa .446     

26. (KD) Kogniziozkoa .421   -.531 

27. (KD) Kogniziozkoa     .518 

                      Taulako laburdurak: AD = Afektuzko Domeinua; JD = Jokabidezko Domeinua; 

                      KD = Kogniziozko Domeinua. 

 

Azkenik, hirugarren osagaiari dagozkion itemen artean nahastea eman dela ikus 

daiteke, hau da, item batzuek ez dagokien eskalan adierazten dute saturazioa edota aldi 
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berean bi eskaletan adierazten dute; zeharkako saturazioa edo bikoitza, alegia. Ikus 

daitekeenez, 19. itemak, 21. itemak eta 25. itemak bere osagaian barik beste batean 

adierazten dute saturazioa, afektuzko eskalakoak bailiran. Era berean, 20. eta 26. 

itemek, bai afektuzko osagaian, bai kogniziozkoan adierazten dute saturazioa, hots, 

zeharkako saturazioa nahiz eta hasiera batean kogniziozko osagaia deskribatzeko 

helburuarekin formulatu ziren. 

Hala ere, argi esan daiteke azken urteotan elementu honen gaineko teoria 

nagusiek postulatu bezala eta JLGren faktore analisian lortutako emaitzei erreparatuta 

jarrera linguistikoak hiru domeinutako osagaia dela. 

Bukatzeko, 8. taulan faktore bakoitzak azaldutako bariantza kopurua adierazten 

da. Espero dena, galdetegiak neurtu nahi den konstruktuaren ahalik eta batezbestekorik 

altuena azaltzea da; alegia, elementu nagusiaren neurketan ahalik eta kanpoko aldagai 

kopuru txikiena egotea. 

 

8. Taula 
JLGren osagaiek azaldutako bariantza 

Osagaiak Azaldutako bariantzaren %a Pilatutako bariantzaren %a 

1 (Jokabidezkoa) 46.297 46.297 

2 (Afektuzkoa) 7.690 53.987 

3 (Kogniziozkoa) 4.431 58.418 

 

8. taula honek adierazten duenez eta espero bezala, hiru osagaien artean 

jokabidezkoak lortzen du jarrera linguistikoetan azaldutako bariantzaren ehunekorik 

altuena, hau da, jokabidezko osagaiak dauka jarrera linguistikoak azaltzeko gaitasun 

handiena; ondoren osagai afektiboak eta azkenik, kognitiboak. 

Bestalde, 8. taula honetako azken zutabeak adierazten duen pilatutako 

bariantzak, galdetegiak bere osotasunean lortzen duen jarrera linguistikoen azalpenaren 

datua erakusten du, hots, hiru osagaien (jokabidezko, afektibo eta kognitibo) azaldutako 

bariantzaren batuketa eta ikus daitekeenez, orotara jarreara linguistikoen %58.41eko 
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azalpena lortzen du. Oro har, psikologiaren arloko aldagaiak neurtzen dituzten 

galdetegietan azaldutako bariantzaren totala %50ekoaren ingurukoa denean 

onargarritzat jotzen da galdetegia eta esan daiteke zenbat eta bariantzaren ehuneko 

altuagoa adierazi, orduan eta hobeto azaltzen duela aldagai nagusia galdetegiak, kasu 

honetan jarrera linguistikoak. 

 

 

 

1.5. Eliminaziorako erabakiak 
 
 

Lortutako emaitzen arabera, itemen eliminatzearen gainean hainbat erabaki 

hartzeari ekiten zaio. Jarraian adierazten den bezala, (begiratu 9. taula) ahalik eta 

modurik sintetikoenean azaltzen dira faktore analisi egiaztagarriari ekin aurretik bete 

diren irizpide estatistikoetan oinarrituta itemen eliminatzea zein izan den. Honela, 

aurrerantzean eman beharreko urratsetarako galdetegiaren propietate psikometrikoak 

hobetuko direlakoan. 

Lehendabiziko irizpidea, maximo eta minimoarena izango litzateke eta, beraz, 

baldintza muturretako erantzun maila, hots, erantzun maximoa eta minimoa lortu ez 

duten itemak eliminatzea izango litzateke. Galdetegi honen kasuan ez da halakorik 

gertatu item guztiek lortu izan baitute gutxienez behin, bai erantzun maximoa, bai 

minimoa. Horrela, bada, ez dago irizpide honen bidez itemik eliminatuko denik. 

Bigarren irizpidean oinarrituta, galdetegiaren fidagarritasun osoaren alde egiten 

duten itemak eliminatuko dira, hau da, beraien eliminatzeak galdetegiaren 

fidagarritasuna hobetuko duenetarako mantenduko da baldintza hau. Horrela, 27. itema 

(“Euskara ez dakiena ez da euskalduna”) eta 17. itema (“Euskara oso hizkuntza zaila 

da”) eliminatzearen aldeko erabakia hartzen da. Gainera, 21. itema (“Ingelesa euskara 

baino garrantzitsuagoa da”)  nahiz 25. itema  (“Euskara euskaldunek bakarrik ikasi 

beharko lukete”) dudazkotzat joko dira (begiratu 9. taula), aurreragoko irizpideen zain, 

beraien eliminatzeak galdetegiaren fidagarritasun maila mantentzen duelako. Jarraian 

aipatutako datuak islatzen dituen 9. taula irudikatzen da: 
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9. Taula   
JLGko itemen indize estatistikoen laburpena 

Item 
zbk. 

Min. 
eta 

max. 

Barne 
trinkotasuna 

Item-eskala 
korrelazioa 

Saturazioa 
bere eskalan 

eta pisua 
x  Σ Asimetria Kurtosia 

Azken 
erabakia 

1 (JD)  Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

2 (JD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

3 (JD) Bai Bai Bai Ez Bai Bai Bai Bai Eliminatu 

4 (JD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

5 (JD) Bai Bai Bai Ez Bai Bai Bai Bai Eliminatu 

6 (JD) Bai Bai Dudazkoa Ez Bai Ez Bai Bai Eliminatu 

7 (JD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

8 (JD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

9 (JD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

10 (AD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

11 (AD) Bai Bai Bai Bai Ez Ez Bai Bai Mantendu 

12 (AD) Bai Bai Bai Bai Ez Ez Bai Bai Mantendu 

13 (AD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

14 (AD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

15 (AD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

16 (AD) Bai Bai Bai Ez Bai Bai Bai Bai Eliminatu 

17 (AD) Bai Ez Bai Ez Bai Bai Bai Bai Eliminatu 

18 (KD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

19 (KD) Bai Bai Dudazkoa Ez Ez Ez Dudazkoa Bai Eliminatu 

20 (KD) Bai Bai Dudazkoa Dudazkoa Bai Bai Bai Bai Mantendu 

21 (KD) Bai Dudazkoa Bai Ez Bai Bai Bai Bai Eliminatu 

22 (KD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

23 (KD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

24 (KD) Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Bai Mantendu 

25 (KD) Bai Dudazkoa Bai Ez Bai Bai Bai Bai Eliminatu 

26 (KD) Bai Bai Dudazkoa Dudazkoa Ez Ez Dudazkoa Bai Mantendu 

27 (KD) Bai Ez Ez Bai Bai Bai Bai Bai Eliminatu 

Taulako laburdurak: AD = Afektuzko Domeinua; JD = Jokabidezko Domeinua; KD = Kogniziozko Domeinua. 
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Item bakoitzak bere eskalarekin eta beste eskalekin adierazten duen korrelazioari 

erreparatuta, 27. itemak korrelazio oso baxuak lortzeaz gain, korrelaziorik altuena ez 

duela bere eskalarekin lortzen ikusi da eta, beraz, eliminatzeko erabakia hartuta badago 

ere, horretarako arrazoi bat gehiago adierazten du. Bestalde, 6 (“Telebista euskaraz 

ikusten dut”), 19 (Euskara ikastea alferrikakoa da”), 20 (“Denok egin beharko genuke 

esfortzua euskarak balio handiagoa izan dezan”) eta 26. itemak (“Euskal Herriaren 

nortasunarentzat funtsezkoa da euskara bizirik mantentzea”) dudazkotzat jotzen dira 

puntu bateko diferentzia baino txikiagoa erakusten dutelako beste bi eskaletako 

batekiko. Hau dela eta, hurrengo irizpideen zain uzten dira erabakiren bat hartu baino 

lehen, jakinda hauen eliminatzeak galdetegiaren trinkotasun maila hobetuko lukeela. 

Item bakoitzak adierazten duen saturazioa, oso kontuan hartzeko irizpidea izan 

da ikerketa honetan, galdetegi baten dimentsiotasuna frogatu nahi den edozein ikerketan 

ohi bezala. Horregatik, bere osagaian barik saturazioa beste batean adierazten duen 

itema zuzenean eliminatzeko erabakia hartzen da eta kasu honetan, 19, 21 eta 25. itemak 

aurkitzen dira. Bestalde, 3. itema (“Ikastetxean irakasleekin euskaraz hitz egiten dut”), 

5. itema (“Euskaraz irakurtzen dut”), 6. itema (“Telebista euskaraz ikusten dut”), 16. 

itema (“Euskara oso erabilgarria da”) eta 17. itema (“Euskara oso hizkuntza zaila da”) 

ere eliminatuak izan dira saturazioa dagokien eskaletan adierazten badute ere, oso pisu 

gutxiko saturazioa delako, gomendatutako .40ko puntuazioa oso justu gainditzeaz gain 

bakoitzari dagokion eskalako beste itemen aldean puntuazioa nahiko baxua baita.  

Honetaz gain, komunalitateen taulan adierazten den bezala, 17, 21 eta 25. itemek 

ez dute .300eko komunalitate puntuazioa gainditzen eta hau beraien eliminaziorako 

beste arrazoi bat izan daiteke. Azkenik, saturazioei dagokienez 20. itema (“Denok egin 

beharko genuke esfortzua euskarak balio handiagoa izan dezan”) eta 26. itema (“Euskal 

Herriaren nortasunarentzat funtsezkoa da euskara bizirik mantentzea”) dudazkotzat 

jotzen dira hurrengo fase batean beraien saturazioa edo portaera zein den aztertzeko 

(begiratu 10. taula) 

Itemak eliminatzeko irizpide estatistikoetan oinarritutako prozesuarekin 

bukatzeko, deskribatze-indizeei dagokienez eta aurreko baldintzen ondorioz eliminatu 

ez diren itemak kontuan hartuta, 11. itema (“Euskara hizkuntza polita da”) eta 12. 

itemak (“Euskarak soinu itsusia dauka”) aipatu behar dira, beraien batezbesteko 
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aritmetikoa nahiko altua delako eta desbideratze tipikoa ez delako puntu batera iristen, 

nahiz eta oso hurbileko puntuazioa adierazten duten, hain zuzen ere, .950 eta .937koa 

hurrenez hurren, hala ere, beraien eliminatzeak ez duenez galdetegiaren fidagarritasun 

globalerako laguntzen mantentzea erabakitzen da. Era berean eta arrazoi beragatik, 26. 

itema aipatu behar da, hau da, item honen kasuan ere eliminatua izango balitz ez lioke 

galdetegi osoaren fidagarritasun mailari hobetzen lagunduko. Hala ere, item hau 

dudazkotzat jotzen da eta geroagoko azterketen zain geratzen da aurretiko beste 

baldintza batzuk ere ez betetzeagatik, batez ere saturazio bikoitza adierazteagatik. 

 

      10. Taula 
     JLGko itemak lehen eliminatzearen ondoren 

Item zbk. Enuntziatua Eskala 

1 Etxean euskaraz hitz egiten dut. Jokabidezkoa 

2 Kalean euskaraz hitz egiten dut. Jokabidezkoa 

4 Ikastetxean ikaskideekin euskaraz hitz egiten dut. Jokabidezkoa 

7 Irratia euskaraz entzuten dut. Jokabidezkoa 

8 Euskaraz amets egiten dut. Jokabidezkoa 

9 Euskaraz pentsatzen dut. Jokabidezkoa 

10 Desatsegina da euskara ikastea. Afektuzkoa 

11 Euskara hizkuntza polita da. Afektuzkoa 

12 Euskarak soinu itsusia dauka. Afektuzkoa 

13 Euskaraz hitz egitea gustatzen zait (gustatuko litzaidake). Afektuzkoa 

14 Jendeak euskaraz hitz egitea gustatzen zait. Afektuzkoa 

15 Euskara erakartzen nauen hizkuntza da. Afektuzkoa 

18 Euskal Herriko ume guztiek euskara ikasi behar dute. Kogniziozkoa 

20 
(dudazkoa) 

Denok egin beharko genuke esfortzua euskarak balio 
handiagoa izan dezan. 

Kogniziozkoa 

22 Etorkinek gehiago baloratu beharko lukete euskara. Kogniziozkoa 

23 Euskaldun guztiek hitz egin beharko lukete euskara. Kogniziozkoa 

24 Euskaldun guztiek jakin beharko lukete euskara. Kogniziozkoa 

26 
(dudazkoa) 

Euskal Herriaren nortasunarentzat funtsezkoa da euskara 
bizirik mantentzea. 

Kogniziozkoa 
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Ondorio bezala, lehen azterketa honetan lortutako emaitzak kontuan hartuta eta 

jarrera linguistikoak ahalik eta zehaztasun handiagoarekin neurtuko dituen galdetegia 

sortzeko aurreikuskizunak, hasierako 27 itemetatik 18 mantentzearen alde eta beste bi 

item dudazkotzat jotzearen alde egitea eskatzen du; eta, beraz, lehenengo azterketa 

honen ondoren JLG galdetegia, arestian irudikatutako 10. taulan erakusten den moduan 

geldituko litzateke. 

Beraz, lehen analisi estatistikoen ondoren Jarrera Linguistikoen Galdetegia, 18 

itemez osatuta geldituko litzateke. Hain zuzen ere, jarrera linguistikoen barne 

osagaietako bakoitza sei itemez osatuta egongo litzateke, hau da, jokabidezko osagaia 

deskribatzeko sei item beharko lirateke; osagai afektiboa deskribatzeko beste sei item 

eta azkenik, osagai kognitiboa azaltzeko beste sei item. 

 

 

2.  JLGren BERRAZTERKETA ETA BEHIN BETIKO BERTSIOAREN 

 
      FAKTORE ANALISI AZTERTZAILEA ETA EGIAZTAGARRIA 
 
 

Lehendabiziko fase edo azterketaren ondoren JLGren berrazterketa egiten da 

galdetegia osatzen duten 18 itemen analisi estatistikoak eginez. Kasu honetan egin den 

hobekuntza itemen eliminatzea izan denez eta ez denez beste itemik gehitu, ez da 

beharrezkoa prozedurako urrats guztiak ematea, baizik eta analisi estatistikoei 

dagozkien proba garrantzitsuenak, batez ere, faktore analisia, KMO eta Bartlett-en 

esferizitate proba, fidagarritasuna, komunalitateak eta galdetegiaren azaldutako 

bariantzaren ehunekoak. Baina kasu honetan proba hauek ez dira hasierako orden 

berean emango, faktore analisiri ekingo baitzaio lehendabizi, batik bat, dudazkotzat jo 

diren 20. eta 26. itemek nola funtzionatzen duten ikusi ahal izateko, gerora burutu 

beharreko analisietarako mantendu edo eliminatu behar diren ziurtatu asmoz. 

Lehenengo bertsioan emandako emaitzak kontuan izanik, bigarren honetarako 

faktore analisian aterako diren emaitzak argiagoak izatea espero da, itemak 

eliminatzeko orduan oso kontuan hartutako irizpidea izan baita item bakoitzak 

saturazioa bere faktorean adieraztea. 
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    11. Taula   
   JLGren itemen lehen eliminatzearen ondoriozko hiru dimentsiotako faktore analisia  

  Osagaiak 
Itemak Eskalak     1       2          3 

JD 1 Jokabidezkoa   .828   

  JD 2 Jokabidezkoa   .893   

JD 4 Jokabidezkoa   .875   

JD 7 Jokabidezkoa   .688   

JD 8 Jokabidezkoa   .914   

JD 9 Jokabidezkoa   .871   

  AD 10 Afektuzkoa .803     
  AD 11 Afektuzkoa .739     
  AD 12 Afektuzkoa .852     
  AD 13 Afektuzkoa .736     
  AD 14 Afektuzkoa .602     
  AD 15 Afektuzkoa .665     
  KD 18 Kogniziozkoa     .884 

  KD 20 Kogniziozkoa .493   .464 

  KD 22 Kogniziozkoa     .668 

  KD 23 Kogniziozkoa     .833 

  KD 24 Kogniziozkoa     .925 

  KD 26 Kogniziozkoa .419   .436 

                       Taulako laburdurak: AD = Afektuzko Domeinua; JD = Jokabidezko Domeinua; 

                       KD = Kogniziozko Domeinua. 

 

11. taulan ikus daitekeenez, item bakoitzak bere osagaian adierazten du 

saturazioa bi itemen kasuan izan ezik, 20 eta 26. itemak. Hain zuzen, lehendabiziko 

azterketa estatistikoaren ondoren dudazkotzat jo diren itemak. Bai batak zein besteak 

zeharkako saturazioa adierazten dute, hau da, beraien faktorean saturatzeaz gain beste 

faktoreren batean saturatzen dute. Are gehiago, 20. itemaren kasuan lortutako 

puntuazioa altuagoa da afektuzko osagaiari dagokion faktorean kogniziozko osagaiari 

dagokion faktorean baino, nahiz eta azken honetako ezaugarriak deskribatzeko 

formulatua izan zen. Beste dudazko itemaren kasuan, esan beharra dago bere osagaiari 

dagokion faktorean adierazten duela saturazio maila altuagoa baina afektuzko osagaiari 

dagokion faktorean adierazitako saturazio mailarekin alderatuz ez da oso handia. 

Gainera, biek ala biek ez dute oso saturazio maila altua lortzen eta horrek ez dio 

galdetegiaren barne trinkotasunari laguntzen, beraz, biak eliminatzeko erabakia hartzen 
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da aurrerantzean burutuko diren analisi estatistikoen ondorioz lortutako emaitzak aztertu 

ahal izateko.  

Bestalde, item guztiek oro har, pisu handiagoa lortu dute baina azpimarragarria 

da afektuzko osagaiari dagokion itemek lortutako gorakada, hasierako faktore analisian 

pisu gutxien edo puntuaziorik baxuena lortzen zuten itemak baitziren eta honek ez zion 

galdetegiaren barne trinkotasunari laguntzen. 

 

2.1. JLGren behin betiko bertsioaren barne trinkotasuna  

Lehenik eta behin, JLG galdetegiaren behin betiko bertsioa lortuta hau osatzen 

duten itemek erakusten dituzten korrelazioen taula adierazten da, hots, item bakoitzak 

dagokion eskalan zein beste bietan lortzen duen korrelazioa adierazten da. 

 

Onargarria izan dadin, hau da, item bakoitzak hasieratik zegokion osagaia 

deskribatzeko diseinatua izan dela ziurtatzeko, eskala bakoitzeko item guztiek 

korrelazio maila altuagoa adierazi beharko dute bere eskalarekin beste bi eskalekin 

baino. Honetaz gain, korrelazio hauen arteko diferentziak .2tik gorakoa izan beharko du. 

Honek esan nahi du item bat, adibidez, osagai afektiboa deskribatzeko diseinatua izan 

bada, korrelazio maila altuena osagai afektiboari dagokion eskalan adierazi beharko 

duela eta beste bi osagaiei (kognitiboa eta jokabidezkoa) dagozkien eskaletan adierazten 

duen korrelazio mailak berean adierazi duena baino bi puntu baxuagoa izan beharko 

duela gutxienez. Azken batean, gutxienez bi puntuko aldea adierazi beharko du beste bi 

eskalen korrelazioekiko.  

 

Horrela, bada, jarraian erakusten den 12. taulan adierazten diren datuak aztertzen 

badira, argi ikus daiteke alde batetik, item guztiek eskala guztiekin adierazten dutela 

korrelazio maila altua, hau da, .01eko adierazgarritasun maila erakusten dute. Gainera, 

galdetegiaren korrelazio totalari dagokionez ere, item guztiek korrelazio maila altua 

adierazten dute, hain zuzen ere, .612 eta .812 tarteko mailarekin. Honek esan nahi du 

barne trinkotasun altua lortzen duela. Beste aldetik, item guztiek lortzen dute korrelazio 

maila altuagoa bakoitzari dagokion eskalan eta arestian aipatutako bi puntutako aldea 
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mantentzen dute beste bi eskaletako korrelazioekiko. Esan beharra dago hasierako 

bertsioan lortutako datuei erreparatzen bazaie, kasu hartan ez zela bi puntutako aldea 

lortzen item guztien kasuan, hain zuzen ere, osagai afektibo eta kognitiboari zegozkien 

eskaletako itemekin. Honek adierazten du, beraz, hartutako erabakiak zuzenak izan 

direla, hau da, itemen eliminatze zuzena egin dela. 

 

 

                  12. Taula  
                  JLGren behin betiko bertsioaren item-eskala korrelazioa  

 JOKABIDEZKOA AFEKTIBOA KOGNITIBOA TOTALA 

JD 1 .840** .572** .520** .780** 

  JD 2 .879** .606** .520** .812** 

JD 4 .836** .540** .491** .760** 

JD 7 .752** .525** .453** .693** 

JD 8 .847** .551** .461** .762** 

JD 9 .878** .615** .520** .814** 

AD 10 .489** .756** .508** .637** 

AD 11 .581** .851** .644** .755** 

AD 12 .440** .748** .517** .612** 

AD 13 .613** .866** .605** .767** 

AD 14 .653** .858** .635** .794** 

AD 15 .669** .879** .630** .807** 

   KD 18 .488** .606** .868** .681** 

 KD 22 .492** .577** .780** .652** 

 KD 23 .597** .670** .910** .772** 

 KD 24 .554** .631** .918** .739** 

                   Taulako laburdurak: AD = Afektuzko Domeinua; JD = Jokabidezko Domeinua; 

                   KD = Kogniziozko Domeinua. 

 

 

 

 

Jarraian, eliminatutako itemen ondorioz lortutako behin betiko JLG bertsioaren 

faktore analisia kalkulatu aurretik eskalen arteko Pearson-en korrelazioak kalkulatzeari 

ekiten zaio. Kasu honetan bezala, elementu nagusia (jarrera linguistikoak) azpi-

elementuz edo domeinuz osatuta dagoenean (jokabidea, afektua eta kognizioa) eskalen 

artean adierazten diren korrelazioek, normalean beti izan beharko dute eskala hauek 

elementu nagusiarekin adierazten dituztenak baino baxuagoak. Hau da, eskalek 

korrelazio maila altuagoa erakutsi beharko dute beraien gainetik dagoen elementu 

nagusiarekiko, beraien parean dauden beste eskalekiko baino. Datuak 13. taulan 

adierazten dira. 
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13. Taula  
JLGren behin betiko bertsioaren eskalen arteko korrelazioa 

Eskalak 
Jokabidezko  

domeinua 
Afektuzko  
domeinua 

Kogniziozko 
domeinua 

Jarrera 
linguistikoak 

Jokabidezko 
domeinua 

 1    

Afektuzko 
domeinua 

 .701**       1   

Kogniziozko 
domeinua 

          .613**         .714**       1  

Jarrera 
linguistikoak 

  .927**         .885**         .818**            1 

                                                                                                                                                                        ** p <. 001 

 

 

 

Azken taula honi erreparatuta, ondorio argiak atera daitezke. Alde batetik, 

eskalen arteko korrelazio guztiak p<.01eko mailan izan dira adierazgarriak; bestetik, 

eskala guztiek korrelazio maila altua adierazten dute beraien artean baina .85eko edo 

maila altuagoko korrelazioak lortu gabe, hau da, eskalen arteko gainezartzerik eman 

gabe. Beste modu batean esanda, bi eskalen arteko korrelazio maila .85etik gorakoa 

izango balitz, bi eskala hauek gauza bera neurtzen ari direla adieraziko luke eta 

galdetegian eskalen arteko erredundantzia emango litzateke. Beraz, bi eskaletako bat 

osorik eliminatu beharko litzateke. Baina hau ez da JLG galdetegiaren kasua.  

 

Eskalek lortzen dituzten korrelazio mailak altuagoak dira elementu 

nagusiarekiko beraien artean, hau da, beste eskalekin erakusten dituztenekiko baino. 

Azkenik, taula honetan adierazten diren emaitzetatik argi ondoriozta daiteke hiru 

eskalek elementu nagusi berari dagozkion aldagai ezberdinak deskribatzen dituztela; 

alegia, konstruktu beraren osagai ezberdinak deskribatzen dituzte. 

 

Ondoren, galdetegiaren azken bertsio honen itemek nahiz galdetegiak bere 

osotasunean lortuko dituzten barne trinkotasun indizeak kalkulatzeari ekiten zaio eta 

hauek jarraian adierazitako taulan deskribatzen dira. 
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                                                14. Taula 
                                           JLGren behin betiko bertsioaren barne trinkotasun 

                                           indizeak 

Eskala 
Ítem 
Zbk. 

Cronbach-
alpha itema 
eliminatuta 

Itemaren 
korrelazio 

totala 

Jo
ka

b
id

ez
k

o 
 

d
om

ei
nu

a 

         1 .945 .740 

2 .944 .780 

4 .945 .720 

7 .947 .640 

8 .945 .722 

9 .944 .779 

A
fe

k
tu

zk
o 

 
d

om
ei

nu
a 

10 .947 .597 

11 .946 .727 

12 .948 .573 

13 .945 .736 

14 .945 .765 

15 .944 .777 

K
og

n
iz

io
zk

o 
d

om
ei

nu
a 

18 .947 .639 

22 .947 .610 

23 .945 .738 

24 .946 .703 
JLGren Cronbach-en alpha .949 

 

14. taulak erakusten duen moduan, galdetegiaren hasierako bertsioarekin 

alderatuta JLGren azken bertsio honetan barne trinkotasun osoaren mailak gora egin du, 

Cronbach-en alpharen puntuazioa zertxobait hobetu baita, hain zuzen, oraingo honetan 

.949koa da (aurreko bertsioan .941koa zelarik). Era berean, ez dago itemik hau 

hobetzeko aukera ematen duenik, hau da, ez da itemik eliminatu behar galdetegiaren 

fidagarritasun maila hobetu ahal izateko; lehendabiziko zutabean ikus daitekeenez, item 

guztien eliminatze maila .949tik beherakoa da-eta. 

Bestalde, item bakoitzak lortutako korrelazio totalaren maila nahiko altua dela 

esan behar da, ia item guztiek gainditzen baitute .60ko puntuazioa. Aipatzekoa da, 10 

eta 12. itemen kasua, biek ala biek ez baitute puntuazio hori gainditzen, nahiz eta nahiko 

hurbiltzen diren .597 eta .573ko puntuazioak lortzen dituztelarik. 
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2.2. JLGren behin betiko bertsioaren faktore analisi aztertzailea 

 

Aurreko bertsioan egin bezala, faktore analisi aztertzailea burutzeko 

lehendabiziko urratsa, itemen arteko erlazio maila kalkulatzea izaten da, gerora itemen 

arteko multzokatze esanguratsuak eman daitezkeen jakin ahal izateko. Lehen bertsioan 

bezala, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) indizea kalkulatzeari ekiten zaio eta bertsio berri 

honetan,     .951ko puntuazioa lortzen da; honetaz gain, Bartlett-en esferizitate probak χ² 

= 16233.623 ematen du (p < .001) eta honek guztiak korrelazio matrizea egokia dela 

adierazten du, hau da, itemen arteko korrelazioa esanguratsua denez faktore analisi 

aztertzailerako multzokatzeak emateko aukerak oso altuak dira.  

 

Aurreko bi kalkuluez gain, faktore analisirako burutu beharreko beste analisi bat 

faktore nagusietako itemen bariantza proportzioa izaten da eta honetarako hurrengo 

taulan (begiratu 15. taula) agertzen diren itemen komunalitateak aztertzen dira. 

Galdetegi baten sorreran burutu behar diren analisi estatistikoen artean pisu edo indar 

gutxien izan dezakeen proba izan daiteke hurrengoa, baina honelako prozeduretan 

gomendatzen den balore minimoa .300ekoa izaten da.  

                                                             
 
 
 
                                                                15. Taula 
                                                          JLGko behin betiko bertsioaren  

                                                          itemen komunalitateak 

Item zbk. Komunalitatea 

JD 1 .734 

  JD 2 .811 

JD 4 .721 

JD 7 .538 

JD 8 .777 

JD 9 .807 

  AD 10 .616 

  AD 11 .747 

  AD 12 .646 

  AD 13 .728 

  AD 14 .710 

  AD 15 .749 

    KD 18 .772 

  KD 22 .578 

  KD 23 .835 

  KD 24 .860 

                                                               Taulako laburdurak: AD = Afektuzko Domeinua;  

                                                               JD = Jokabidezko Domeinua; KD = Kogniziozko Domeinua. 
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Arestian adierazitako 15. taulak erakusten duen bezala, JLGren azken bertsio 

honetan geratu diren hamasei itemetatik guztiek gainditzen dute eta alde handi batekin 

gainera halako frogetarako gomendatutako .300 puntutako balorea; alegia, balore 

baxuena lortu duen itemak .538ko balorea lortu du eta ia item guztiek .700 eta .800 

inguruko balorea lortu dute, honek adierazten du item bakoitzak gainontzeko itemekin 

amankomunean duen bariantza. Beraz, faktore analisi aztertzailerako lortutako datuak 

adierazle egokitzat jo daitezke eta une honetara arte galdetegiaren gainean lortutako 

informazioa oso baliagarritzat jo daiteke.  

Lehenengo faktore analisian bezala, galdetegiaren bertsio berriarekin ere parte-

hartzaileek emandako erantzunen ondoriozko datuak egokiak direla frogatuta eta item 

bakoitzaren komunalitateak nahikoa maila altukoak direla ziurtatuta, ikerketa lan 

honetako lehen helburuko atal nagusiari ekiten zaio, hain zuzen ere, faktore analisia 

burutzeari. Honetarako, aurreko analisian erabilitako prozedura bera mantentzen da, 

egiantzekotasun maximoaren prozedura eta errotazio oblikuorako oblimin zuzenaren 

metodoa, alegia; kasu honetan ere eskalek beraien artean erlazioa erakusten jarraitzen 

baitute (begiratu 16. taula). 

 

 

 
   16. Taula   
   JLGren behin betiko bertsioaren hiru dimentsiotako faktore analisia  

  Osagaiak 
Itemak Eskalak 1 2 3 

JD 1 Jokabidezkoa   -.826   

  JD 2 Jokabidezkoa   -.882   

JD 4 Jokabidezkoa   -.851   

JD 7 Jokabidezkoa   -.670   

JD 8 Jokabidezkoa   -.917   

JD 9 Jokabidezkoa   -.871   

  AD 10 Afektuzkoa .827     

  AD 11 Afektuzkoa .755     

  AD 12 Afektuzkoa .868     

  AD 13 Afektuzkoa .731     

  AD 14 Afektuzkoa .602     

  AD 15 Afektuzkoa .661     

    KD 18 Kogniziozkoa     -.911 

  KD 22 Kogniziozkoa     -.677 

  KD 23 Kogniziozkoa     -.863 

  KD 24 Kogniziozkoa     -.954 

                       Taulako laburdurak: AD = Afektuzko Domeinua; JD = Jokabidezko Domeinua;  

                        KD = Kogniziozko Domeinua.         
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Hirugarren faktore analisitik ondorioztutako konfigurazio matrizeak oraingo 

honetan item bakoitzak bere eskalan baino ez duela saturazioa adierazten erakusten du. 

Honetaz gain, item guztiek galdetegiaren hasierako bertsioan adierazten zuten baino 

saturazio maila altuagoa adierazten dute item bat bera ere ez baita .60ko baloretik 

jaisten, hau da, azken faktore analisi honetan nahiko pisu handiagoa adierazten du item 

bakoitzak bere eskalan eta honek sendotasuna ematen dio galdetegiari bere osotasunean. 

 

17. Taula 
JLGren behin betiko bertsioaren osagaiek azaldutako bariantza 

Osagaiak 
Azaldutako bariantzaren 

%a 
Pilatutako bariantzaren 

%a 

1 (Jokabidezkoa) 55.663 55.663 

2 (Afektiboa) 10.738 66.400 

3 (Kognitiboa) 6.285 72.685 

 

JLGren behin betiko bertsioarekin lortutako datuak ikusita, oso galdetegi 

fidagarria lortu dela esan daiteke; hau da, baliozkoa dela esan daiteke barne trinkotasun 

eta egitura egokiak adierazten dituelako eta 17. taulan ikusten den moduan bertako 

osagaiek azaltzen duten bariantzaren ehunekoa nahiko altua baita. Kasu honetan ere 

hasierako bertsioan bezala, jokabideari dagokion osagaia da jarrera linguistikoen 

ehunekorik altuena lortzen duena, %55.66ko puntuazioarekin, ondoren osagai afektiboa 

eta azkenik, kognitiboa. Baina azken bertsio honetan aipagarria da hiru osagaien 

ehunekoek nabarmen egin dutela gora. 

Bestalde, behin betiko bertsioan galdetegiak hasierakoan baino jarrera 

linguistikoen azalpen handiagoa lortzen du; hain zuzen ere, hasierako bertsioan 

%58.41eko azaldutako bariantza lortzen bazuen, oraingo honetan hiru osagaien artean 

lortzen den aldagai nagusiaren (euskararekiko jarrera linguistikoen) azaldutako 

bariantza %72.68koa da. Honen ondorioz esan daiteke galdetegiak oso maila altuan 

azaltzen edo deskribatzen dituela jarrera linguistikoak, psikologia arloan galdetegi batek 

elementu baten gainean lortzen duen azalpen gaitasuna %40 edo %45etik gorakoa 

denean azalpen gaitasun onargarria lortu dela esan ohi baita. 

 



 

222 Bigarren atala. Ikerketa enpirikoa 

2.3. JLGren behin betiko bertsioaren fidagarritasuna 

 

Egia esan, psikologia arloko edozein ikerketatan galdetegi baten fidagarritasuna 

neurtzeko historikoki gehien erabili izan den analisi mota edo prozesua Cronbach-en 

alpharena izan bada ere, azken urteotan burututako ikerketetan zalantzan jarri izan den 

metodoa dela esan beharra dago, ez baitago zuzenean galdetegiaren barne egiturarekin 

lotuta, hau da, lagin motarekin erlazionatuta azaltzen da askotan eta hau osatzen duten 

norbanako kopuruaren zein galdetegia osatzen duten item kopuruaren araberako 

emaitzak adieraz ditzake (zenbat eta item gehiago nahiz lagin tamaina handiagoa erabili, 

orduan eta fidagarritasun emaitza hobeak lortzen dira), beraz, ezin ziurta daiteke 

Cronbach-en alphak galdetegiaren barne sendaotasunari dagokionez bere 

fidagarritasuna edota bere dimentsiotasuna neurtzen duenik (Sijtsma, 2009; Sočan, 

2000; Ten Berge eta Sočan, 2004). Horregatik, emaitzen faktore analisi ziurtagarriaren 

ondoriozko neurriaren akatsetatik eta saturazioetatik bideratutako fidagarritasun 

konposatuaren kalkulua (‘composite reliability’) bezalako ordezko zehatzago eta 

indartsuagoak proposatzen dira (Zumbo, Gadermann eta Zeisser, 2007).  

Horrela, bada, JLGren fidagarritasun kalkulua adierazteko, fidagarritasun 

konposatua eta McDonalds-en Omega fidagarritasuna (konposatuaren antzekoa baina 

zertxobait zorrotzagoa) burutzeari ekin zaio (begiratu 18. taula); biak ala biak item 

bakoitzak faktore analisi ziurtagarrian lortutako saturazioetan oinarrituta burutu 

direlarik. Hala ere, fidagarritasun konposatuaren irakurketa zuzena egin ahal izateko hau 

beti egin beharko da bariantzaren laburbildutako batezbesteko aritmetikoaren laguntzaz 

eta azken honek beti adierazi beharko du .5etik gorako puntuazioa, fidagarritasun 

konposatua nahiz McDonals-en Omega fidagarritasuna baliagarriak izan daitezen. 

             
              
 
             18. Taula 
            JLGren fidagarritasun konposatua  

Eskalak 
Ítem 

kopurua 
 

McDonalds-en 
Omega 

fidagarritasuna 

Fidagarritasun 
 konposatua 

Laburbildutako  
bariantzaren 

 batezbestekoa 

Jokabidezkoa           6 .923 .924 .672 

Afektiboa 6 .904 .907 .621 

Kognitiboa 4 .892 .897 .688 

TOTALA 16 .967 .968 .657 
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JLGren fidagarritasun kalkulua adierazten duen 18. taulan lortutako emaitzei 

erreparatuta, lehenik eta behin laburbildutako bariantzaren batezbestekoaren 

puntuazioak kasu guztietan .5etik gorakoak izan direla aipatu behar da eta, beraz, 

lortutako fidagarritasun emaitzak baliagarritzat jo daitezke. Horrela, bada, bai eskalei 

dagokienez, osagai kognitiboaren kasuan izan ezik beste kasu guztietan (jokabidezko 

osagaiaren eta osagai afektiboaren kasuetan), bai galdetegiaren emaitza totalari 

dagokionez, fidagarritasunak .90eko puntuazioa hobetu du eta honek fidagarritasun 

maila bikaina erakusten duela adierazten du. Bestalde, osagai kognitiboari dagokionez, 

nahiz eta ez den bikaina izatera iristen oso ona dela esan behar da, oso gutxigatik ez 

baita 0.90eko puntuaziora iristen, hau da, fidagarritasun maila ona lortzen du (.80 eta 

.90eko tartean). 

 

 

2.4. Faktore analisia aldagai soziopertsonalen arabera 

 

Jarraian, JLGk bere hiru osagaietako egitura mantentzen duen ziurtatzeko 

faktore analisiaren kalkulua burutzen da laginaren totala aldagai sozial ezberdinetan 

oinarrituta banatu ondoren. Kalkulu honen helburua, eratu berri den galdetegiaren barne 

egitura biztanleriaren lagin multzo ezberdinetan mantentzen den ala ez ziurtatzea izango 

da. 

 

Lan honen marko teorikoan aipatu bezala, Euskal Herrian ematen den hizkuntza-

egoera berezia dela eta beharrezkotzat jo izan da ikerketaren pisua edo sendotasuna 

handiagoa izan dadin laginaren totala egoera sozial horiek islatuko dituen taldeetan 

banatzea gerora sortu berri den galdetegiaren sendotasuna egoera horietan frogatzeko. 

Hau da, ikasle guztien egoera ez da berbera izango euskararekiko, beraz, egoera edo 

aldagai sozial horiek ahalik eta ondoen islatzeko asmoz eta JLGren sendotasuna 

finkatzeko asmoz, bertan lortutako emaitzak egoera horien beharretara lantzea eta 

horien araberako faktore analisiak burutzea erabaki da. Hori dela eta jarraian, ikasleen 

eredu linguistikoa, ama hizkuntza, edota zonalde geografikoa bezalako aldagai 

sozialetan oinarritutako analisi estatistikoen emaitzak azaltzen dira. 
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2.4.1. Ikasleen eredu linguistikoaren araberako faktore analisia 

 

Ikerketa lan honen gai nagusia DBHko ikasleen euskararekiko jarrera 

linguistikoak neurtzea eta deskribatzea dela kontuan izanik, berarekin lotuta ager 

daitekeen edo honengan eragin handiena izan dezakeen aldagai sozial 

garrantzitsuenetakoa ikasleek ikasteko erabiltzen duten eredu linguistikoa izan daiteke. 

Hori dela eta, JLGk aldagai sozial honen aurrean erakusten duen barne egituraren 

trinkotasuna neurtu nahi izan da.  

 

Euskal Autonomia Erkidegoan eta edozein ikastetxetan batxilergora arteko 

hezkuntza sistemarako mantentzen den eredu linguistikoaren aukera hiru eredu 

ezberdinetan banatzen da; alde batetik, A eredua egongo litzateke, non ikasgai 

guztietarako erabiltzen den hizkuntza, hau da, azalpen guztietarako nahiz 

komunikaziorako erabiltzen den hizkuntza gaztelania izango bailitzateke eta euskararen 

presentzia bakarra hizkuntza horri dagokion ikasgaian emango eta erabiliko litzateke. 

Beste alde batetik, B eredua egongo litzateke, non bertan euskararen presentzia hiru edo 

lau ikasgaietara mugatuko bailitzateke; eta azkenik, D eredua egongo litzateke, non 

ikasgai guztietarako erabiltzen den hizkuntza euskara izango bailitzateke eta gaztelania, 

hizkuntza horri dagokion ikasgaierako erabiltzen den hizkuntza besterik ez litzateke 

izango. 

 

Horrela, bada, laginaren totala eredu linguistikoaren arabera banatu ondoren, 

edozein analisi estatistikori ekin aurretik eta edozein faktore analisi burutzerako orduan 

derrigorrezkoa den urratsa emateari ekiten zaio; alegia, 19. taulak adierazten duen 

bezala, KMO neurria eta Bartlett-en esferizitate probak kalkulatzeari ekiten zaio 

aipatutako multzokatzean oinarrituta. Aipatu behar da, proba hauetatik aurrera burutu 

beharreko gainontzeko kalkuluetan orain arte ohikoa izan den ordenaren ezberdina 

erabili dela; honela, matrizearen konfigurazioaren deskribapena azken unerako utzi da, 

hau baino lehen komunalitateak eta azaldutako bariantzak, bai eskala bakoitzekoa bai 

pilatutakoa aztertu direlarik. 
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        19. Taula 
        Eredu linguistikoaren araberako KMO eta Bartlett-en proba 

 A eredua B eredua D eredua 

 
Laginaren Kaiser-Meyer-Olkin 

egokitzapen neurria 
 
 

      Bartlett-en esferizitate proba 
 

.910 .910 .932 

1579.54 2273.04 8460.96 

 

 

 

19. taulan deskribatzen diren datuek adierazten duten bezala, eredu 

linguistikoaren araberako hiru lagin taldeetarako, bai KMO egokitzapen neurrian, bai 

Bartlett-en esferizitate proban lortutako baloreek banaketa honetatik eratorritako faktore 

analisia burutzea posiblea dela erakusten dute, datu hauei esker jakin delako lagin 

totalaren banaketa eginda ere, itemek banatutako talde bakoitzerako korrelazio 

esanguratsua mententzen dutela eta ondorioz faktore analisia burutzea kalkulu 

logikotzat jo daitekeela. 

 

Aurreko datuak ezagutu eta gero, hurrengo analisia burutzeari ekiten zaio, hain 

zuzen ere, azpilagin honen araberako banaketaren ondoren itemek lortzen dituzten 

komunalitateak azaltzeari (begiratu 20. taula). 

  

Jarraian, 20. taulan JLGren bidez deskribatutako eredu linguistikoetarako itemen 

komunalitateak kalkulatu ondoren lortutako emaitzak erakusten dira; hau da, jarrera 

linguistikoak osatzen dituzten faktoreetarako proposatu diren itemen bariantzaren 

batezbestekoak kalkulatzen dira. Arestian metodoaren kapituluan azaldu bezala, kalkulu 

honetan lortutako ehunekoak, .300eko baloretik gorakoak izatea gomendatzen da 

bariantza egokia edo nahikoa onargarria izan dadin eta ikus daitekeen moduan, eredu 

linguistiko guztietarako eta galdetegian proposatutako item guztiek gainditzen dute 

balore hau. 
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                                      20. Taula 
                                  Eredu linguistikoaren araberako komunalitateak 

Item zbk. A eredua 
 

B eredua 
 

D eredua 
 

JLG 1 .581 .345 .713 

JLG 2 .634 .567 .803 

JLG 4 .598 .436 .699 

JLG 7 .571 .420 .467 

JLG 8 .642 .569 .747 

JLG 9 .516 .561 .796 

JLG 10 .499 .559 .533 

JLG 11 .733 .728 .648 

JLG 12 .557 .592 .587 

JLG 13 .695 .743 .670 

JLG 14 .641 .683 .634 

JLG 15 .764 .721 .690 

JLG 18 .757 .741 .656 

JLG 22 .449 .450 .481 

JLG 23 .793 .801 .768 

JLG 24 .813 .852 .798 

 

 

 

Hurrengo pausoa, lagina eredu linguistikoaren arabera banatuta ere, galdetegiak 

bere osotasunean nahiz faktorez faktore lortzen duen jarrera linguistikoen azalpena 

adieraztea izan da. Aurreko analisietan jarrera linguistikoetarako bere barne osagaiek 

lortutako azalpen gaitasuna kalkulatu den moduan, oraingo honetan ere barne osagai 

horiek zein azalpen gaitasun adierazten duten kalkulatzeari ekin zaio baina ikaslea ari 

den eredu linguistiko bakoitza kontuan hartuta (A, B eta D ereduetarako); hau da, JLG 

galdetegiak zein mailatan deskribatzen dituen jarrera linguistikoak edo zein azalpen 

gaitasun adierazten duen ikasleen eredu linguistiko bakoitzerako aztertzen da eta 

horretarako, jarraian irudikatzen den 21. taula erabiltzen da.  
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21. Taula 
Eredu linguistikoaren araberako azaldutako bariantza 

 Osagaiak Azaldutako bariantzaren %a Pilatutako bariantzaren %a 

A eredua 

Jokabidezkoa 45.61 45.61 

Afektiboa 11.77 57.39 

Kognitiboa 6.63 64.02 

B eredua 

Jokabidezkoa 43.41 43.41 

Afektiboa 10.56 53.98 

Kognitiboa 7.06 61.05 

D eredua 

Jokabidezkoa 46.85 46.85 

Afektiboa 11.94 58.79 

Kognitiboa 8.01 66.82 

 

 

 

Logikoa den bezala, psikologia arloan honelako osagai banaketa duen 

konstruktu baten azalpen maila kalkulatzean jokabideari dagokion osagaiak mailarik 

altuenean azalduko du elementu nagusia, kasu honetan jarrerak bezalako barneko 

elementu honen isla zuzenena intentzioaren ondoren gertatzen diren jokabideek 

adierazten baitute eta orain arteko azaldutako bariantzaren kalkulu guztietan gertatu 

bezala, honetan ere jarrera linguistikoen azalpen bariantza altuena lortzen duen osagaia 

jokabidezkoa izan da. Honetaz gain, azpilagin guztietarako galdetegiak lortzen duen 

pilatutako bariantzaren ehunekoa oso ona dela esan behar da, honelako ikerketetan 

onargarria izaten den %45etik gorako puntuazioak lortzen baitira eta era berean, D 

eredurako adierazten den pilatutako bariantzaren ehunekoa da altuena, %66.82ko 

puntuazioarekin. 

 

Azkenik, aredu linguistikoaren aldagai soziolinguistikoaren banaketaren 

ondoriozko konfigurazio matrizea erakusten da (begiratu 22. taula); modu honetan 

jarrera linguistikoetarako deskribatutako hiru osagaiko banaketa mantentzen den ala ez 

ziurtatuko da eta ikus daitekeenez, hiru dimentsiotako eredua kasu bakar batean 

betetzen da zehatz eta mehatz, hain zuzen ere, D ereduaren kasuan bikain mantentzen da 

atal teorikoan proposatzen den jarrera linguistikoetarako hiru dimentsiotako egitura. 
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                           22. Taula 
                           Eredu linguistikoaren araberako konfigurazio matrizea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B ereduaren kasuan, item baten kasuan izan ezik, hain zuzen ere, 7. itemaren 

(“Irratia euskaraz entzuten dut”) kasuan izan ezik (jokabidezko osagaia deskribatzeko 

formulatua izan bazen ere, afektuzko osagaian erakusten du saturazioa) beste guztietan 

hiru osagaiko egitura mantentzen dela ikus daiteke eta azkenik, A ereduaren kasuan, 

proposatutako egitura ez da mantentzen, oro har, afektuzko eta kogniziozko osagaiek 

bat egiten dutela ikus baitaiteke. Horregatik, eredu linguistikoaren araberako banaketa 

kontuan hartuta A eredu linguistikoaren kasurako galdetegiaren beste eredu bat 

proposatzen da honen funtzionamendua nolakoa den ikusi ahal izateko. Alegia, osagai 

afektiboa eta kognitiboa elkarrekin eta, beraz, osagai bakarra eratuz osatuko duen bi 

dimentsiotako eredua planteatzen da, gerora faktore analisiari dagokion prozesua 

aplikatzeko. 

 

Aurreko kasuetan bezala, bi dimentsiotako eredua planteatuta lehendabiziko 

probari ekiten zaio; hau da,  Kaiser-Meyer-Olkin indizea eta Bartlett-en esferizitate 

proba kalkulatzeari, bi kalkulu hauei esker laginaren egokitzapen indizea neurtuko baita 

(begiratu 23. taula). 

 

 

  

A eredua B eredua D eredua 

Osagaia Osagaia Osagaia 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

JD 1 .743    .468    .816     

  JD 2 .753    .699    .897     

JD 4 .800    .672    .874     

JD 7 .654         .506  .652     

JD 8     -.719 .715    .859     

JD 9     -.402 .694    .860     

  AD 10  .649      .644     .745 

  AD 11  .818      .807     .728 

  AD 12  .678      .786     .829 

  AD 13  .876      .791     .594 

  AD 14  .786      .720     .515 

  AD 15  .855      .662     .567 

    KD 18  .790     -.835     .843   

  KD 22  .694     -.555     .631   

  KD 23  .758     -.800     .835   

  KD 24  .771     -.894     .918   
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      23. Taula 
       JLGren bi dimentsiotako egiturarako eredu linguistikoaren araberako KMO eta Bartlett-en proba 

 A eredua B eredua D eredua 

Laginaren Kaiser-Meyer-Olkin 
egokitzapen neurria 

.910 .910 .910 

 
Bartlett-en esferizitate proba 

 
1579.54 2273.05 8460.97 

 

 

Azken taula honetan adierazten diren datuek erakusten dute itemek beraien 

artean korrelazio maila onargarria lortzen dutela, hezkuntzan ematen diren hiru 

ereduetarako banaketa kontuan hartuta eta JLGren bi dimentsiotako egitura proposatuta; 

beraz, lehendabiziko pauso honek, aipatutako azpilagin, zein bi dimentsiotan 

oinarritutako galdetegiaren barne egitura deskribatzen utziko duen faktore analisia 

burutzea aproposa dela adierazten du. 

 

KMO eta Bartlett-en esferizitate probei ekin ondoren, bigarren urratsa, itemek 

erakusten dituzten komunalitateak kalkulatzea izan da eta ikus daitekeen moduan hauek 

ere onargarriak direla esan daiteke (begiratu 24. taula).  

 

Metodoari dagokion kapituluan aipatu bezala, datuak onargarriak direla 

frogatzen da, galdetegiaren bariantza egokia izateko bertan ematen diren itemek 

lortutako komunalitateen ehunekoek .300etik gorakoak direnean eta azaldutako 

azpilaginarentzat zein bi dimentsiotako egiturarentzat, item bakar bat eta multzo bakar 

batean ez da puntuazio horretatik jaisten.  

 

Bestalde, azpilagin honetarako eta hiru dimentsioko egituradun ereduan 

burututako komunalitateekin alderatzen badira, azken honetan puntuazio baxuagoak 

lortzen direla ikus daiteke (begiratu 20. taula); hala ere, kasu honetan lortutako datuek 

faktore analisiarekin aurrera jarraitzeko nahikoa ziurtasun adierazten dute.  
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                                       24. Taula 
                                   JLGren bi dimentsiotako egiturarako eredu linguistikoaren 

                                   araberako komunalitateak 

Item zbk. A eredua 
 

B eredua 
 

D eredua 
 

JD 1 .389 .326 .698 

  JD 2 .574 .507 .798 

JD 4 .464 .336 .692 

JD 7 .569 .396 .458 

JD 8 .400 .527 .745 

JD 9 .469 .522 .794 

  AD 10 .493 .516 .351 

  AD 11 .711 .625 .535 

  AD 12 .546 .458 .367 

  AD 13 .658 .655 .597 

  AD 14 .608 .629 .601 

  AD 15 .703 .697 .634 

    KD 18 .711 .646 .521 

  KD 22 .429 .446 .432 

  KD 23 .722 .723 .608 

  KD 24 .739 .728 .577 

                                     Taulako laburdurak: AD = Afektuzko Domeinua; JD = Jokabidezko  

                                     Domeinua; KD = Kogniziozko Domeinua.          

                         

 

 

Hirugarren urratsa eta konfigurazio matrizea kalkulatu aurretiko azkena, 

galdetegiak zein faktoreek (kasu honetan bi faktoreek) azaldutako bariantzaren totala 

kalkulatzea izan da (begiratu 25. taula). 

 

 

25. Taula 
JLGren bi dimentsiotako egiturarako eredu linguistikoaren araberako azaldutako bariantza  

 Osagaiak Azaldutako bariantzaren %a Pilatutako bariantzaren %a 

A eredua 
Jokabidezkoa 45.61 45.61 

Afek. + Kog. 11.77 57.39 

B eredua 
Jokabidezkoa 43.41 43.41 

Afek. + Kog. 10.56 53.98 

D eredua 
Jokabidezkoa 46.85 46.85 

Afek. + Kog. 11.94 58.79 
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25. taulan ikus daitekeen moduan, psikologia arloko aldagaien ikerketetarako 

gomendagarria izaten den %50 gainditzen da hiru kasuetan hauetatik azalpen maila 

altuena adierazten duen azpilagina, D eredukoa delarik. Hala ere, oraingo kalkulu 

honetan adierazten den galdetegiak lortutako azalpen maila, hiru dimentsiotako egitura 

proposatzean JLGk lortutako azalpen mailarekin konparatzen bada (ik. 21. taula) argi 

ikus daiteke proposatutako azken egitura honetan ehuneko baxuagoak lortzen direla eta 

honek, hiru dimentsiotako egitura egokiagoa litzatekeela adierazten du. 

 

Azkenik, 26. taulan deskribatzen den moduan, hiru eredu linguistikoetarako 

banaketarekin A ereduaren kasuan JLGrako proposatutako bi dimentsiotako barne 

egiturak adierazten duen konfigurazio matrizea kalkulatzeari ekiten zaio. 

 

 

                                                              26. Taula 
                                                              JLGren bi dimentsiotako egiturarako  

                                                             A eredu linguistikoaren konfigurazio matrizea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Taulako laburdurak: JD = Jokabidezko Domeinua  

                                                                   A+K = Afektuzko eta Kogniziozko Domeinua. 

                                      

 

Konfigurazio matrizea deskribatzen duen 26. taulan ikusten da oraingo honetan 

proposatzen den bi dimentsiotako egitura A eredurako berresten dela. Dena den, 

 
 

A eredua 
Osagaiak 

1 2 

JD 1  .515 

  JD 2  .719 

JD 4  .663 

JD 7  .792 

JD 8  .666 

JD 9  .559 

A+K 10 .612  

A+K  11 .756  

A+K 12 .628  

A+K 13 .813  

A+K 14 .714  

A+K  15 .753  

A+K  18 .909  

A+K  22 .647  

A+K  23 .890  

A+K  24 .906  
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JLGrako zein egiturak funtzionatzen duen hobeto, hau da, bi dimentsiotakoak ala hiru 

dimentsiotakoak, geroago egiturazko ekuazioen bidezko ereduetan oinarrituta 

kalkulatuko den faktore analisi egiaztagarriak baieztatuko du. 

 

 

2.4.2. Ama hizkuntzaren araberako faktore analisia 

 

Lehenik eta behin, erabilitako lagina ama hizkuntzaren arabera banatu ondoren, 

JLGk multzo ezberdin hauetan nola funtzionatzen duen aztertu da. Multzokatze hau 

laginaren totala lau talde ezberdinetan banatuz egin da. Alde batetik, lehenengo taldea 

gaztelania ama hizkuntzatzat duen ikasle taldeak osatutakoa (gaztelania) egongo 

litzateke; beste multzo bat, euskara ama hizkuntzatzat duen ikasle taldeak (euskara) 

osatuko luke; hirugarren multzoa, ama hizkuntzatzat bai euskara, bai gaztelania duten 

ikasleek (biak) osatuko lukete eta azkenik, laugarren taldea ama hizkuntzatzat euskara 

eta gaztelania ez den beste hizkuntza bat duten ikasleek (beste bat) osatutakoa egongo 

litzateke. 

 

 

 27. Taula 
 Ama hizkuntzaren araberako KMO eta Bartlett-en proba  

 GAZTELANIA EUSKARA BIAK 
BESTE 

BAT 

Laginaren Kaiser-Meyer-Olkin 
egokitzapen neurria              .936          .830 .822 .662 

 
Bartlett-en esferizitate proba 

 
6858.24 2145.11 896.79 325.43 

 

 

Azken taula honek erakusten duen bezala, (begiratu 27. taula) bai KMO neurria, 

bai Bartlett-en esferizitate probak onargarriak dira multzokatutako lau taldeetarako, hau 

da, laginaren banaketa eginda ere, itemek oraindik beraien artean korrelazio maila 

onargarria ematen dela, edota beraien arteko erlazioa adierazgarria dela erakusten dute 

eta honek faktore analisirako itemen arteko elkartzeak emateko aukera dagoela 

ziurtatzen du. Azken finean, faktore analisiari ekiteko edo prozesuarekin aurrera 

jarraitzeko baliogarritasuna ematen dute burututako bi kalkulu hauek. 
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Bigarren urratsa, kasu honetan lagina osatzen duten talde bakoitzeko 

komunalitateak aztertzea izan da, aurreko puntuetan aipatu bezala, kalkulu honekin 

faktore bakoitzak deskribatzen duen itemen bariantzaren batezbestekoa adierazten da. 

Jarraian azaltzen den 28. taulan adierazten dira komunalitateen kalkuluak. 

 

 

                           28. Taula 
                        Ama hizkuntzaren araberako komunalitateak 

Item zbk. 
GAZTELANIA 

 
EUSKARA 

 
BIAK 

 

 
BESTE 

BAT 
 

JLG 1 .333 .477 .391 .478 

JLG 2 .605 .741 .726 .711 

JLG 4 .506 .675 .683 .634 

JLG 7 .403 .300 .331 .502 

JLG 8 .518 .547 .696 .683 

JLG 9 .584 .586 .680 .748 

JLG 10 .577 .409 .495 .521 

JLG 11 .730 .530 .633 .663 

JLG 12 .601 .517 .571 .564 

JLG 13 .726 .590 .519 .527 

JLG 14 .684 .545 .614 .536 

JLG 15 .730 .629 .561 .598 

JLG 18 .752 .610 .715 .540 

JLG 22 .583 .369 .456 .356 

JLG 23 .822 .722 .752 .674 

JLG 24 .859 .765 .840 .544 

 

 

Komunalitateak aztertzerako orduan kontuan hartu beharreko balorea .300 

puntukoa da, hain zuzen ere, itemek puntuazio horretatik gorako baloreak adierazten 

dituztenean galdetegiaren faktore analisia burutzea egokia dela adierazten baitu. 28. 

taulan ikus daitekeenez, lau taldeetarako eta item guztietan gainditzen da markatutako 

balorea eta, beraz, ez dago inolako arazorik prozesuarekin aurrera jarraitzeko. 
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Faktore analisiarekin bukatu aurretik, interesgarria da egindako laginaren 

banaketarekin galdetegiak lortzen duen azaldutako bariantza aztertzea. Horrela, bada, 

29. taulak erakusten du aipatutako bariantzaren amaitzak zeintzuk diren laginaren totala 

ama hizkuntzaren arabera banatzean. 

 
 
 
29. Taula 
Ama hizkuntzaren araberako azaldutako bariantza 

 Osagaiak Totala Azaldutako bariantzaren %a Pilatutako bariantzaren %a 

GAZTELANIA 

Jokabidezkoa 7.44 46.52 46.51 

Afektiboa 1.56 9.80 56.31 

Kognitiboa 1.00 6.27 62.59 

EUSKARA 

Jokabidezkoa 5.16 32.27 32.27 

Afektiboa 1.97 12.31 44.59 

Kognitiboa 1.77 11.11 55.70 

BIAK 

Jokabidezkoa 4.83 30.19 30.19 

Afektiboa 2.76 17.26 47.45 

Kognitiboa 1.67 10.43 57.89 

BESTE BAT 

Jokabidezkoa 5.34 33.40 33.40 

Afektiboa 2.38 14.91 48.32 

Kognitiboa 1.54 9.67 57.99 

 

 

29. taulak deskribatzen duen moduan, lagina ama hizkuntzaren arabera banatzen 

denean galdetegiak azaltzen duen jarrera linguistikoen ehunekoa oso altua dela esan 

daiteke, kasu guztietan gainditzen baitu psikologia arloko ikerketatan gomendagarria 

izaten den azalpenaren %45. Aipagarria da, ama hizkuntza gaztelania duen lagin 

taldearen kasuan izango dela galdetegia eraginkorren, %62.59ko azalpena lortzen baitu. 

Beste hiru taldeen artean ematen den aldea ez da adierazgarria eta lortzen den jarrera 

linguistikoen azalpenaren ehunekoak, galdetegiak ikasleek duten ama hizkuntzaren 

araberako banaketaren bidez egindako edozein lagin taldetan erabiltzeko aukera ematen 

duela esan behar da. 

 

Azkenik, jarraian ikus daitekeen moduan 30. taulan aipatutako laginaren 

banaketaren ondoren galdetegiak adierazten duen konfigurazio matrizea azaltzeari 

ekiten zaio. 
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      30. Taula 
      Ama hizkuntzaren araberako konfigurazio matrizea 

 

 

 

Lagina ama hizkuntzaren arabera banatzen denean, analisi faktorea burutzeko 

prozesu guztiarekin bukatu ondoren eta batik bat 30. taulan deskribatzen den 

konfigurazio matrizeak erakusten duen bezala esan daiteke, oro har, jarrera 

linguistikoak hiru osagaiz konposatutako konstruktua dela. Nahiz eta lehenengo itemak 

ez duen zuzen saturatzen euskara eta gaztelania (biak) ama hizkuntza bezala duten 

ikasle taldean, saturazio bikaina adierazten dute gainontzeko item guztiek. Gauza bera 

esan daiteke bai ama hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleen kasuan, baita euskara 

duten ikasleen kasuan ere, bi lagin talde hauetan item guztiek saturazio zuzena eta 

nahiko altua adierazten baitute. Ezin da gauza bera esan ama hizkuntza bezala euskara 

eta gaztelania ez den beste hizkuntza bat duten ikasleen kasuan, 20. taulan adierazten 

den konfigurazio matrizeak erakusten baitu hiru dimentsiotako eredua ez zaiola 

zuzentasunez doitzen honelako lagin taldeari edo ez dela bere neurrikoa.  

 

 

 

 

 

  

GAZTELANIA EUSKARA BIAK BESTE BAT 

Osagaia Osagaia Osagaia Osagaia 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

JD 1 .517    .650     .390 -.428 .526  

  JD 2 .744    .891   .840   -.840   

JD 4 .683    .873   .850   -.778   

JD 7 .537    .456   .339   -.651   

JD 8 .753    .635   .785   -.854   

JD 9 .717    .700   .748   -.784   

  AD 10    .743   -.665   .720  -.602  

  AD 11    .752   -.699   .689  -.502 .596 

  AD 12    .800   -.747   .730  -.605  

  AD 13    .851   -.700   .691   .665 

  AD 14    .712   -.569   .651   .719 

  AD 15    .725   -.708   .645  -.406 .610 

    KD 18  .818   .751   .826    .697 

  KD 22   .603   .481   .671    .681 

  KD 23   .840   .860   .830    .785 

  KD 24   .918   .907   .877    .750 
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2.4.3. Zonaldearen araberako faktore analisia 

 

Sortu berri den galdetegiaren sendotasuna neurtu ahal izateko beste urrats bat, 

hau beste faktore analisi batekin frogatzea izango litzateke eta gure gizartean ematen 

den euskararen egoera zonaldearen arabera nahikoa ezberdina denez, lortutako laginaren 

totala zonaldeka banatzea interesgarritzat jotzen da, aldagai sozial horren arabera 

galdetegiak nolako emaitzak lortzen dituen deskribatu ahal izateko. 

 

Hori dela eta, laginaren totala ikastetxea kokatutako zonaldea kontuan hartuta 

banatzea erabakitzen da. Esan beharra dago banaketa hau hainbat mapa edo ikerketa 

soziolinguistikoren emaitzetan oinarrituta ematen dela eta ondorioz, lagina hiru taldetan 

banatzea erabakitzen da. Alde batetik, zonalde euskalduna egongo litzateke, non bertako 

biztanleriaren kopuru handienak euskara erabiltzen duen eguneroko jardueretan, hain 

zuzen ere, euskararen presentzia gutxi-gorabehera %70etik gorakoa den zonaldeetako 

ikastetxeen lagin taldea izango litzateke. Beste alde batetik, tarteko zonaldea egongo 

litzateke, non euskararen presentzia ez den horrenbestekoa; gutxi-gorabehera bere 

presentzia %40 eta %70eko tartekoa izango litzatekeen zonaldeetako ikastetxeek 

osatuko lukete lagin talde hau. Eta azkenik, hirugarren lagin taldea euskararen 

presentzia %40tik beherakoa den zonaldeetako ikastetxeetako ikasleek osatutakoa 

izango litzateke. 

 

Azpilagin honen ikerketa edo analisiaren kasuan ere, aurrekoan bezala, 

lehendabiziko urratsa KMO neurria eta Bartlett-en esferizitate proba kalkulatzea izan 

da, lagin talde ezberdinen egokitzea ziurtatzeko asmoz eta gerora faktore analisiarekin 

jarraitu ahal izateko. Jarraian 31. taulan aipatutako kalkuluak deskribatzen dira. 

 

 31. Taula 
 Zonaldearen araberako KMO eta Bartlett-en proba  

 
Euskararen 

presentzia altuko 
zonaldea 

Tarteko zonaldea 
Euskararen 

presentzia baxuko 
zonaldea 

Laginaren Kaiser-Meyer-Olkin 
egokitzapen neurria         .913              .944 .879 

 
Bartlett-en esferizitate proba 

 
3514.22 7649.05 1442.66 
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31. taulan ikus daitekeenez, itemen korrelazio maila ona ematen da, hau da, bai 

KMO neurria, baita Bartlett-en esferizitate proba ere onargarriak dira eta honek faktore 

analisiarekin aurrera jarraitzea posible dela adierazten du. 

 

Lehendabiziko pausoaren ondoren, 32. taulan deskribatzen den moduan, 

komunalitateak kalkulatzeari ekiten zaio, itemen bariantzaren proportzioak lortzen duen 

puntuazioa ikusteko faktore bakoitzean. 

 

 

                                  32. Taula 
                                 Zonaldearen araberako komunalitateak 

Item zbk. 
Euskararen 
presentzia 

altuko zonaldea 

Tarteko 
zonaldea 

Euskararen 
presentzia 

baxuko 
zonaldea 

JLG 1 .642 .556 .617 

JLG 2 .761 .592 .681 

JLG 4 .664 .366 .497 

JLG 7 .398 .433 .542 

JLG 8 .659 .668 .724 

JLG 9 .722 .687 .665 

JLG 10 .505 .578 .674 

JLG 11 .625 .755 .795 

JLG 12 .657 .618 .694 

JLG 13 .651 .726 .741 

JLG 14 .626 .697 .756 

JLG 15 .682 .725 .833 

JLG 18 .591 .767 .861 

JLG 22 .369 .581 .507 

JLG 23 .808 .815 .872 

JLG 24 .807 .856 .918 

 

 

Komunalitateei dagokien 32. taulak adierazten du itemen arteko erlazioa oso 

maila onean ematen dela, item guztiek eta zonaldeka banatutako talde edo azpilagin 

guztietan gomendagarria den .300eko balorea argi gainditzen baita; oro har, oso 
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puntuazio altuak lortu dira kasu guztietan eta, beraz, honek faktore analisirako 

aurreikuspen onak adierzten ditu. 

 

Faktore analisiarekin aurrera jarraitzeko hurrengo pausoa galdetegiak 

zonaldekako banaketari zer mailatako azalpena ematen dion adieraztea izango da, hots, 

azaldutako bariantzaren kalkuluaren ondoriozko emaitzak azaltzea. Horrela, bada, 33. 

taulan zonaldearen araberako azaldutako bariantzaren ehunekoak deskribatzen dira. 

 

 

33. Taula 
Zonaldearen araberako azaldutako bariantza 

 Osagaiak Totala Azaldutako bariantzaren %a Pilatutako bariantzaren %a 

Euskararen 
presentzia 

altuko 
zonaldea 

Jokabidezkoa 7.17 44.81 44.81 

Afektiboa 1.75 10.96 55.77 

Kognitiboa 1.24 7.76 63.54 

Tarteko 
zonaldea 

Jokabidezkoa 8.02 50.14 50.14 

Afektiboa 1.50 9.40 59.55 

Kognitiboa 0.89 5.57 65.12 

Euskararen 
presentzia 

baxuko 
zonaldea 

Jokabidezkoa 8.12 50.75 50.75 

Afektiboa 2.31 14.45 65.20 

Kognitiboa 0.94 5.90 71.11 

  

 

 

Argi ikus daiteke 33. taulan, lagina zonaldeka banatuta ere JLGk jarrera 

linguistikoetarako orain arte erakutsi izan duen azalpen maila erakusten jarraitzen duela. 

Alde batetik, osagai bakoitza banan banan aztertuta kasu guztietan azalpenaren 

ehunekorik altuena erakusten duen osagaia jokabideari dagokiona da eta, beraz, orain 

arteko faktore analisi guztietan erakutsi izan duen joera bera erakusten du galdetegiak 

oraingo honetan ere, alegia, bai galdetegia laginaren totalari aplikatu izan zaionean, bai 

ama hizkuntzaren araberako talde banaketa egin izan denean jokabideari dagokion 

osagaia izan da ehunekorik altuena adierazi izan duena. 

 

Beste alde batetik, pilatutako bariantzaren ehunekoari erreparatuta argi ikus 

daiteke azpilagin guztietarako galdetegiak %50eko azalpena erraz gainditzen duela; 
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ondorioz, galdetegiaren sendotasuna mantentzen dela esan daiteke lagina zonaldeka 

banatuta ere. 

 

Faktore analisiarekin bukatzeko, 34. taulan zonaldekako banaketaren ondoriozko 

konfigurazio matrizea azaltzen da. Azken analisi honek, galdetegiak jarrera 

linguistikoetarako teoriak postulatu izan duen hiru domeinutako elementua bezala 

deskribatzen duen ziurtatuko du, nahiz eta lagina zonaldearen araberako azpitaldetan 

banatzen den. 

 

 

                           34. Taula 
                        Zonaldearen araberako konfigurazio matrizea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfigurazio matrizea adierazten duen 34. taula honetan ikus daiteke euskararen 

presentzia altua den azpitaldean osagai afektiboari dagokion item batek jokabidezko 

osagaian saturatzen duen arren beste item guztiek saturazio zuzena eta nahikoa altua 

adierazten dutela hasiera batean eratuak izan ziren faktorerako saturazioa lortuta. Eta, 

 

  

 
Euskararen 

presentzia altuko 
zonaldea 

 

Tarteko zonaldea 
Euskararen 

presentzia baxuko 
zonaldea 

Osagaia Osagaia Osagaia 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

JD 1 .696    .744    .730 

  JD 2 .870    .686    .739 

JD 4 .825    .492    .525 

JD 7 .634    .559    .590 

JD 8 .794    .882    .931 

JD 9 .789    .804    .814 

  AD 10   .710 .716   .781   

  AD 11   .667 .798   .818   

  AD 12   .837 .841   .765   

  AD 13   .546 .824   .879   

  AD 14 .475   .672   .730   

  AD 15   .556 .641   .893   

    KD 18  .754    .891  -.870  

  KD 22  .529    .622  -.664  

  KD 23  .884    .839  -.894  

  KD 24  .924    .943  -.964  
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beraz, datu hauen irakurketatik teoriak jarrera linguistikoetarako proposatu bezala 

galdetegian hiru domeinutako egitura egonkor mantentzen dela ondoriozta daiteke, 

nahiz eta lagina zonaldeka banatu. Horregatik, galdetegia aplikagarria izango da DBHko 

edozein ikasle euskalduni bere jatorria edo bizi den zonaldea kontuan hartu gabe. 

 

 Ikerketa lan honetan proposatutako lehen hipotesiari dagokionez (faktore analisi 

aztertzaileak, ikasleek JLGn emandako erantzunak jarrera linguistikoetarako 

planteatutako hiru domeinutako ereduarekin eta fidagarritasun egokiarekin bat datozela 

ziurtatzen du), faktore analisi aztertzailea burutu ahal izateko egin diren proba guztiak 

adierazi eta aztertu ondoren (itemen propietate analisiak, galdetegiaren hainbat 

fidagarritasun proba edo fidagarritasun konposatua deritzona, aldagai soziolingistikoak 

kontuan hartutako faktore analisi aztertzaileak), azken ondorio bezala, hipotesia bere 

osotasunean betetzen dela esan daiteke.  

 

Alde batetik, JLGn lortutako emaitzen ondorioz, gaur egungo jarrera 

linguistikoen gaineko teoria sendoenek planteatzen duten bezala, oro har, hiru 

domeinutako elementua deskribatzen dela esan daiteke. Hau guztia ziurtazteko, azken 

kapitulu honetan hainbat aldagai soziolinguistiko kontuan hartuta burututako faktore 

analisi aztertzaile kalkulatu dira eta kasu gehienetan hiru domeinutako egitura mantendu 

dela esan beharra dago, nahiz eta bi salbuespen aurkitu diren, hain zuzen ere, eredu 

linguistikoaren araberako banaketaren ondoriozko azpilaginaren kasuan eta ama 

hizkuntzaren araberako banaketaren ondoriozkoan. Kasu hauetan, alde batetik A eredu 

linguistikorako eta ama hizkuntza bezala euskara edo gaztelania ez den beste hizkuntza 

bat duten ikasleen kasuan hobeto funtzionatzen du bi domeinutako egiturak, osagai 

kognitiboak eta afektiboak bat egiteko joera baitute.  

 

Beste aldetik, JLGren fidagarritasunari dagokionez, hau kalkulatzeko ere hainbat 

analisi estatistiko burutu dira, hala nola, Cronbach-en alpha fidagarritasuna, non 

galdetegiaren azken bertsioan .949ko fidagarritasun maila adierazi duen, edota 

McDonalds-en Omega fidagarritasuna eta fidagarritasun konposatua, non azken analisi 

hauen kasuan galdetegiaren fidagarritasun totalak .90eko puntuazioa gainditzen baitu 
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(begiratu. 18. taula). Analisi hauen ondorioz JLGn lortutako fidagarritasuna inongo 

zalantzarik gabe, bikaina dela esan daiteke eta, beraz, aurrerantzean jarrera linguistikoak 

neurtu nahi diren beste kasu batzuetan guztiz erabilgarria eta fidagarria den galdetegia 

sortu dela esan beharra dago. 

 
 
 
2.5. Faktore analisi egiaztagarria 
 

 

Galdetegi berri bat sendotzen duen beste prozesu bat, honen faktore analisi 

egiaztagarria edo ziurtagarria frogatzea izaten da. Betiere, faktore analisi aztertzailea 

burutu ondoren eta bertako datuek aukera ematen dutenean burutu daitekeen prozesua 

izaten da. Kasu honetan, JLGn lortutako datuek galdetegiaren barne egitura egonkorra 

dela adierazi dutenez, hau da, faktore analisi aztertzailean lortutako emaitza positiboak 

eta gero jarraian aurkezten den faktore analisi egiaztagarria burutzen da, galdetegiaren 

sendotasuna ahalik eta modurik zorrotzenean frogatzeko helburuarekin.   

 

Honetarako, LISREL 8.8 programarekin burututako egitura-ekuazioen analisian 

(Jöreskog eta Sörbom, 2006) sinesgarritasun maximoaren metodoa erabili izan da eta 

datuen analisirako imput bezala itemen arteko kobariantza matrizea erabili da. 

 

Jarrera linguistikoetan eman daitezkeen faktoreen antolamenduarekin bat 

datozen hiru eredu ezberdinen arteko erkaketa egiten da (ibegiratu 35. taula); dimentsio 

bakarreko eredua (M1), non jarrera linguistikoak hainbat faktoretan bereizi ezin 

direlako ideia defendatu eta, beraz, teorian hipotesi bezala planteatutako hiru 

dimentsioak bakarra eta globala bezala ulertuko lituzkeena; eredu bidimentsionala (M2), 

non alde batetik, jokabideari dagokion dimentsio batek osatuko bailuke eta bestetik, 

barne alderdiei dagokien edo nolabait afektiboa eta kognitiboa batzean geratuko 

litzatekeen alderdi psikologikoarekin lotutako beste batek osatuko bailuke. Eta azkenik, 

orain arteko teoria sendoenek planteatutako eredua izango litzatekeena, hiru 

dimentsiotako eredeua (M3), non jokabideari dagokion faktoreak, faktore afektiboak eta 

faktore kognitiboak osatuko bailukete. Baina, azken eredu hau orain arteko ikerketetan 

datuen doitze egokiena azaldu duen eredua izan bada ere, theta-delta matrizearen 

indizeek ereduaren hobekuntza bat eskatzen dute, hau da, neurketaren artefaktuen 
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(itemen arteko anbiguotasuna, antzeko esaldiak itemetan...) erruz eman daitezkeen 

itemen arteko erroreen korrelazioen askatzea eskatzen du eta horregatik, itemen arteko 

lau kobariantza askatzea erabakitzen da. Prozesu honen bidez, kobariantzen arteko 

askatzearen ondoriozko hiru dimentsiotako eredua lortzen da (M3L) 

 

 

35. Taula 
Jarrera linguistikoen ereduen doitze parametroak 

Eredua χ2 df χ2/df RMSEA 

ECVI 
(90% confidence 

interval for 
ECVI) 

NNFI CFI RSMR 

M1 6749.93 104 64.90 .22 
5.25 

(5.04-5.46) 
.89 .91 .90 

M2 2339.88 103 22.71 .13 
1.85 

(1.73-1.98) 
.95 .96 .52 

M3 717.37 101 7.10 .069 
0.61 

(0.54-0.67) 
.98 .99 .39 

M3L 385.07 97 3.96 .048 
0.36 

(0.31-0.41) 
.99 .99 .35 

∆ M3 – M3L 332.3 4 3.14      

∆ M2 – M3L 

∆ M1 – M3L 

1954.81 

6364.86 

6 

7 

18.75 

60.94 
     

M1= Dimentsiobakarreko eredua; M2= Eredu bidimentsionala; M3= Hiru dimentsiotako eredua; M3L= Akatsen arteko 

askatzearen ondoriozko hiru dimentsiotako eredua. 

 

 

 

Eredu bakoitzaren doitze totala edo orokorra, hainbat doitze absolutu eta erlatibo 

indizeren bidez ikertu izan da. Lehenik eta behin, esan beharra dago Baliotasun 

Gurutzatuaren Esperotako Indizeak (ECVI) aztertutako ereduek beraien artean 

diferentzia maila esanguratsua adierazten duten ulertzeko laguntzen duela. Horretarako, 

eredu bakoitzean lortutako balioa, hots, ECVI balioa ezin izango da berarekin erkatzen 

den beste eredu baten konfiantzazko tartearen mugan edo eremuan aurkitu. Horrela, 35. 

taulan adierazten diren ECVI balioak aztertu ondoren argi ikus daiteke jarrera 

linguistikoetarako planteatutako lau ereduetako bakoitzak beste hiruretatik desberdinak 

direla neurri adierazgarri batean; alegia, ez dela interferentziarik ematen ereduen 

konfiantzazko tarteen artean. 

 

Beste alde batetik, hurbiltze akatsaren batezbesteko koadratikoaren baloreari 

dagokionez (RMSEA), esan beharra dago bere balorea .05 eta .80ren tartekoa denean, 
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hipotesi moduan planteatutako ereduak doitze onargarria erakutsiko duela; baina, 

aipatutako balorea .05ekoa edo gutxiagokoa denean erabilitako laginean oinarritutako 

ereduak doitze bikaina eta gainera biztanleriaren adierazgarria den lagina lortu dela 

adierazten du (Jöreskog eta Sörbom, 1993). Kasu honetan, RMSEA balorerik baxuena 

adierazten duen eredua kobariantzen arteko askatzea duen hiru dimentsiotako eredua da 

(ibegiratu 35. taula) .048ko balorea adierazten baitu eta honetaz gain, bere konfiantza 

tartea .5etik beherakoa da; horrenbestez, bi balore hauek ereduaren egokitasunaz gain 

doitze bikaina adierazten dute. Non-Normed Fit Index (NNFI) eta Comparative Fit 

Index (CFI) parametroei dagokienez, hauek puntu bateko balorera ahalik eta gehien 

hurbiltzen zaizkionak izan beharko dute, doitze on bat adieraziko dutelarik .90 edo 

.95eko balorea gainditzen dituzten ereduek (Schumacker eta Lomax, 2010). Aipatutako 

indize hauek planteatu diren eredu guztietan erkatzen badira, berriro ikus daiteke 

akatsen arteko askatzearen ondoriozko hiru dimentsiotako eredua dela indize onenak 

erakusten dituena (NNFI = .99; CFI = .99). 

 

Estandarizatutako hondarren neurriari dagokionez (SRMR); hauen kasuan, 

ahalik eta gutxieneko puntuazioa lortzea litzateke egokiena, hau da, 0 baloretik ahalik 

eta hurbileneko puntuazioa adierazten duten ereduak lirateke egokienak eta indize honi 

erreparatuta, argi ikus daiteke estandarizatutako hondarren neurri baxuena oraingo 

honetan ere akatsen arteko askatzea burutu izan zaien hiru dimentsiotako ereduak 

adierazten duela .038ko balorea lortzen baitu. Bestalde, azken eredu honek lortutako 

beste baloreak aztertuta, chi-koadroaren balorea (χ
2
 = 385.07) eta askatasun graduak 

(df = 97) izanik, beraiekin erlazionatutako esangura edo adierazgarritasun maila,  p = 

5.85113E-36 lortzen du eta honek, ereduak datu enpiriko guztietarako bere osotasunean 

ez duela doikuntzarik adierazten erakusten duenez, hipotesi totala edo nuluaren 

errefusatzera eraman dezake, baina gainontzeko parametroetan ereduak balore bikainak 

adierazi izanak, proposatutako eredua datuekiko oso modu zorrotzean edo maila onean 

egokitzen dela baiezta daiteke. Jarraian, M3L Ereduaren deskribapena irudikatzen da 

(begiratu 11. figura). 
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11. Figura. Akatsen arteko askatzearen ondoriozko hiru dimentsiotako ereduaren irudikapena. 

 
 
 

Azkenik, ondorio bezala esan daiteke datuetara zorrotzen doitzen den eredua, 

hiru dimentsiotako eredua dela, dagozkien kobariantza arteko askatzearen bidez 

lortutakoa; eta, beraz, DBHko ikasleek euskararekiko dituzten jarrera linguistikoen 

azalpen egokienerako lehen aukera izango litzatekeela. Honek guztiak, lan honetan 

planteatutako bigarren hipotesia betetzen dela ziurtatzen du, hau da, faktore analisi 

ziurtagarriak, JLGren hiru domeinutako egitura adierazten du, hain zuzen ere, jarrera 

linguistikoen gainean gaur egun proposatzen diren postulatu teoriko sendoenek adierazi 

bezala. Gainera galdetegiak lortzen dituen fidagarritasun indizeak bikainak direla 

azpimarra daiteke. Alde batetik, .949ko Cronbach-en alfa adierazten du eta bestetik 

fidagarritasun konposatuaren kalkuluak .968ko balorea adierazten du. 
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3. EGIAZTATUTAKO EREDUAREN INBARIANTZAK 
 
 

Hirugarren hipotesia betetzen den ziurtatzeko, hau da, JLGren barne egitura 

ikasleen sexua, adina, eredu linguistikoa, ama hizkuntza, edota zonalde geografikoa 

bezalako aldagai soziopertsonalen aurrean aldaketarik gabe mantenduko dela frogatzeko 

beharrezkoa da faktore analisi ziurtagarriaren ondoren proposatutako ereduaren 

inbariantza analisiak burutzea. Horretarako eta aipatutako faktore analisi ziurtagarria 

burututa, konfigurazio inbariantza eta inbariantza metrikoa edo ahulari ekiten zaio, 

gerora sortu berri den galdetegia beharrezkoak diren berme psikometrikoekin DBHko 

edozein ikasleri aplikatu ahal zaiola baieztatzeko. 

 

Alde batetik, konfigurazio inbariantzaren gaineko ebidentziak izateko, ereduaren 

konfigurazioa talde ezberdinen arteko doitzeen bidez lortutakoa izan beharko da, nahiz 

eta onartu proposatutako ereduaren parametroak beraien artean ezberdinak direla. Beste 

aldetik, test edo galdetegi eredu baten inbariantza metrikoak, eredua talde guztietarako 

berbera izatea eta talde ezberdin horietan lortutako faktoreen saturazioak berdintsuak 

izatea eskatzen du. Hau da, konfigurazio inbariantzaren kasuan, galdetegiaren faktore 

egitura berbera da talde guztietarako eta inbariantza metrikoaren kasuan, ordea 

derrigorrezkoa da eredua berdintsua izatea itemak bere eskalarekiko adierazten duen 

saturazio mailan ere. 

 

Faktoreen inbariantza aztertzeko prozesuan eman beharreko hirugarren urratsa 

inbariantza sendoa edo gogorra kalkulatzea izango da eta kasu honetan ere, neurketa 

metodoak ereduaren konfigurazioa talde guztientzat berbera izatea eta faktoreen 

saturazioak berdintsuak izatea eskatzen du, baina gainera analisi honetan taldeen 

neurriek ere oso antzekoak izan beharko dute. Bukatzeko, laugarren eta azken urratsa 

bariantzaren analisi osoa edo hertsia kalkulatzea izango da, non erabilitako ereduak zein 

aztertutako lagin talde guztietarako parametroek berdinak izan behar duten (Arias, 

2011). 

 

Eman daitezkeen aldakortasun posibleen arrazoiak kontuan izanik, ikerketa lan 

honetan jarraian adierazten diren aldagaien araberako inbariantza probak burutzen dira 

jarrera linguistikoetarako ereduaren gainean. Alde batetik, sexua eta adina bezalako 
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aldagai pertsonalen araberako inbariantza probak eta beste aldetik, ikasleen eredu 

linguistikoa, ama hizkuntza eta zonalde geografikoa bezalako aldagai soziopertsonalen 

araberako inbariantza probak burutzen dira. 

 

 

3.1. Sexuaren araberako inbariantza 

 

Aurreko atalean ereduak lortutako konfigurazioaren doitze egokia pisudun 

irizpidea da galdetegiaren inbariantza ebaluatzen hasteko (Sierra, Santos-Iglesias, eta 

Vallejo-Medina, 2012) eta horregatik sortu berri den neurketa tresna, sexua aldagaiaren 

araberako inbariantza proba ezberdinen aurrean jartzen da. Honetarako lehendabiziko 

pausoa laginaren totala sexuaren arabera banatzea da eta ondorioztatutako datuak 

hurrengoak dira: 658 emakumezko (%50.61) eta 642 gizonezko (%49.38). 

 

Konfigurazio inbariantza probari ekin eta gero bertatik eratorritako emaitzek 

doitze bikaina lortzen dela adierazten dute (χ
2
 = 704.61; gl = 215; p = .00, RMSEA= 

.059; NNFI = .988; CFI = .989) eta horrek gainontzeko inbariantza motak kalkulatzeko 

eta ebaluatzeko aukera ematen du. 

 

Bigarren inbariantza ereduari dagokionez, hots, inbariantza metriko edo ahulari 

dagokionez ematen den doitzea ere ona dela esan daiteke. Ikusten den moduan CFI 

datuari dagokion puntuazioa egonkor mantentzen da eta AICri dagokion puntuazioak ia 

nabaritzen ez den igoera txiki bat jaso du, hain zuzen ere, aurreko analisian AIC = 

818.61ko balorea lortu badu, oraingo honetan AIC = 827.49ko balorea adierazten du (χ
2
 

= 739.49; gl = 228; p = .00, RMSEA= .059; NNFI = .988; CFI = .989). Beraz, lortutako 

emaitzekin baiezta daiteke JLGn proposatutako ereduak faktore inbariantza ahulerako 

ezarritako irizpideak edo baldintzak betetzen dituela. Kapitulu honetako sarreran aipatu 

bezala, faktoreen inbariantzen kalkuluaren prozesuari dagokion hurrengo pausoa, 

inbariantza sendoa edo gogorraren analisia da, non aurreko probarekin alderatuta 

honetan aztertutako taldeen faktore saturazioak, zein batezbestakoak ia berdinak diren. 

Baina oraingo analisi honetan ereduak ez du datuen doitzerik lortzen (RMSEA =  .103; 

χ
2
 = 2023.87; df = 257) eta ez du inbariantza sendorik adierazten, CFI neurriak .01etik 
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gorako aldaketa azaltzen duelako eta horretaz gain, AIC neurriak nabarmen egin 

duelako gora. 

 

 

 
36. Taula 
Sexuaren araberako inbariantza ereduen doitze indizeak 

 χ 2 df p RMSEA NNFI CFI AIC 

Konfigurazio 
inbariantza 

704.61 215 .000 .059    .988 .989 818.61 

Inbariantza 
ahula 

739.49 228 .000 .059  .988 .989 827.49 

Inbariantza 
sendoa 

2023.87 257 .000 .103  .970 .966 2117.87 

 
 
 

Horrela, bada, inbariantza sendoaren probatik ateratako emaitzek ez dutela 

datuekiko doitzerik adierazten ikusita, faktore inbariantza prozesuaren laugarren eta 

azken inbariantza proba burutzearen ideia baztertuta geratzen da; alegia, bariantzaren 

analisi hertsia kalkulatzea, alde batera geratzen da, azken proba honek aurreko hiru 

probek baino irizpide murriztaileagoak eskatzen dituelako ereduarekiko. 

 

Honen guztiaren ondorioz eta laginaren sexuaren araberako banaketan 

oinarrituta, alde batetik, ereduaren barne egiturari dagokionez, honek inbariantza 

erakusten duela esan behar da eta bestetik, item bakoitzak bere faktorean adierazten 

duen pisua edo saturazio mailari dagokionez ere ereduak inbariantza ematen dela 

adierazten du. 

 

 
 
3.2. Adinaren araberako inbariantza 
 
 

Jarrera linguistikoetarako proposatutako ereduaren faktore inbariantza ikasleen 

adina kontuan hartuta analizatzeko, laginaren totala lau talde ezberdinetan banatu zen; 

alegia, DBHko ikasturte bakoitzeko ikasleei dagokien adinaren arabera. Horrela, bada 

lau azpitaldeak honela banatuta geratu ziren: Alde batetik, 1. DBHri dagokion ikasle 

taldea 12 eta 13 urte bitarteko 346 ikaslerekin. Bestetik, 2. DBHko ikasle taldea 13 eta 

14 urte bitartekoa 346 ikaslerekin. Hirugarren azpitaldea, 3. DBHri dagokion 14 eta 15 



 

248 Bigarren atala. Ikerketa enpirikoa 

urte bitarteko 287 ikaslek osatua. Eta azkenik, 4. DBHko 15 eta 16 urte bitarteko 321 

ikaslek osatutako taldea. 

 

Konfigurazio inbariantzaren kalkuluari dagokionez, 37. taulan deskribatzen 

diren datuek argi eta garbi erakusten dute ereduak zuzentasunez doitzen duela kalkulu 

honek eskatutako irizpideak kontuan hartuta (χ
2
 = 1088.55; gl= 461; p= .00, RMSEA= 

0.065; NNFI = .985; CFI = .986), beraz, konfigurazio inbariantza ematen delako 

hipotesia onar daiteke. Beste alde batetik, konfigurazio inbariantzatik inbariantza 

ahulerako jauziari erreparatuta, CFI parametroa gutxi-gorabehera mantendu egiten dela 

(gehinez .001eko bariazioa adierazten du) ikus daiteke eta honekin batera AIC datuaren 

gehikuntza baxua ikusita bigarren inbariantza probaren baiezkoa ziurta daiteke, hau da, 

inbariantza ahula ere ematen delako hipotesia baiezta daiteke. Beste modu batera 

esanda, galdetegia bete duten ikasleen adina edozein izanda ere, item bakoitzak bere 

faktorean erakusten duen saturazio maila egokia da eta galdetegiaren barne egitura 

mantentzen da. 

 

 

 
37. Taula 
Adinaren araberako inbariantza ereduen doitze indizeak 

 χ 2 df p RMSEA NNFI CFI AIC 

Konfigurazio 
inbariantza 

1088.55 461 .000 .065   .985 .986 1254.55 

Inbariantza 
ahula 

1175.14 500 .000 . 065   .985 .985 1263.140 

Inbariantza 
sendoa 

2700.07 561 .000 .108   .966 .961 2794.070 

 

 

 

Azkenik, adina aldagaiarekin gertatu bezala, inbariantza sendoaren kasuan 

probaren analisiaren ondoriozko datuak aztertu ondoren eta proba honen irizpideek 

eskatzen duten murrizketa aplikatuta, esan daiteke proposatutako eredua aldatu egiten 

dela taldearen arabera. Hots, galdetegia Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleei 

aplikatuta edozein dela beraien adina, bai honek adierazten duen hiru dimentsiotako 

barne konfigurazioa, bai bera osatzen duten itemek, bakoitzak bere faktorean erakusten 

duen saturazioa egonkor mantentzen dira; ez ordea, galdetegian lortutako 

batezbestekoak, hauek adinaren arabera aldatzen baitira. 
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3.3. Eredu linguistikoaren araberako inbariantza 

 

Aurreko aldagaien kasuan egin bezala, honetan ere ereduarekin beharrezkoak 

diren inbariantza probak kalkulatu baino lehen, laginaren totala ikasleak matrikulatutako 

eredu linguistikoaren arabera banatu dira, hau da, Euskal autonomia erkidegoko 

hezkuntza sistemak mantentzen dituen hiru eredu linguistikoak kontuan izanik laginaren 

totala hiru taldetan banatu da. Horrela, bada, A ereduarekin bat datorren taldea, 166 

ikaslek osatuko lukete; B ereduan matrikulatutako ikasleek 271 parte-hartzailez 

osatutako taldea eratuko lukete eta, azkenik, D ereduan ikasten dutenek 863 ikaslez 

osatutako taldea eratuko lukete. 

 

Banaketa egin eta gero faktore inbariantza probak analizatzeari ekiten zaio 

ikerketa lan honetan proposatutako hiru dimentsiotako eredua ikasleek aukera dezaketen 

eredu linguistikoetarako egonkor mantentzen den frogatzeko. Analisi honetan lortutako 

emaitzak 38. taulan adierazten dira eta bertatik eratorritako datuen ondorioz ikus daiteke 

ereduak konfigurazio egiturari dagokionez doitze oso ona lortzen duela, RMSEA = 

.044; CFI = .979; NNFI = .979; χ
2
 = 538.98; df  = 291 indizeek erakusten duten 

moduan. Bestalde, inbariantza ahularen kasuan ere ereduak zuzentasunez doitzen duela 

adierazten dute datuek (RSMEA = .064; NNFI y CFI = .976; χ
2
 = 1008.67; df = 364). 

Era berean, CFI parametroak jasaten duen jaitsiera arina dela eta (.003koa) baiezta 

daiteke, eredu honen kasuan inbariantza ahula ematen dela. 

 

 

 
38. Taula 
Eredu linguistikoaren araberako inbariantza ereduen doitze indizeak 

 

 

 

 χ 2 df p RMSEA NNFI CFI AIC 

 
Konfigurazio 
inbariantza 

538.98  291 .000 .044   .979 .979 772.98 

 
Inbariantza 

ahula 
1008.67 364 .000 .064 .976 .976 1096.67 

 
Inbariantza 

sendoa 
3001.49 409 .000 .121 .924 .914 3095.49 



 

250 Bigarren atala. Ikerketa enpirikoa 

Inbariantza sendoa aztertzerako orduan, 38. taulan adierazten diren datuei 

erreparatuta, ikus daiteke eredua ez dela egokia edo hobeto esanda ez duela 

inbariantzarik adierazten, hau da, aldakortasun maila altua adierazten duela RMSEA 

baloreak .121eko puntuazioa lortzen duelako eta doitze zuzen baterako xedatutako .08 

baloreko irizpidea erraz gainditzen duelako. Bestalde, CFI parametroak .914ko 

puntuazioa adierazten du eta kasu honetan eskatzen den beheko mugako .90eko 

puntuaziotik nahiko gertu geratzen da. Era berean, aurreko proban parametro bereko 

datuarekin alderatuta beherakada adierazgarria jasan duela ikus daiteke eta AIC 

parametroak gorakada esanguratsua jasaten du. 

 

 

3.4. Ama hizkuntzaren araberako inbariantza 

 

Ama hizkuntza bezalako aldagai soziopertsonalaren gaineko azterketak 

egiterako orduan laginaren totala lau taldetan banatzea proposatzen da faktore analisi 

aztertzailerako analisietan egin bezala baina inbariantza probetarako beharrezkoa den 

gutxieneko kasuen irizpidea ez da betetzen bi talderen kasuan, hain zuzen ere, ama 

hizkuntzatzat bai euskara, bai gaztelania duten ikasleek osatuko luketena eta ama 

hizkuntzatzat euskara eta gaztelania ez den beste hizkuntza bat duten ikasleek 

osatutakoa. Hau da, bi talde hauek ez dute N erabakigarriaren irizpidea (laginaren 

gutxieneko neurria) betetzen eta, beraz, uko egiten zaio bi talde hauekin inbariantza 

probak burutzeari. Horrela, bada, gainontzeko beste bi taldeekin ekiten zaie inbariantza 

probei; alegia, alde batetik, gaztelania ama hizkuntzatzat duten 778 (lagin osoaren 

%59.84) ikaslek osatutako taldearekin eta beste aldetik, euskara ama hizkuntzatzat 

duten 348 (lagin osoaren %26.76) ikaslek osatutako taldearekin. 

 

Orain arte aztertutako aldagai soziopertsonalekin gertatu bezala, ikerketa 

honetan parte hartu duten ikasleen ama hizkuntzan oinarritutako talde banaketaren 

ondoren eta arestian aipatutako irizpidearen ondoriozko murrizketa kontuan hartuta, bai 

konfigurazio inbariantzaren datuak, bai inbariantza ahularenak positiboak dira. Beste 

era batean azalduta, ez da aldakortasunik edo bariantzarik ematen eta, beraz, inongo 

zalantzarik gabe ziurta daiteke alde batetik, ereduak bere konfigurazioa egonkor 

mantentzen duela eta beste aldetik konfigurazio ahularen emaitzei esker, itemek 
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saturazio maila mantentzen dutela bakoitzak bere faktorean. Datuak jarraian aurkezten 

den 39. taulan ikus daitezke. 

 

 

39. Taula 
Ama hizkuntzaren araberako inbariantza ereduen doitze indizeak 

 χ 2 df p RMSEA NNFI CFI AIC 

Konfigurazio 
inbariantza 

940.48 215 .000 .077 .959 .963 1054.48 

Inbariantza 
ahula 

1059.46 228 .000 .080 .955 .958 1147.46 

Inbariantza 
sendoa 

2963.31 257 .000 .137 .875 .866 3057.31 

 

 

 

Ikus daitekeen bezala, konfigurazio inbariantzaren parametro garrantzitsuenen 

indizeek (RMSEA = .077, CFI = .959, NNFI = .963) ereduaren konfigurazioaren doitze 

zuzena adierazten dute, nahiz eta kasu honetan lortutako emaitzek, aurreko aldagaietan 

datuek adierazitako doitzea baino zertxobait ahulagoa adierazten duten. Bestalde, 

inbariantza ahulari dagokionez, esan bezala CFI indizearen igoerak zein AIC indizearen 

jaitsiera ahulak erakusten dute inbariantza mota hau ematen dela. Azkenik, inbariantza 

sendoaren eza errepikatzen da oraingo aldagaiaren kasuan ere eta honek taldeen arteko 

aldakortasuna dagoela adierazten du, hau da, talde ezberdinetako ikasleen erantzunen 

artean diferentziak ematen direla adierazten du. 

 

 

3.5. Zonaldearen araberako inbariantza 

 

Faktore analisi aztertzailerako kalkuluetan zonalde geografikoa bezalako 

aldagaia kontuan hartuta egin zen banaketa bera mantentzen da oraingo honetan ere 

inbariantza probak aztertu ahal izateko. Horrela, bada, laginaren totala hiru taldetan 

banatzen da; alde batetik, euskararen presentzia altua den zonaldean kokatutako 

ikastetxeetako taldea, 397 (lagin osoaren %30.53) ikaslez osatua. Beste aldetik, tarteko 

zonaldeetan edo euskararen presentzia baxuagoa den zonaldeetan kokatutako 

ikastetxeetako 791 (lagin osoaren %60.84) ikaslek osatutako taldea. Eta azkenik, 
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hirugarren taldea, hain zuzen, euskararen presentzia oso murritza den zonaldeetan 

kokatutako ikastetxeetako ikasleek osatutako taldea, 112 (lagin osoaren %8.61) 

ikaslerekin. 

 

Jarraian, 40. taulan ikerketa lan honetan parte hartu duten ikasleak bizi diren 

zonalde geografikoaren araberako inbariantza proben emaitzak adierazten dira JLG 

galdetegiaren konfigurazio egitura zein bere itemen saturazio maila aztertu ahal izateko. 

 

 

40. Taula 
Zonalde geografikoaren araberako inbariantza ereduen doitze indizeak 

 χ 2 df p RMSEA NNFI CFI AIC 

Konfigurazio 
inbariantza 

1102.23 338 .000 .072 .971 .973 1242.22 

Inbariantza 
ahula 

1312.13 364 .000 .077 .969 .968 1400.13 

Inbariantza 
sendoa 

3428.46 409 .000 .131 .919 .908 3522.46 

 

 

 

Kasu honetan ere eta 40. taulan ikus daitekeen moduan, alde batetik,  

konfigurazio ereduak doitze indize egokiak adierazten ditu (χ
2
 = 1102.23; df = 338; 

RMSEA = 0.072; CFI = .973; NNFI = .971). Bestetik, inbariantza ahularen ondoriozko 

datuak aztertzerako orduan eta proba honek eskatzen duen irizpidearekin jarraituz, hau 

da, egitura zehatz hau osatzen duten itemen saturazio maila lagin talde ezberdinetan 

berbera izatearen irizpidea edo baldintza jarraituz berriro ikus daiteke emaitzek 

inbariantza ematen dela adierazten dutela. Alde batetik, nahiz eta AIC parametroaren 

igoera aurreko aldagaietan amandakoa baino zertxobait altuagoa izan, bestetik CFI 

parametroaren jaitsiera ez da .01ekoa baino handiagoa izan. Beraz, datuen arteko 

egonkortasun honek itemen saturazio maila mantentzen dela eta ondorioz inbariantza 

ahula ematen dela adierazten dute. Azkenik, aurreko aldagai soziopertsonalekin gertatu 

bezala, inbariantza sendoaren datuek hau ez dela ematen adierazten dute, hots, 

zonaldearen araberako banaketak ikasleen erantzunen arteko diferentziak ematen direla 

adierazten du. 

 



 

253 5. Kapitulua. Jarrera linguistikoetarako galdetegiaren (JLG) propietate psikometrikoak 

Faktore analisi ziurtagarriarekin bukatuta, inolako zalantzarik gabe baiezta 

daiteke DBHko ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoak neurtzeko sortu den JLG 

galdetegiak inbariantza erakusten duela, bai hiru faktorez osatutako barne egiturari 

dagokionez, bai item bakoitzak bere faktorean adierazten duen pisu edo saturazioari 

dagokionez edozein direla ere galdetegia betetzen duen biztanleriaren edo laginaren 

ezaugarriak: adina, sexua, ama hizkuntza, ikasketak betetzen dituen eredu linguistikoa, 

bizi den zonalde geografikoa, e.a. Beraz, JLGren faktore egitura egonkorra eta sendoa 

dela ondorioztatzen da. 

 

 

4. LABURPEN MODURA 

 

Gaur egungo edozein ikerketa lanetan garrantzitsu bezain beharrezkotzat jotzen 

da balioztatutako eta fidagarritasun maila onargarria adierazten duten neurketa tresnak 

edo galdetegiak erabiltzea; are gehiago, gerora galdetegi horren bidez deskribatutako 

elementuarekin gizarte honetako errealitatearen zati baten berri eman nahi bada edo 

elementu horren eta beste batzuen arteko korrelazioak azaldu nahi direnean. 

 

Hori dela eta, ikerketa lan honen bidez alde batetik, DBHko ikasleek 

euskararekiko dituzten jarrera linguistikoak neurtzeko aukera ahalik eta zehatzena eta 

fidagarriena emango zuen galdetegia sortu eta balioztatu nahi izan da eta beste aldetik, 

jarrera linguistikoen gainean postulatutako hiru dimentsiotako barne egitura mantentzen 

den ziurtatu. Helburu hauekin, epai talde baten adostasunaren ondorioz 27 itemez 

osatutako JLG galdetegiaren behin behineko bertsioa sortu zen eta item hauetan 

emandako erantzunak sistema batukarian oinarritutako Likert motako probabilitate 

eskala batekin neurtu ziren. 

 

Hasierako analisien ondorioz item batzuk eliminatzearen alde egin zen eta 

horrela azkenik, 16 itemez osatutako JLGren behin betiko bertsioa lortu zen. Honen 

ondoren, galdetegiaren balioztatzea edo fidagarritasun neurtzeko zein gaur egungo 

teoria zabalduenek jarrera linguistikoetarako postulatutako hiru dimentsiotako egitura 

frogatzeko beharrezkoak ziren analisiak burutu ziren. Alegia, itemen gaitasun 

diskriminatzailea, faktore analisi aztertzailea hainbat aldagai soziopertsonal kontuan 
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hartuta, fidagarritasun konposatuaren analisiak, faktore analisi egiaztagarria, edota 

inbariantza probak burutu ziren. Galdetegi honekin lortutako emaitzei esker eta analisi 

hauen ondorioz esan daiteke batetik, proposatutako ereduak fidagarritasun maila bikaina 

lortzen duela bere barne sendotasunak α = .949ko puntuazioa lortzeaz gain 

fidagarritasun konposatuan lortutako emaitzak ere bikainak baitira, hain zuzen, .968ko 

baloredunak eta honek galdetegiaren erabilera ziurtatuko luke. Bestetik, jarrera 

linguistikoetarako postulatutako hiru dimentsioak argi eta garbi deskribatzen dira 

galdetegiaren bidez. 

 

Azken batean, orain arte burututako analisien ondorioz ziurta daiteke JLG 

galdetegiaren bidez lortutako emaitzek berme psikometriko bikaina erakusten dutela eta 

honek aurrerantzean egin daitezkeen edozein proba edo neurketarako, galdetegiaren 

aplikazioarekin lortutako datuak bermatzen dituela. 
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Kapitulu honen bidez, jarrera linguistikoetan eragina izan dezaketen hainbat 

aldagai aztertu dira hauetan eman daitezken diferentziak deskribatu ahal izateko. 

Horrela, ikerketa lan honetan planteatutako bigarren eta hirugarren helburuei dagozkien 

emaitzak aurkezten dira, honekin batera, JLG galdetegiaren balioztatze prozesuarekin 

jarraitzeko, edozein konstrukturen aldakortasuna analizatzean konstruktua neurtzen 

duen tresnaren balioztatze prozesuarekin jarraitzen baita. Azken batean, ongi eratutako 

galdetegiak neurtzen duen konstruktuarekin erlazionatutako beste aldagai batzuen 

ondorioz, honetan eman daitezkeen bariazioak edo aldaketak antzemateko gaitasuna 

adierazi behar baitu. 

 

Alde batetik, bigarren helburuari ekiteko kapituluaren lehengo atalean jarrera 

linguistikoetan eragina izan dezaketen aldagai soziopertsonal batzuk kontuan hartuta 

(sexua, ikasturtea edo adina, ama hizkuntza, etxean erabili ohi duten hizkuntza, 

zonaldea, e.a.) hauetan eman daitezkeen aldeak deskribatu zein beraien arteko 

gurutzaketak eginda lortzen diren emaitzak adierazten dira betiere DBHko ikasleengan 

oinarrituta.  

 

Beste aldetik kapituluaren bigarren atalean, ikerketa lan honetako hirugarren 

helburua betetzeko nahiz honekin erlazionatuta proposatu diren hipotesiei aurre egiteko 

lau azpiatal aurkezten dira, non jarrera linguistikoen eta beste elementu batzuen arteko 

erlazioa deskribatzen den. Hain zuzen ere, jarrera linguistikoek motibazio 

akademikoarekin, autokontzeptu akademikoarekin, edota ikasleek euskara ikasgaian 

erakutsitako errendimendu akademikoarekin adierazten dituzten korrelazioak aurkezten 

dira. 

 

Honekin guztiarekin, analisi estatistikoen prozesu luze eta zorrotza bukatutzat 

jotzen da eta, beraz, DBHko ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoak neurtzea 

helburu duen eta sortu berri den JLG galdetegiaren balioztatze probak bukatutzat jo 

daitezke. Horrela, bada, proba hauetatik lortutako emaitzek aurrerantzean burutuko 

diren beste ikerketa batzuetarako galdetegia erabilgarria izango den jakiteko aukera 

emango dute. 
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1. JARRERA LINGUISTIKOEN ALDAKORTASUNA 

 

Jarraian DBHko ikasleek euskararekiko jarrera linguistikoetan erakusten 

dituzten aldeak deskribatzen dira ikasle hauengan ematen diren ezaugarri soziopertsonal 

batzuk kontuan izanda, ezaugarri edo aldagai hauek jarreretan eragina izan baitezakete. 

Ager daitezkeen diferentzia hauez guztiez gain aldagaien arteko gurutzaketen emaitzak 

ere deskribatzen dira eta hau guztia tesi honetako bigarren helburuan planteatu diren sei 

hipotesiekin lotuta aurkezten da; honela, bada, lehenengo atal honetan jorratuko diren 

emaitzak ondorengo hipotesiekin lotutakoak izango dira; a) ikasleen sexuak eta adinak 

ez du eraginik beraien euskararekiko jarrera linguistikoekiko; b) D ereduan 

matrikulatutako ikasleek jarrera positiboenak azalduko dituzte, ondoren B eredukoek eta 

azkenik, A eredukoek; c) euskara ama hizkuntza bezala duten ikasleek euskararekiko 

jarrera positiboenak azalduko dituzte; d) etxean euskara erebiltzeko ohitura duten 

ikasleek jarrera positiboagoak izango dituzte hizkuntza honekiko; e) euskararen 

presentzia altua den zonaldeetan bizi diren ikasleek, presentzia eskasa duen zonaldeetan 

bizi direnek baino jarrera positiboagoak izango dituzte euskararekiko; eta azkenik, f) 

JLGren bidez aldagai soziopertsonal nagusien arteko interakzioan erlazionatutako 

aldeak azaldu daitezke. 

 

 

1.1.  Jarrera linguistikoen aldakortasuna ezaugarri pertsonalen arabera 

 

Aipatu bezala, atal honetan tesian planteatutako laugarren hipotesia argitzeari 

ekiten zaio, hain zuzen, DBHko ikasleen sexua eta adina bezalako aldagai pertsonalak 

kontuan hartuta beraiengan ematen diren euskararekiko jarrera linguistikoak berdintsuak 

direla planteatu ondoren, baieztatukoa betetzen den ala ez frogatzeari ekiten zaio. 

 

Horrela, bada, alde batetik, honelako ikerketetan azken urteotara arte interes 

handirik eragin ez badu ere, gaur egun gero eta garrantzitsuagotzat jotzen den 

gizabanakoen sexuan oinarritutako aldeak identifikatzen eta aurkezten dira. 

 

DBHko ikasleen artean alderik dagoen euskararekiko jarrera linguistikoetan 

beraien sexuaren arabera jakin ahal izateko, T-test edo batezbesteko bakunen analisiari 
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ekiten zaio. Modu honetan, sexua bezalako aldagai dikotomiko baten aurrean lagin 

totalaren arteko diferentziak dauden eta hauek egotekotan adierazgarriak diren frogatzen 

da. 

 

Horrela, bada, laginaren totala sexuaren arabera bi taldetan banatu ondoren, 658 

emakumezko (%50.61) eta 642 gizonezko (%49.38) hauen artean aldeak dauden 

frogatzeko analisien emaitzak 41. taulan adierazten dira. 

 

 

41. Taula 

Sexuaren araberako aldeak euskararekiko jarrera linguistikoetan 

 SEXUA n Batezbestekoa Desbideratze tip. p 

Jokabidezko 

osagaia 

Gizonezko 642 21.55 8.64 
.004** 

Emakumezko 658 22.94 8.75 

Osagai 

afektiboa 

Gizonezko 642 24.04 5.52 
.000*** 

Emakumezko 658 25.55 5.03 

Osagai                                      

kognitiboa 

Gizonezko 642 16.07 4.12 
.260 

Emakumezko 658 16.32 3.95 

Jarrera 

orokorrak 

Gizonezko 642 61.67 16.29 
.000*** 

Emakumezko 658 64.82 15.73 

*** p < .001 ** p< .01 

 

 

 

Tesi honen bigarren helburua burutzeko planteatutako lehenengo hipotesiari 

dagokionez, hots, euskararekiko jarrera linguistikoak berdintsuak direla ikasle 

guztiengan beraien sexua edozein dela ere; alegia, gizonezko edo emakumezko izateak 

ez duela eraginik izango jarrera linguistikoetan planteatzen bazen ere, esan beharra dago 

hipotesi hau ez dela betetzen. Bada, 41. taulan ikus daitekeen moduan ezberdintasunak 

adierazten dira gizonezko eta emakumezkoen artean beraien jarrera linguistikoekiko eta 

hauek kasu guztietan dira emakumezkoen aldekoak.  

 

Taulari domeinuz domeinu erreparatuta, ikus daiteke osagai kognitiboan izan 

ezik beste bi osagaietan aldeak estatistikoki adierazgarriak direla, batez ere osagai 

afektiboari dagokionez, non kasu honetan ematen den aldea estatistikoki adierazgarria 

den oso emaitzek adierazi bezala (t (1298) = -5.13, p < .001). Bestalde, jokabideari 
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dagokion osagaian, datuek erakusten duten moduan (t (1298) = -2.86, p < .001) aldeak ez 

dira hain esanguratsuak. Azkenik, jarrera linguistiko orokorrak aztertzen badira, 

azaltzen diren emaitzek ere estatistikoki alde esanguratsua mantentzen dela adierazten 

dute; kasu honetan datuek (t (1298) = -3.53, p < .001) alde txikiagoa deskribatzen badute 

ere. 

 

Bestalde, DBHko ikasleen adina kontuan hartuta euskararekiko jarrera 

linguistikoetan alderik ematen den ziurtatzeari ekiten zaio, aipatutako hipotesiaren 

bigarren zatian ikasleen artean ez dela alderik ematen beraien adinaren arabera 

planteatzen baita. Horretarako, laginaren totala lau taldetan banatu ondoren, hain zuzen 

ere, DBHko ikasturte bakoitzeko talde bat, hau da, 1. DBHko ikasleek osatutako taldea 

(12 eta 13 urte bitartekoa); 2. DBHko ikasleek osatutako taldea (13 eta 14 urte 

bitartekoa); 3. DBHko ikasleek osatutako taldea (14 eta 15 urte bitartekoa) eta 4. 

DBHko ikasleek osatutako taldea (15 eta 16 urte bitartekoa) ikasleek galdetegian 

emandako erantzunetan oinarrituta hauen artean ager daitezkeen diferentziak aztertzeari 

ekiten zaio. 

 

Kasu honetan, jarrera linguistikoen neurriaren konparaketa aldagai bereko lau 

kategoriaren artekoa denez, ANOVA faktore bariantzaren analisiari ekiten zaio eta 

honek, jarraian deskribatzen den taulan ikus daitekeen moduan (begiratu 42. taula) 

jokabide eredu oso garbia erakusten du, hots, aldeak estatistikoki adierazgarriak dira. 

 

Aipatutako alde estatistiko adierazgarri hauek modu sakonago batean aztertzen 

badira, argi ikusten da DBHko ikasleen adinaren araberako banaketan oinarrituta, bai 

jarrera linguistiko orokorretan (F(3, 1296) = 4.73, p < .01), bai hauei dagokien osagai 

kognitiboan (F(3, 1296) = 4.79, p < .01), edota, batez ere osagai afektiboan (F(3, 1296) = 

7.15, p < .001), estatistikoki alde adierazgarriak deskribatzen direla. Ordea, jokabidezko 

osagaiari erreparatzen bazaio, argi ikus daiteke adinaren arabera banatutako taldeen 

artean (F(3, 1296) = 2.19, p < .01) ez dela estatistikoki alde adierazgarririk ematen. 
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42. Taula 

Adinaren araberako aldeak euskararekiko jarrera linguistikoetan 

 Adina n Batezbestekoa Desbideratze tip. P 

Jokabidezko 

osagaia 

12-13 urte 346 21.43 8.82 

      .087 
13-14 urte 346 23.04 8.55 

14-15 urte 321 22.00 8.83 

15-16 urte 287 22.58 8.62 

Osagai 

afektiboa 

12-13 urte 346 23.79 5.76 

   .000*** 
13-14 urte 346 25.28 5.01 

14-15 urte 321 24.71 5.43 

15-16 urte 287 25.56 4.84 

Osagai                              

kognitiboa 

12-13 urte 346 15.71 4.34 

 .003** 
13-14 urte 346 16.75 3.72 

14-15 urte 321 15.90 4.06 

15-16 urte 287 16.44 3.91 

Jarrera 

orokorrak 

12-13 urte 346 60.94 17.01 

.003** 
13-14 urte 346 65.08 15.38 

14-15 urte 321 62.62 16.24 

15-16 urte 287 64.59 15.23 

*** p < .001 ** p< .01 

 

 

 

Honetaz aparte, ikasleen adinaren araberako banaketaren bidezko taldeen artean 

ematen diren alde edo diferentzia estatistikoki adierazgarri hauetan zehaztu ahal izateko, 

alegia, diferentzia hauek zehazki zein talderen artean ematen diren jakin ahal izateko 

taldeen arteko konparaketa (post-hoc konparaketak) analisiak aztertzeari ekiten zaio, 

hain zuzen ere, bariantza berdinak edo bariantzaren homogeneotasuna onartzen den 

kasuetarako Tukey-ren batezbesteko askotariko konparaketak burutzen dira eta 

bariantza homogeneotasuna adierazten ez duten taldeetarako ordea Games-Howell-en 

konparaketak analizatzeari ekiten zaio; esan beharra dago edozein kasutan ere, hau da, 

bai Tukey-ren batezbesteko askotariko konparaketak, bai Games-Howell-en 

konparaketak burututa α = .005eko neurri erabakigarriarekin egiten direla. Datu hauek 

jarraian deskribatzen den 43. taulan adierazten dira. 
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43. Taula 

Adinaren araberako popst-hoc konparaketak jarrera linguistikoetarako 

Mendeko aldagaia Adina (I) Adina (J) p 

Osagai 

afektiboa Games-Howell 

12-13 urte 13-14 urte .002** 

14-15 urte         .146 

.000*** 15-16 urte 

13-14 urte 14-15 urte .500 

15-16 urte .892 

14-15 urte 15-16 urte .176 

Osagai                         

kognitiboa Games-Howell 

12-13 urte 13-14 urte .004** 

14-15 urte .941 

15-16 urte .119 

13-14 urte 14-15 urte .026* 

15-16 urte .748 

14-15 urte 15-16 urte .336 

Jarrera 

orokorrak Tukey-ren HSD 

12-13 urte 13-14 urte .004** 

14-15 urte .530 

15-16 urte .023* 

13-14 urte 14-15 urte .195 

15-16 urte .981 

14-15 urte 15-16 urte .430 

*** p < .001, ** p < .01, * p< .05 

 

 

 

43. taulak erakusten duen moduan, ez jarrera linguistiko orokorretan, ez aldeak 

adierazten ziren bi barne osagaietan (afektibo eta kognitiboan) ez dira talde guztien 

arteko alde adierazgarriak deskribatzen. Hau da, osagai afektiboari erreparatuta, 

estatistikoki alde adierazgarriak deskribatzen dira 1. DBHko ikasleen (12-13 adin 

tartekoak) eta 2. DBHko ikasleen (13-14 adin tartekoak) zein batez ere, 4. DBHko 

ikasleen (15-16 adin tartekoak) artean, ez ordea, 1. DBH eta 3. DBHko ikasleen artean. 

Azkenik, osagai kognitiboari zein jarrera linguistiko orokorrei dagokienez, estatistikoki 

alde adierazgarriak 1. DBHko ikasleen eta 2. DBHko ikasleen artean ematen dira. Baita, 

nahiz eta maila baxuago batean ere, 2. eta 3. DBHko ikasleen artean alde adierazgarriak 

ematen direla ikus daiteke osagai kognitiboari dagokionez; bestalde, jarrera orokorren 

kasuan 1. eta 4. DBHko ikasleen artean ematen dira. 
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Datu hauen guztien interpretazio zehatzago bat egiterako orduan non 42 eta 43. 

taulako emaitzak batera aztertzen diren, esan beharra dago, adin talde guztiak kontuan 

hartuta, ikasleek bai jarrera linguistiko orokorretan, bai hauen barne osagaietan 

erakusten duten ereduari erreparatuta, argi adierazten dela hasiera batean, hau da, 

ikasleak gazteagoak direnean jarrera negatiboenak adierazten dituztela, geroago edo 2. 

DBHko ikasturtean sekulako igoera ematen dela eta azkenik DBHko azken urteetan, 

hots, ikasleek 14-16 urte arteko adina dutenean hauek finkatu egiten direla. 

 

Ondorioz, argi eta garbi esan daiteke DBHko ikasleen artean hipotesian 

planteatutakoaren kontra estatistikoki alde adierazgarriak ematen direla beraien 

euskararekiko jarrera linguistikoetan hauek sexuaren eta adinaren arabera banatzen 

direnean. Hau da, ikaslearen sexua edo adina kontuan hartuta honek adierazten dituen 

euskararekiko jarrera linguistikoak zehatzak izango dira eta ezin izango dira orokortu 

edozein adinetarako edo sexutarako. 

 

 

1.2. Jarrera linguistikoen aldakortasuna ezaugarri sozialen arabera 

 

Atal honetan tesian planteatutako hurrengo lau hipotesiak frogatzeko asmoz 

ikaslearen jarrera linguistikoetan eragin zuzena izan dezaketen ezaugarri sozialetan 

oinarrituta hauengan eman daitezkeen diferentziak aztertzeari ekiten zaio. Hain zuzen 

ere, aukeratutako eredu linguistikoa, beraien ama hizkuntza, etxean egiten duten 

euskararen erabilera, edota bizi diren zonaldearen araberako ezaugarri sozialetan 

oinarrituta eman daitezkeen aldeak identifikatzen dira. 

 

Lehenik eta behin, ikasleak matrikulatutako eredu linguistikoaren araberako 

diferentziak aztertu ahal izateko, aurreko atalean egin bezala ANOVA faktore 

bariantzaren analisiari ekiten zaio, gurean ematen diren hiru eredu (A, B eta D) 

linguistikoak kontuan hartuta aldagai bereko hiru kategoriaren arteko diferentziak 

aztertu beharko baitira. Modu honetan, proposatutako hipotesia betetzen den ziurtatu 

ahal izango da; alegia, matrikulatutako ereduaren arabera ikasleek euskararekiko jarrera 

linguistiko ezberdinak adieraziko dituzte, hain zuzen ere, D ereduan matrikulatutako 

ikasleek jarrera positiboenak adieraziko dituzte, ondoren B ereduan matrikulatutakoek 
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eta azkenik, A ereduan matrikulatutakoek. Horrela, bada, 44. taulan eredu 

linguistikoaren araberako diferentziak azaltzen dira. 

 

 

44. Taula 

Eredu linguistikoaren araberako aldeak euskararekiko jarrera linguistikoetan 

 Eredua N Batezbestekoa 
Desbideratze 

tipikoa p 

Jokabidezko 

sagaia 

 

 

A eredua 166 11.80 4.11 

.000*** B eredua 271 17.67 4.85 

D eredua 863 25.71 8.03 

Osagai afektiboa 

A eredua 166 18.91 5.66 

.000*** B eredua 271 23.52 5.30 

D eredua 863 26.35 4.27 

Osagai kognitiboa 

A eredua 166 11.20 3.87 

.000*** B eredua 271 14.93 3.86 

D eredua 863 17.55 3.14 

Jarrera orokorrak 

A eredua 166 41.92 11.60 

.000*** B eredua 271 56.13 11.93 

D eredua 863 69.61 13.23 

*** p < .001 

 

 

44. taulak erakusten duen moduan argi ikus daiteke estatistikoki alde 

adierazgarriak ematen direla laginaren totala eredu linguistikoaren arabera banatu 

ondoren, bai jarrera linguistiko orokorretan (F(2, 1297) = 380.12, p < .001), bai bere barne 

osagaietan. Alegia, osagai kognitiboan (F(2, 1297) = 265.05, p < .001), osagai afektiboan 

(F(2, 1297) = 186.90, p < .001) eta jokabideari dagokion osagaian (F(2, 1297) = 341.68, p < 

.001).  

 

Alde hauek estatistikoki adierazgarriak direla ikusita, zein talderen artean 

ematen diren zehaztu ahal izateko aurreko atalean erabilitako prozedura bera erabiltzen 

da oraingo honetan ere. Hots, “post-hoc” konparaketak edota, taldeen arteko 

konparaketa analisiak aztertzeari ekiten zaio. Analisi hauen emaitzak 45. taulan 

adierazten dira. 

 

 



 

 

265 6. Kapitulua. Euskararekiko jarrera linguistikoen aldakortasun emaitzak 

45. Taula 

Eredu linguistikoaren araberako taldeen arteko post-hoc konparaketak 

 (I) Eredu linguist (J) Eredu linguist p 

Jokabidezko 

osagaia Tukey-ren HSD 
A eredua 

B eredua .000*** 

D eredua .000*** 

B eredua D eredua .000*** 

Osagai 

afektiboa Tukey-ren HSD 
A eredua 

B eredua .000*** 

D eredua .000*** 

B eredua D eredua .000*** 

Osagai kognitiboa Tukey-ren HSD 
A eredua 

B eredua .000*** 

D eredua .000*** 

B eredua D eredua .000*** 

Jarrera 

orokorrak Tukey-ren HSD 
A eredua 

B eredua .000*** 

D eredua .000*** 

B eredua D eredua .000*** 

*** p < .001 

 

 

 

Argi ikus daiteke 45. taulan alde hauek talde guztien artean ematen direla eta 

kasu guztietan ematen diren diferentziak estatistikoki adierazgarriak direla, hau da, 

ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoak oso ezberdinak izango dira hauek 

matrikulatzen diren eredu linguistikoaren arabera, bai euskararekiko jarrera orokorretan, 

bai bere barne osagaiei dagokionez (kognitiboki, afektiboki edo jokabidearen aldetik). 

Gainera, azken bi taula hauek (44 eta 45. taulak) sakonki aztertzen badira antzeman 

daiteke kasu guztietan, hots, jarrera orokorretan zein osagaiz osagai eredu linguistikoen 

arteko mailakatzea ematen dela. Alegia, D ereduko ikasleek B eredukoek baino jarrera 

positiboagoak adierazten dituztela eta hauek era berean, A eredukoek baino 

positiboagoak. Beraz, argi esan daiteke ikerketa lan honetan planteatutako bosgarren 

hipotesia modu zorrotzean betetzen dela. 

 

Beste alde batetik, norbanakoaren ama hizkuntza ere ezaugarri sozial 

esanguratsua izan daiteke ikasleen jarrera linguistikoetarako, hots, eragina izan 

dezakeen ezaugarri soziala izan daiteke ikasleen euskararekiko jarrerak finkatzerako 

orduan. Hori dela eta planteatutako seigarren hipotesiari aurre egiteko, hau da, ama 

hizkuntza euskara duten ikasleek euskararekiko jarrera linguistiko positiboenak 
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azalduko dituztela frogatu ahal izateko berriro ere ANOVA faktore bariantzaren 

analisiari ekiten zaio. Kasu honetan mendeko aldagaiaren kategoriak lau izango lirakete; 

alde batetik, kategoria horietako bat ama hizkuntza euskara duten ikasleek osatuko 

lukete, beste bat ama hizkuntza gaztelania duten ikasleek, hirugarren kategoria bai 

euskara, bai gaztelania ama hizkuntza bezala dituzten ikasleek osatuko lukete eta 

azkenik, euskara eta gaztelania ez den beste hizkuntza bat duten ikasleek azken 

kategoria osatuko lukete. Analisi honi dagozkion emaitzak, 46. taulan deskribatzen dira.  

 

 

 

46. Taula 

Ama hizkuntzaren araberako aldeak euskararekiko jarrera linguistikoetan 

 Ama Hizkuntza n Batezbestekoa 
Desbideratze 

tipikoa 
P 

Jokabidezko 

oagaia 

 

 

Gaztelania 778 17.31 5.39 

.000*** 
Euskara 348 32.92 4.94 

Biak 132 25.71 5.34 

Beste bat 42 14.52 5.68 

 

Osagai 

afektiboa 

Gaztelania 778 22.87 5.46 

.000*** 
Euskara 348 28.49 2.88 

Biak 132 27.18 3.39 

Beste bat 42 22.63 4.28 

 

Osagai 

kognitiboa 

Gaztelania 778 14.83 4.18 

.000*** 
Euskara 348 18.97 2.11 

Biak 132 17.34 3.05 

Beste bat 42 14.75 3.22 

 

Jarrera 

orokorrak 

Gaztelania 778 55.03 13.11 

.000*** 
Euskara 348 80.40 7.83 

Biak 132 70.24 8.70 

Beste bat 42 51.90 10.29 

*** p < .001 

 

 

46. taula ikus daitekeen moduan argi esan daiteke lau talde hauen artean ematen 

diren diferentziak estatistikoki adierazgarriak direla eta, beraz, ikasleen ama hizkuntza 

arrazoi sozial esanguratsua dela hauek beraien euskararekiko jarrera linguistikoak 

zehazten dituztenerako. Ondorio hauek, bai jarrera linguistiko orokorretarako (F(3, 1296) = 

425.76, p < .001), bai bere barne osagaietarako baliogarriak dira. Hain zuzen ere, osagai 

kognitiborako (F(3, 1296) = 112.86, p < .001), zein osagai afektiborako (F(3, 1296) = 130.62, 
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p < .001), edota jokabideari dagokion osagairako (F(3, 1296) = 748.24, p < .001). Honetaz 

gain, atera daitekeen beste ondorioetako bat ikasleek beraien ama hizkuntzaren arabera 

adierazten dituzten euskararekiko jarrera linguistikoek mailakatze bat adierazten dutela 

izan daiteke. Hau da, ama hizkuntza euskara duten ikasleek euskararekiko jarrera 

linguistiko positiboenak adierazteaz gain, kasu guztietan ematen da orden berbera lau 

talde hauen artean, nahiz eta ama hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleen eta 

kanpoko hizkuntza bat duten ikasleen artean ez den banaketa edo alde handirik espero, 

biek ala biek azken postuak azaltzen dituztelarik hurrenez hurren (begiratu 47. taula).  

 

 

47. Taula 

Ama hizkuntzaren araberako taldeen arteko post-hoc konparaketak 

 (I) Ama hizkuntza (J) Ama hizkuntza p 

Jokabidezko 

osagaia Tukey-ren HSD 

Gaztelania 

Euskara .000*** 

Biak .000*** 

Beste bat .005** 

Euskara 
Biak .000*** 

Beste bat .000*** 

Biak Beste bat .000*** 

Osagai afektiboa Games-Howell 

Gaztelania 

Euskara .000*** 

Biak .000*** 

Beste bat .984 

Euskara 
Biak .001** 

Beste bat .000*** 

Biak Otra .000*** 

Osagai kognitiboa Games-Howell 

Gaztelania 

Euskara .000*** 

Biak .000*** 

Beste bat .998 

Euskara 
Biak .000*** 

Beste bat .000*** 

Biak Beste bat .000*** 

Jarrera orokorrak Games-Howell 

Gaztelania 

Euskara .000*** 

Biak .000*** 

Beste bat .245 

Euskara 
Biak .000*** 

Beste bat .000*** 

Biak Beste bat .000*** 

*** p < .001, ** p < .01, * p< .05 
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Espero bezala eta 47. taulak argitzen duen moduan, talde guztien arteko 

diferentziak estatistikoki adierazgarriak dira kasu edo erlazio bakar batean izan ezik. 

Hau da, ama hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleek eta ama hizkuntza bezala 

gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza bat duten ikasleek, alegia, ikasle 

etorkinek, euskararekiko jarrera linguistiko berdintsuak adierazten dituzte, bi talde 

hauen arteko konparaketak egiterako orduan emaitzek beraien arteko aldea ez dela 

adierazgarria erakusten baitute. Gainera, datu hau bai jarrera orokorretan, bai bere barne 

osagaietan betetzen da. Bestalde, beste talde guztien arteko konparaketek, esan bezala, 

alde adierazgarriak ematen direla erakusten dute, betiere ama hizkuntza euskara duten 

ikasleek jarrera positiboenak adierazten dituztelarik; horregatik, argi esan daiteke tesian 

planteatutako seigarren hipotesia ere bere osotasunean betetzen dela. 

 

Azpikapitulu honen sarreran aipatu bezala, ikasleek etxean egiten duten 

euskararen erabilera eragile zuzentzat jotzen da beraien jarrera linguistikoetarako, are 

gehiago, jokabidezko osagaia kontuan hartzen bada, jarreren  kanpo osagaia edo hauen 

adierazpen praktiko eta behagarria izango litzatekeen osagai bezala hartzen baita eta  

moduren batean jarrerak identifikatzeko aukera ematen baitu. Hori dela eta, hurrengo 

pausoa ikasleek etxean egiten duten euskararen erabileraren arabera hauen artean 

beraien euskararekiko jarreretan zein diferentzia ematen den aztertzea izango da, era 

honetan tesian proposatutako zazpigarren hipotesia frogatzeko bideari ekiten baitzaio, 

hau da, beraien etxeetan euskara erabili ohi duten ikasleek euskararekiko jarrera 

linguistiko positiboenak azalduko dituztela egiaztatzeko helburuarekin hurrengo 

analisiei ekiten zaie. Horretarako, galdetegian bete beharreko item zehatzari esker 

laginaren totala bost taldetan banatzeko aukera ematen da. Modu honetan, taldeak 

jarraian deskribatzen den moduan antolatzen dira: 1. taldea = “inoiz ez” (etxean 

euskaraz inoiz hitz egiten ez duten ikasleak); 2. taldea = “gutxitan” (etxean euskaraz 

gutxitan hitz egiten duten ikasleak); 3. taldea = “batzuetan” (etxean batzuetan euskaraz 

hitz egiten duten ikasleak);  4. taldea = “ia beti” (etxean ia beti euskaraz hitz egiten 

duten ikasleak); eta azkenik, 5. taldea = “beti” (etxean beti euskaraz hitz egiten duten 

ikasleak). 
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Beraz, mendeko aldagaiaren kategoriak bost direnez, beste behin ere ANOVA 

faktore bariantzaren analisiei ekiten zaie. Kasu honetan analisi honi dagozkion emaitzak 

48. taulan adierazten dira.  

 

 

48. Taula 

Etxeko euskararen erabileraren araberako aldeak euskararekiko jarrera linguistikoetan 

 n Batezbestekoa 
Desbideratze 

tipikoa P 

Jokabidezko 

osagaia 

Inoiz ez 427 14.37 4.73 

.000*** 

Gutxitan 274 19.37 4.45 

Batzuetan 225 23.54 4.52 

Ia beti 136 28.51 4.87 

Beti 238 34.93 3.77 

Osagai afektiboa 

Inoiz ez 427 21.10 5.64 

.000*** 

Gutxitan 274 24.05 4.56 

Batzuetan 225 26.39 3.60 

Ia beti 136 27.79 2.99 

Beti 238 29.13 2.34 

Osagai 

kognitiboa 

Inoiz ez 427 13.66 4.36 

.000*** 

Gutxitan 274 15.67 3.54 

Batzuetan 225 17.29 3.10 

Ia beti 136 18.01 2.64 

Beti 238 19.27 1.81 

Jarrera 

orokorrak 

Inoiz ez 427 49.14 12.80 

.000*** 

Gutxitan 274 59.10 10.09 

Batzuetan 225 67.22 8.73 

Ia beti 136 74.32 7.34 

Beti 238 83.34 5.76 

*** p < .001 

 

 

48. taulak inongo zalantzarik gabe erakusten du bost talde hauen artean ematen 

diren diferentziak estatistikoki adierazgarriak direla; taulari osagaiz osagai zein jarrera 

orokorren kasuan erreparatuta, argi ikus daiteke analisiek jokabideari dagokion 

osagairako (F(4, 1295) = 900.82, p < .001), osagai afektiborako (F(4, 1295) = 160.67, p < 

.001), osagai kognitiborako (F(4, 1295) = 121.60, p < .001) eta azkenik, euskararekiko 

jarrera orokorretarako (F(4, 1295) = 513.34, p < .001), emaitzak erakusten dituztela; hau 
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da, kasu guztietan beraien adierazgarritasun maila .001tik beherakoa da eta, beraz, oso 

altutzat jo daiteke. Honen ondorioz, ikasleek etxean egiten duten euskararen erabilerak, 

hauek izango dituzten euskararekiko jarrera linguistikoen adierazle izan daitezkeela 

esan daiteke. 

 

Hala ere, ANOVA proben ondoren eta datu adierazgarri hauek ikusita 

beharrezkoa da Tukey-ren edo Games Howell-en batezbesteko anitzeko konparaketak, 

hau da, “post-hoc” konparaketak aztertzea aurreko ezaugarri sozialekin egin bezala, 

bariantzaren homogeneotasunaren arabera. Analisi honen emaitzak jarraian deskribatzen 

dira (begiratu 49. taula). 

 

Jarraian adierazten den taulari erreparatzen bazaio, argi ikus daiteke ia kasu 

guztietan edo talde guztien arteko gurutzaketetan lortzen diren emaitzek estatistikoki 

diferentzia esanguratsuak adierazten dituztela, hau da, adierazgarritasun maila, p < 

.001koa da kasu gehienetan. Salbuespen bakarra, etxean euskara batzuetan eta etxean 

euskara ia beti erabiltzen duten ikasleen artean ematen da. Horrela, aipatutako bi talde 

hauek euskararekiko erakusten edo duten afektuan aldea jaitsi egiten da, nahiz eta 

oraindik adierazgarritasun maila erakusten duten. Ordea, osagai kognitiboari 

dagokionez, bi talde hauen artean ematen diren diferentziak aztertzen badira, ez direla 

adierazgarriak ikus daiteke; eta, beraz, etxean euskararen erabilerari dagokionez tartean 

aurkitzen diren taldeek, hots, euskara ia beti edota batzuetan erabili ohi duten ikasle 

taldeek, euskararekiko ideia edo pentsamendu antzekoak izango dituztela baiezta 

daiteke. 

 

Oro har, etxean ikasleek egiten duten euskararen erabileraren araberako aldeak 

deskribatzen dituzten taulak aztertzen badira (begiratu 48 eta 49. taulak), beraien 

etxeetan euskara erabili ohi duten ikasleek euskararekiko jarrera linguistiko 

positiboenak azalduko dituztelako hipotesia betetzen dela ikus daiteke. Gainera, 

positibotasun hau mailakatuta adierazten da, nahiz eta arestian aipatu bezala beraien 

etxeetan euskara batzuetan edo ia beti erabiltzen duten ikasleen artean aldeak ez diren 

adierazgarriak osagai kognitiboari dagokionez. 
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49. Taula 

Etxeko euskararen erabileraren araberako taldeen arteko post-hoc konparaketak 

 (I) Etxean euskaraz (J) Etxean euskaraz p 

Jokabidezko 

osagaia 
Games-Howell 

Inoiz ez 

Gutxitan .000*** 

Batzuetan .000*** 

Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Gutxitan 

Batzuetan .000*** 

Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Batzuetan 
Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Ia beti Beti .000*** 

Osagai  

afektiboa Games-Howell 

Inoiz ez 

Gutxitan .000*** 

Batzuetan .000*** 

Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Gutxitan 

Batzuetan .000*** 

Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Batzuetan 
Ia beti .001** 

Beti .000*** 

Ia beti Beti .000*** 

Osagai 

 kognitiboa Games-Howell 

Inoiz ez 

Gutxitan .000*** 

Batzuetan .000*** 

Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Gutxitan 

Batzuetan .000*** 

Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Batzuetan 
Ia beti             .129 

Beti .000*** 

Ia beti Beti .000*** 

Jarrera 

orokorrak 
Games-Howell 

Inoiz ez 

Gutxitan .000*** 

Batzuetan .000**** 

Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Gutxitan 

Batzuetan .000*** 

Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Batzuetan 
Ia beti .000*** 

Beti .000*** 

Ia beti Beti .000*** 

*** p < .001 
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Azkenik, ikasleen jarrera linguistikoetan eragina izan dezaketen ezaugarri 

sozialekin bukatzeko, zonalde geografikoa aipatu behar da. Kasu honetan, euskal 

autonomia erkidegoan kokatutako zonaldearen arabera euskararen erabilera guztiz 

bestelakoa izango da, hots, ia egunerokoa edo totala izatetik bere presentzia oso eskasa 

edo gabekoa izatera arte eta ezaugarri honek norbanakoen jarrera linguistikoetan eragin 

zuzena izan dezakeela pentsa daiteke, hain zuzen ere, aztertutako ezaugarri sozial 

guztien artean pisu handiena izatera irits daitekeen ezaugarria dela pentsa daiteke. 

 

Modu honetan eta tesian planteatutako zortzigarren hipotesia baieztatu edo 

ezeztatu ahal izateko, hots, gegrafikoki euskararen presentzia altuagoa den zonaldeetan 

bizi diren ikasleek, presentzia baxua edo eskasagoa den zonaldeetan bizi direnek baino 

euskararekiko jarrera positiboagoak izango dituztela frogatu ahal izateko aurreko 

kapituluan erabilitako banaketa bera mantentzen da oraingo analisi honetan. Horrela, 

laginaren totala hiru zonalde geografikoren arabera banatzen da, hain zuzen ere, alde 

batetik, euskararen presentzia altua den zonaldea (zonalde euskalduna), bestetik 

euskararen eta gaztelaniaren presentzia parekoa edo antzekoa den zonaldea (tarteko 

zonaldea) eta azkenik, gaztelaniaren presentzia altua den zonaldea (gaztelaniazko 

zonaldea).  

 

Kasu honetan ere, aurreko aldagai sozialekin gertatu bezala, aldagai 

independiente bereko kategoria kopurua bi baino gehiagokoa denez, hain zuzen ere 

hirukoa, ANOVA faktore bariantzaren analisia burutzeari ekiten zaio. Analisi hauen 

emaitzak 50. taulan azaltzen dira. Eta ikusten den moduan, zonaldea bezalako aldagai 

sozialaren gainean burututako ANOVA probak ikasleen euskararekiko jarreren gaineko 

joera edo eredu oso garbia adierazten du, kasu guztietan estatistikoki esanguratsuak 

diren aldeak ematen direla ikus daiteke. Hain zuzen ere, datu hauek banan banan 

aztertzen badira ikus daiteke jokabidezko osagaiaren kasuan (F(2, 1297) = 640.39, p < 

.001), zein osagai afektiboaren kasuan (F(2, 1297) = 75.55, p < .001), zein osagai 

kognitiboaren kasuan (F(2, 1297) = 105.32, p < .001), emaitzek adierazgarritasun maila 

altua erakusten dutela. Honetaz gain, jarrera orokorrak neurtzeko sortutako aldagaiaren 

kasuan ere emaitzek adierazgarritasun maila altua erakusten dute (F(2, 1297) = 333.07, p < 

.001). 
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50. Taula 

Zonaldearen araberako aldeak euskararekiko jarrera linguistikoetan 

 Zonalde n Batezbestekoa 
Desbideratze 

tipikoa 
P 

Jokabidezko 

osagaia 
 

Gaztelaniazko zon. 112 14.45 6.01 

.000*** 
Tarteko zon. 791 18.79 6.04 

 Euskarazko zon. 397 31.35 6.53 

Guztira 1300 22.25 8.72 

Osagai  afektiboa 

Gaztelaniazko zon. 112 23.18 6.17 

.000*** 
Tarteko zon. 791 23.74 5.41 

 Euskarazko zon. 397 27.39 3.78 

Guztira 1300 24.81 5.33 

Osagai  kognitiboa 

Gaztelaniazko zon. 112 13.91 4.30 

.000*** 
Tarteko zon. 791 15.42 4.12 

 Euskarazko zon. 397 18.38 2.64 

Guztira 1300 16.19 4.04 

Jarrera  orokorrak 

Gaztelaniazko zon. 112 51.55 14.08 

.000*** 
Tarteko zon. 791 57.96 13.81 

 Euskarazko zon. 397 77.13 11.13 

Guztira 1300 63.26 16.08 

*** p < .001 
 

 

 

Aldeak edo taldeen arteko diferentziak ematen direla aztertu ondoren eta gainera 

adierazgarritasun maila horrekin derrigorrezko pausoa edo analisia burutzeari ekiten 

zaio; hots, taldeen arteko konparaketa analisiak burutzeari diferentzia horiek zein 

talderen artekoak diren jakiteko asmoarekin.  

 

Taulak erakusten duen moduan (begiratu 51. taula), bai ikasleen jarrera 

orokorretan, bai hauek euskararekiko mantentzen duten jokabidean, hots, jarrera 

linguistikoen alde edo osagai praktikoan eta beraz, eguneroko jardueretan egiten duten 

erabilera mailari esker behatu edo antzeman daitekeen honetan, datuek zonaldearen 

araberako banaketaren ondoren alde adierazgarriak ematen direla deskribatzen dute; hau 

da, norbanakoaren euskararekiko jarrera linguistikoak ezberdinak izango direla esan 

daiteke, kokatutako edo bizi den zonaldearen arabera. Osagai kognitiboaren kasuan ere 

gauza bera aipa daiteke, nahiz eta osagai honetatik lortzen diren emaitzen arabera 
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adierazgarritasun maila jaitsi egiten den gaztelaniaren presentzia altua den zonaldea 

tarteko zonaldearekin korrelazionatzen denean. Ordea, osagai afektiboari erreparatuta 

aipatutako bi taldeen arteko diferentzia estatistikoki adierazgarri hori desagertu egiten 

da .636ko adierazgarritasun maila erakusten baita eta, beraz, esan daiteke afektiboki 

euskarari dagokionez ez dela diferentzia esanguratsurik ematen gaztelaniazko zonaldean 

bizi diren eta tarteko zonaldean bizi diren norbanakoen artean. 

 

 

51. Taula 

Zonaldearen araberako taldeen arteko post-hoc konparaketak 

 (I) Zonaldea (II) Zonaldea P 

Jokabidezko 

osagaia 
Tukey-ren HSD 

Gaztelaniazko zon. 
Tarteko zon. .000*** 

Euskarazko zon. .000*** 

Tarteko zon. Euskarazko zon. .000*** 

Osagai  afektiboa Games-Howell 
Gaztelaniazko zon. 

Tarteko zon. .636 

Euskarazko zon. .000*** 

Tarteko zon. Euskarazko zon. .000*** 

Osagai 

 kognitiboa 
Games-Howell 

Gaztelaniazko zon. 
Tarteko zon. .002** 

Euskarazko zon. .000*** 

Tarteko zon. Euskarazko zon. .000*** 

Jarrera orokorrak Games-Howell 
Gaztelaniazko zon 

Tarteko zon. .000*** 

Euskarazko zon. .000*** 

Tarteko zon. Euskarazko zon. .000*** 

*** p < .001 
 

 

 

Dena dela, azken bi taulak aztertzen badira (begiratu 50 eta 51. taulak), tesian 

egindako baieztapen edo hipotesia betetzen dela ikus daiteke, hau da, euskararekiko 

jarrera linguistiko positiboagoak adierazten dituzte euskararen presentzia altua den 

zonaldeetan bizi diren norbanakoek presentzia hori baxua edo urria den zonaldeetan bizi 

diren norbanakoekin alderatuta. Are gehiago, zonaldearen arabera markatzen den 

euskararen presentziaren mailaketa bera mantentzen da DBHko ikasleen euskararekiko 

jarrera linguistikoetan.  
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1.3. Jarrera linguistikoen aldeak ezaugarri sozialen arteko interakzioan 

 

Ikerketa lan honetako bigarren helburuari bukaera emateko eta era berean JLG 

galdetegiaren bereizte gaitasun prozesuarekin jarraitzeko, aurreko ataletan neurtu diren 

aldagai sozial garrantzitsuenen arteko interakzioan eman daitezkeen aldeak azaltzeko 

gaitasuna neurtu nahi da galdetegiaren bidez.  

 

Azken batean, JLGren bereizte gaitasuna neurtzearekin batera lan honetako 

helburu garrantzitsuena izan daitekeen galdetegiaren balioztatzeari aurre egiten zaio; 

hau da, galdetegiak izan dezakeen aldagaien arteko diferentzien bereizte gaitasunak bere 

balioztatzea indartuko luke, gerora beste ikerketa edo lan batzuetarako erabilgarritasuna 

ziurtatuko bailuke. 

 

Honekin batera, bigarren helburu nagusi honetarako proposatutako seigarren 

hipotesia argitzeari ekiten zaio. Hala eta guztiz ere, aipatu behar da tesi honetan 

aztertutako aldagai sozialen arteko interakzioan ematen diren aldeak deskribatzerako 

orduan, bi aldagairen arteko interakzioan ematen diren aldeak baino ezin izan direla 

deskribatu, hain zuzen ere, ikasleen ama hizkuntza eta hauek matrikulatutako eredu 

linguistikoaren artekoa. Honen arrazoia beste aldagaien arteko interakzioan ematen den 

alde edo diferentziarik ezin izan dela aurkitu izan da; adibidez, zonalde geografikoa eta 

eredu linguistikoa bezalako aldagaiak ezin izan dira erkatu euskararen erabilera oso 

altua den zonaldeetan B ereduko edo A ereduko talderik ez delako aurkitu. Edota etxean 

euskara erabili ohi duen eta A ereduan matrikulatutako ikaslerik ezin izan da aurkitu (ez 

behintzat konparaketak egiteko moduko lagin edo kopuruan).  

 

 

Horrela, bada, lan honetako bigarren helburuari dagokion azken hipotesia 

frogatu ahal izateko; hau da, JLGren bidez neurtutako euskararekiko jarrera 

linguistikoek, ikasleen eredu linguistikoa eta ama hizkuntza aldagaien arteko 

interakzioan erlazionatutako aldeak deskribatzen dituztela baieztatzen duen hipotesia 

frogatzeko faktore bariantzaren hainbat analisi (faktoreen arteko ANOVA) burutzen 

dira aldaera bakarreko eredu lineala bezala ezagutzen den prozeduraren bitartez. 

Prozedura honi esker, bi faktorek edo gehiagok (aldagai kategoriko askeak) mendeko 
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aldagai kuantitatiboaren gainean izan dezaketen eragina neurtzen da, bai banakako 

eragina, bai askotariko eragina. Azterketa honen kasuan, aldagai askeak, eredu 

linguistikoa, ama hizkuntza eta zonalde geografikoa izango dira eta mendeko aldagaiak 

ordea, JLG galdetegia osatzen duten hiru eskalak izango dira: jokabidezko osagaia, 

osagai afektiboa eta osagai kognitiboa. 

 

Hala eta guztiz ere, aipatutako faktoreen arteko ANOVA modu zuzen batean 

irakurri edo ulertu ahal izateko lehendabiziko eta beharrezkoa den urratsa ikerketan 

parte hartu duten ikasleen ama hizkuntzaren arabera, hauek ikasketak burutzen dituzten 

eredu linguistiko bakoitzerako batezbestekoen analisia burutzea izango da. Baina, bi 

aldagai hauen arteko multzo-ebaketaren ondoren lortutako batezbestekoaren emaitzek 

adierazten dute azpitalde batzuen kasuan laginaren neurriak ez duela ezarritako 

minimoa lortzen ohikoak diren analisien proba parametrikoak burutu ahal izateko eta 

ondorioz, proba hauei dagozkien analisi ez parametrikoak burutzea erabakitzen da. 

Honela, bi aldagai askeren arteko konparaketa burutu behar denean, hots, T-test probari 

ekin behar zaionean, Mann-Whitney-ren U proba burutuko da eta hainbat talderen 

arteko (hainbat batezbesteko askeren arteko) konparaketa burutu behar denean, hau da, 

ANOVA probari ekin behar zaionean, Kruskal-Wallis-en H proba ez parametrikoa 

burutuko da. Horrela, bada, jokabidezko osagaiari dagokion faktoreen arteko ANOVA 

analisiari ekiten zaio eta bertatik ondorioztatutako datuak 52. taulan adierazten dira. 

 

 
52. Taula 

Jokabidezko osagaia ama hizkuntza eta eredu linguistikoaren arabera 

EREDU 

LINGUISTIKOA 

AMA 

HIZKUNTZA 
M SD n χ2

 p 

A eredua 

Gaztelania 7.36 3.01 140 

10.54 .014* 
Euskara 7.99 . 1 

Biak 12.90 3.93 5 

Beste bat 6.87 2.58322 20 

B eredua 

Gaztelania 10.98 3.87 243 

28.80 .000*** 
Euskara 18.39 1.35 5 

Biak 15.14 3.23 17 

Beste bat 9.45 3.47 6 

D eredua 

Gaztelania 12.22 3.97 395 

576.92 .000*** 
Euskara 24.51 4.10 342 

Biak 18.96 4.29 110 

Beste bat 12.11 5.18 16 

*** p < .001; *  p < .05 
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ANOVA proba hauetatik ateratako datuek argi erakusten dute ikasleen jarrera 

linguistikoei dagokionez beraien jokabidean diferentzia estatistikoki esanguratsuak 

ematen direla, betiere ikasleen ama hizkuntza eta eredu linguistikoan oinarrituta, hau da, 

bi aldagai hauen arteko interakzioa kontuan hartzen denean. Era honetan, beraien 

ikasketak gaztelania hutsean burutzen dituzten ikasleen (A eredua) artean, ama 

hizkuntza bezala, bai euskara eta bai gaztelania (Biak) duten ikasleek adierazten dituzte 

euskararekiko jokabide altuenak edo positiboenak estatistikoki adierazgarria den maila 

batean gainera (χ
2

(3, N=166) = 10.54; p = .014). Ordea, ez da gauza bera gertatzen 

aztertutako eredu linguistikoak B eta D ereduak direnean, non kasu hauetan ama 

hizkuntzatzat euskara duten ikasleek erakusten duten euskararekiko jarrera 

linguistikoetarako jokabide positiboagoa, hots, hizkuntza honen erabilerarekiko joera 

handiagoa (χ
2

(3, N=271) = 28.80; p < .001; eta χ
2

(3, N=863) = 576.92; p < .001 hurrenez 

hurren). 

 

Baina talde hauen arteko alde adierazgarriak ematen direla defendatu baino 

lehen (I motako errorea) 53. taulan deskribatzen diren eredu linguistiko bakoitzerako 

batezbesteko askotariko konparaketak analizatzeari ekiten zaio. 

 

Aipatutako taulan ikus daitekeen moduan, A ereduan (euskara eta bere 

literaturarako izan ezik ikasturteari dagozkion beste ikasgai guztietarako hizkuntza 

hedatzailea gaztelania denean) matrikulatutako ikasleen artean esan daiteke kasu 

gehienetan ez dela jokabideari dagokionez euskararekiko jarrera linguistikoetan 

diferentziarik antzematen. Hain zuzen ere, ama hizkuntza bezala euskara duten ikasleen 

eta ama hizkuntzatzat gaztelania duten ikasleen nahiz gaztelania edo euskara ez den 

beste hizkuntza bat (beste bat) duten ikasleen arteko datuek (U = 39.00; p >.05) eta (U = 

5.00; p >.05) hurrenez hurren; edota, ama hizkuntzatzat euskara duten ikasleen eta ama 

hizkuntza bezala euskara zein gaztelania (Biak) duten ikasleen arteko datuek (U = 1.00; 

p >.05); edota, ama hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleen artean, zein euskara eta 

gaztelania ez den beste hizkuntza bat duten ikasleen artean lortzen diren datuek (U = 

1299.00; p >.05) ez dela alderik ematen beraien euskararekiko jarreretan jokabideari 

dagokionez erakusten dute. Hau da, bai euskara ama hizkuntza bezala duten ikasleek, 

bai gaztelania dutenek edota beste hizkuntza bat dutenek jokabideari dagokionez, 

estatistikoki maila bereko jarrerak adierazten dituzte. 
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53. Taula 

Eredu linguistikoa eta ama hizkuntzaren araberako post-hoc konparaketak jokabidezko osagairako 

 
MA 

EREDU 

LINGUISTIKOA 
Ama Hizkuntza(I) Ama Hizkuntza(II) U p 

 

J
O

K
A

B
ID

E
Z

K
O

 O
S

A
G

A
IA

 

 

A EREDUA 

Gaztelania Euskara 39.00 .567 

Gaztelania Biak 79.50 .002** 

Gaztelania Beste bat 1299.00 .581 

Euskara Biak 1.00 .667 

Euskara Beste bat 5.00 .571 

Biak Beste bat 10.00 .004** 

B EREDUA 

Gaztelania Euskara 55.00 .000*** 

Gaztelania Biak 858.50 .000*** 

Gaztelania Beste bat 554.00 .315 

Euskara Biak 18.00 .058 

Euskara Beste bat 0.00 .004** 

Biak Beste bat 12.50 .004** 

D EREDUA 

Gaztelania Euskara 2814.50 .000*** 

Gaztelania Biak 5429.00 .000*** 

Gaztelania Beste bat 2913.00 .596 

Euskara Biak 6672.00 .000*** 

Euskara Beste bat 245.00 .000*** 

Biak Beste bat 282.00 .000*** 

MA= Mendeko aldagaia                   ** p < .01; * *** p < .001 
 

 

 

 

Bestalde, ama hizkuntza bezala euskara eta gaztelania dituzten ikasleek (Biak) 

gaztelania ama hizkuntzatzat duten ikasleek edota ama hizkuntza moduan gaztelania eta 

euskara ez den beste hizkuntza bat (Beste bat) duten ikasleek baino jokabide 

positiboagoak adierazten dituzte beraien jarrerei dagokienez, (U = 79.50; p <.01) eta (U 

= 10.00; p <.01) hurrenez hurren; talde hauen artean ematen diren diferentziak 

estatistikoki adierazgarriak direlarik. 

 

B ereduari dagokionez, 53. taulan deskribatzen den moduan, azpilaginen artean 

bi talde osatzeko joera ematen dela antzeman daiteke, hots, taulari erreparatuta alde 

batetik, ama hizkuntza bezala euskara duten ikasleek eta ama hizkuntza bezala euskara 

eta gaztelania duten ikasleek (Biak) jokabide positiboenak adierazten dituzte beraien 

euskararekiko jarrera linguistikoei dagokienez; gainera, beraien artean ematen diren 

aldeak estatistikoki ez direlarik esanguratsuak (U = 18.00; p >.05). Beste aldetik, 

bigarren taldea osatzeko joera ama hizkuntzatzat gaztelania duten ikasleek eta ama 

hizkuntza moduan gaztelania eta euskara ez den beste hizkuntza bat (Beste bat) duten 
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ikasleek adierazten dute. Bi talde hauek ez dituzte jokabide hain positiboak adierazten 

beraien euskararekiko jarrera linguistikoei dagokienez eta kasu honetan ere bi talde 

hauen artean lortzen diren aldeak estatistikoki ez dira esanguratsuak (U = 554.00; p 

>.05). 

 

Azkenik, D ereduari dagozkion emaitzei erreparatuta jokabide positiboenak 

ikasleen euskararekiko jarrerei dagokienez beraien ama hizkuntza euskara duten 

ikasleek adierazten dituzte. Hauen atzetik, euskara eta gaztelania (Biak) ama 

hizkuntzatzat dituzten ikasleak egongo lirateke aurreko taldearekiko adierazten 

dituzten diferentziak estatistikoki adierazgarriak direlarik eta azkenik, jokabide maila 

baxuena adierazten dutenak beraien euskararekiko jarrerei dagokienez ama hizkuntza 

bezala gaztelania duten ikasleak, edota euskara zein gaztelania ez den beste hizkuntza 

bat (Beste bat) duten ikasleak izango lirateke. Aipatzekoa da, azken bi azpitalde hauek 

beste biekiko adierazten dituzten aldeak estatistikoki adierazgarriak diren bitartean 

beraien artean ematen direnak ordea, nahiko antzekoak direla (U = 2913.00; p >.05); 

hau da, ez dago ezberdintasun handirik D ereduko ikasleen artean beraien ama 

hizkuntza gaztelania edo atzerriko hizkuntza (Beste bat) bat denean beraien 

euskararekiko jokabideei dagokienez. 

 

Laburbilduz esan daiteke, edozein dela ere ikaslea matrikulatutako eredu 

linguistikoa, ama hizkuntza bezala euskara, edo ama hizkuntza bezala euskara eta 

gaztelania (Biak) duten ikasleek euskararen erabilera eta ikasketarako jokabide 

positiboenak adierazten dituztela beraien jarrera linguistikoei dagokienez. Salbuespen 

bakarra aipatu beharko litzateke, baieztapen honen gainean: D ereduan matrikulatutako 

norbanakoen artean estatistikoki adierazgarriak diren aldeak argi eta garbi adierazten 

dira beraien ama hizkuntza kontuan hartzen denean; hain zuzen ere, ama hizkuntza 

bezala euskara izatearen edo ama hizkuntza bezala euskara eta gaztelania (Biak) 

izatearen arteko diferentziak lehendabizikoen aldekoak dira, hots, ama hizkuntzatzat 

euskara dutenen aldekoak. 

 

Behin ama hizkuntza eta eredu linguistikoa aldagaien arteko multzo-ebaketak 

adierazten dituen batezbestekoen diferentziak zein hauen aldakuntzak frogatu eta 

aztertu ondoren, aldagai hauetako bakoitzak zein bien arteko interakzioak jarrera 
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linguistikoen jokabidezko osagaian eragiten dituzten ondorio estatistikoak aztertzeari 

ekiten zaio. Aipatutako analisien emaitzak 54. taulan aurkezten dira. 

 

 

 
54. taula 

Eredu linguistikoa eta ama hizkuntzaren eragin nagusiak jokabidezko osagaian 

EREDU/ADIBIDEA gl F p η2 partziala 

Zuzendutako eredua 11 294.13 .000 .715 

Intercept 1 912.63 .000 .415 

EREDU LINGUISTIKOA 2 35.48 .000 .052 

AMA HIZKUNTZA  3 28.45 .000 .062 

ERED.LIN. * AMA.HIZK. 6 3.58 .002 .016 

Errorea 1288    

Guztira 1300    

Zuzendutako guztizkoa 1299    

 R koadroa = .715 (zuzendutako R koadroa = .713) 
 

 

 

Taulari arretaz erreparatuta, hasierako lerroan adierazten den zuzendutako 

ereduari lotuta dagoen maila kritikoak (F(11, 1288) = 294.13; p <.001) erakusten du, 

erabilitako ereduak jarrera linguistikoen jokabidezko osagaia mendeko aldagaian 

ematen den bariazioaren zati esanguratsu bat azaltzen duela. Bertan adierazten den R
2
 = 

.715 parametroak adierazten duen bezala, hiru faktore nagusien batuketa, hau da, eredu 

linguistikoa aldagaiaren eragina, ama hizkuntza aldagaiaren eragina eta bi aldagai hauen 

arteko interakzioaren eraginaren arteko batuketa, mendeko aldagaia den euskararekiko 

jarreren jokabidezko osagaiaren %71.5 azaltzen ari da. 

 

Datu horietaz gain, eredu linguistikoa zein ama hizkuntza aldagai askeek 

euskararekiko jarreren jokabidezko mendeko osagaian adierazten dituzten eragin 

nagusien baloreak ere azaltzen dira, hots, bi aldagai hauen banan-banako eragina 

jokabidezko osagaian. Maila kritikoek erakusten duten moduan, bai eredu linguistikoa 

aldagaiak zehaztutako taldeek, bai ama hizkuntza aldagaiak zehaztutakoek 

euskararekiko jarrerei dagokien jokabidean lortzen diren batezbestekoak modu 

esanguratsu batean ezberdinak direla adierazten dute (F(2, 1297) = 35.48, p <.01; eta F(3, 

1296) = 28.45, p <.001). Alde esanguratsu honetan gainera, ama hizkuntza aldagaia da 

eraginaren zati handiagoa adierazten duena (η2 partziala = .062) eredu linguistikoa 
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aldagaiarekin alderatuta (η2 partziala = .052); azalpenerako gaitasun erlazioan %6.2ko 

gaitasuna eta %5.2ko gaitasuna adierazten dutelarik hurrenez hurren. 

 

Bi aldagaien arteko interakzioari dagokion datuak (F(6, 1293) = 3.58, p <.01) 

adierazten du eredu linguistiko ezberdinen artean, euskararekiko jarrerei dagokien 

jokabideetan ematen diren diferentziak ez direla berdinak ikasleen ama hizkuntza 

kontuan hartzen bada. Edozein modutan, baieztapen hau modurik zehatzenean 

interpretatu ahal izateko beharrezkoa da 1. grafikoa aztertzea. 
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1. Grafikoa. Ama hizkuntza eta eredu linguistikoaren interakzioaren profil grafikoak 

jokabidezko osagaian 

 

 

 

Ezkerreko profil grafikoa hasierako taularen (begiratu 52. taula) irudikatze 

argiagoa den bitartean, eskuineko grafikoak argi eta garbi adierazten ditu analisirako 

erabilitako bi aldagai askeen interakzioaren eraginak. Ikus daitekeen bezala, ikaslea 

matrikulatzen den eredu linguistikoak honek dituen euskararekiko jarreren jokabideak 

handitzea edota gutxitzea lor dezake. Horrela, adibidez euskararekiko jokabide 
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onenekin abiatzen diren ikasleak, euskara eta gaztelania (Biak) ama hizkuntza bezala 

dituztenak izango dira eta zenbat eta ikasgai gehiago jaso euskaraz, orduan eta jokabide 

hobeak izango dituzte. Dena den, euskara ama hizkuntza bezala duten ikasleen kasuan, 

A ereduan matrikulatuak izatea, B ereduan edo D ereduan izatea baino askoz 

negatiboagoa da beraien euskararekiko jokabideei dagokienez. Beraz, baiezta daiteke D 

ereduan matrikulatua izatea lehenengo aukera izan beharko litzatekela ikaslearen 

euskararekiko jokabideak sustatu nahi direnean, edozein dela ere bere ama hizkuntza; 

aukera honek, ikasleak izan ditzakeen jokabide negatiboenak ere hobetzea lor baitezake, 

hasiera batean jokabide hobeekin abiatzen ziren ikasleen jokabideak gaindituz. 

 

Ama hizkuntza eta eredu linguistikoa aldagaien interakzioaren ondoriozko 

euskararekiko jarrera linguistikoei dagokien jokabidezko osagaiaren aldakortasunaren 

gaineko analisiak burutu ondoren, jarrera linguistikoak osatzen dituzten beste bi 

osagaien gaineko analisiak burutzea geratzen da, hain zuzen ere, osagai afektiboa eta 

osagai kognitiboari dagozkien analisiak. Horrela, bada, jarraian azaltzen diren tauletan 

eta grafikoetan osagai afektiboari dagozkion analisien emaitzak adierazten dira. 

Horretarako, 55. taulan aipatutako bi aldagai askeen interakzioaren ondorioz ANOVA 

analisien bidez lortutako batezbestekoak erakusten dira 

 

 

 
55. Taula  

Osagai afektiboa ama hizkuntza eta eredu linguistikoaren arabera 

EREDU 

LINGUISTIKOA 

AMA 

HIZKUNTZA 
M SD n χ2

 P 

A Eredua 

Gaztelania 18.20 5.59 140 

15.85 .001** 
Euskara 26.18 - 1 

Biak 23.97 3.87 5 

Beste bat 22.31 4.58 20 

B Eredua 

Gaztelania 23.07 5.29 243 

22.22 .000*** 
Euskara 29.68 1.79 5 

Biak 27.70 2.94 17 

Beste bat 24.92 4.65 6 

D Eredua 

Gaztelania 24.42 4.52 395 

202.39 .000*** 
Euskara 28.48 2.89 342 

Biak 27.25 3.38 110 

Beste bat 22.16 3.72 16 
*** p < .001; **  p < .01 
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Taula honetan lortzen diren emaitzek argi eta garbi adierazten dute diferentzia 

estatistikoki adierazgarriak ematen direla DBHko ikasleen euskararekiko jarrera 

linguistikoei dagokien osagai afektiboan beraien eredu linguistikoa eta ama hizkuntza 

bezalako aldagai askeen interakzioa kontuan hartzen direnean. Gainera, edozein dela ere 

ikasleen eredu linguistikoa, ama hizkuntza bezala euskara duten ikasleek hizkuntza 

honengatik afektu handiena erakusten duten ikasleak diren bitartean, ama hizkuntza 

bezala gaztelania duten ikasleak afektu maila baxuena erakusten dutenak dira (χ
2

(3, N=271) 

= 15.85, p < .01;  χ
2

(3, N=271) = 22.22, p < .001;  χ
2

(3, N=271) = 202.39, p < .001). Hala eta 

guztiz ere, orain arte egin bezala, emaitza hauek batezbesteko askotariko konparaketak 

burutzeko beharra adierazten dute I motako errorerik edo hanka sartzerik ez egiteko, 

hots, errealitatean ematen ez diren diferentzia esanguratsuak defendatzea. Proba hauen 

emaitzak 56. taulan aurkezten dira. 

 

 
56. Taula 

Osagai afektiborako post-hoc konparaketak ama hizkuntza eta eredu linguistikoaren arabera 

MA 
EREDU 

LINGUISTIKOA 
Ama Hizkuntza(I) 

Ama 

Hizkuntza(II) 
U p 

 

 

O

S

A

G

A 

I 

 

A

F

E

K

T 

I 

B

O

A 

 

A EREDUA 

Gaztelania Euskara 11.50 .170 

Gaztelania Biak 137.50 .021* 

Gaztelania Beste bat 798.50 .002** 

Euskara Biak 1.00 .667 

Euskara Beste bat 4.00 .476 

Biak Beste bat 42.50 .621 

B EREDUA 

Gaztelania Euskara 131.00 .003** 

Gaztelania Biak 963.00 .000*** 

Gaztelania Beste bat 600.00 .459 

Euskara Biak 19.50 .071 

Euskara Beste bat 6.00 .126 

Biak Beste bat 36.00 .319 

D EREDUA 

Gaztelania Euskara 29325.50 .000*** 

Gaztelania Biak 13533.00 .000*** 

Gaztelania Beste bat 2141.00 .029* 

Euskara Biak 14362.50 .000*** 

Euskara Beste bat 463.00 .000*** 

Biak Beste bat 271.50 .000*** 

MA = Mendeko aldagaia                                          * p < .05 ** p < .01;  *** p < .001 
 

 

 

55 eta 56. tauletan lortutako datuen aldi bereko irakurketa egiten bada, A 

ereduko ikasleentzako ez da euskararekiko jarreren osagai afektiboari dagokionez 

diferentzia adierazgarririk antzematen euskara ama hizkuntza bezala duten ikasleen eta 
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gaztelania ama hizkuntza bezala duten ikasleen artean (U = 11.50; p >.05), baina bai 

ordea, ama hizkuntza bezala gaztelania eta ama hizkuntza bezala gaztelania eta euskara 

(Biak) duten ikasleen arteko konparaketa egiten denean (U = 137.50; p <.05), edota 

gaztelania ama hizkuntzatzat eta atzerriko beste hizkuntza bat (Beste bat) duten ikasleen 

arteko konparaketak egiten badira (U = 798.50; p <.01). Aipatu beharreko datua da, ama 

hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleak euskararekiko jarreren osagai afektiboari 

dagokionez balorerik baxuenak lortzen dituzten ikasleak direla, ama hizkuntza bezala 

atzerriko hizkuntza bat duten ikasleen atzetik (begiratu 55. taula).   

 

B eredu linguistikoaren kasuan, euskararekiko afektu positiboenak adierazten 

dituzten ikasle taldeak, ama hizkuntza bezala euskara, edota ama hizkuntza bezala 

euskara eta gaztelania (Biak) dituzten ikasleek osatutakoak dira, bi talde hauen arteko 

diferentziak ez baitira estatistikoki adierazgarriak (U = 19.50; p >.05). Ordea, 

euskararekiko afektu mailarik baxuena adierazten duten ikasleak ama hizkuntza bezala 

gaztelania edota beste hizkuntza bat duten ikasleak dira (U = 600; p >.05) eta bi talde 

hauen arteko diferentziak ere ez badira adierazgarriak, esan beharra dago kasu honetan 

ere, A eredu linguistikoan gertatu bezala, gaztelania ama hizkuntza bezala duten 

ikasleek balorerik baxuenak adierazten dituztela, atzerriko hizkuntza bat ama 

hizkuntzatzat duten ikasleen atzetik. 

 

Azkenik, D ereduaren kasuan azpitalde guztien arteko konparaketen ondorioz 

lortzen diren emaitzek erakusten duten moduan, hauetan ematen diren aldeak kasu 

guztietan estatistikoki esanguratsuak dira. Modu honetan, ikasleek erakusten duten 

euskararekiko afektuari dagokionez mailaketa hurrengoa izango litzateke altuenetik 

baxuenerako heinean: ama hizkuntza bezala euskara duten ikasleak, ama hizkuntza 

bezala euskara eta gaztelania (Biak) duten ikasleak, ama hizkuntza bezala gaztelania 

duten ikasleak; eta azkenik, euskara eta gaztelania ez den beste hizkuntza bat (Beste bat) 

duten ikasleak. 

 

Laburbilduz, euskara ama hizkuntza bezala duela adierazten duen ikaslea 

euskararekiko afektu mailarik handiena erakusten duen ikaslea izango da bere ikasketak 

burutzen dituen eredu linguistikoa edozein dela ere. Hala ere, baieztapen honek badu 

salbuespen bat: aipatutako ikasle talde honek A ereduaren kasuan ez du atzetik 
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jarraitzen duen beste ikasle taldearekiko, hots, euskara eta gaztelania (Biak) ama 

hizkuntzatzat duten ikasle taldearekiko diferentzia estatistikoki adierazgarririk lortzen.   

 

Beste alde batetik, ama hizkuntza bezala gaztelania dutela adierazten duten 

ikasleek euskararekiko afekturik baxuena adierazten dute D ereduaren kasuan izan ezik, 

eredu linguistiko honen kasuan atzerriko hizkuntzaren bat ama hizkuntza bezala duten 

ikasleek adierazten dutelarik euskararekiko afektu baxuena. 

 

Ikasleak matrikulatutako eredu linguistikoa eta ama hizkuntza aldagai askeen 

arteko multzo-ebaketari esker mendeko aldagaian; hots, aldagai afektiboan lortzen 

diren batezbestekoen aldeak aztertu eta gero, aldagai hauek bakarka zein bien arteko 

interakzioaren bidez jarrera linguistikoen osagai afektiboari eragiten dizkioten ondorio 

estatistikoak analizatu beharra dago. Aipatutako analisien emaitzak 57. taulan 

aurkezten dira. 

 

 
57. Taula 

Eredu linguistikoa eta ama hizkuntzaren eragin nagusiak osagai afektiboan  

EREDU/ADIBIDEA gl F p η2 partziala 

Zuzendutako eredua 11 61.33 .000 .344 

Intercept 1 2683.68 .000 .676 

EREDU LINGUISTIKOA 2 3.44 .032 .005 

AMA HIZKUNTZA  3 16.24 .000 .036 

ERED.LIN. * AMA.HIZK. 6 3.78 .001 .017 

Errorea 1288    

Guztira 1300    

Zuzendutako guztizkoa 1299    

R koadroa = .344 (zuzendutako R koadroa = .338) 
 

 

 

Zuzendutako ereduaren adierazgarritasun mailak (F(11, 1288) = 61.33; p <.001) 

erakusten du, erabilitako eredu honi esker afektuzko osagaiaren behatutako 

aldakortasunaren zati esanguratsu bat azaltzen dela eta azalpen maila hori %34.4koa (R
2
 

= .344) da. Hau da, aztertutako hiru ondorio edo eragin nagusien batuketak (eredu 

linguistikoa, ama hizkuntza eta bi aldagai hauen interakzioa) mendeko aldagaian (osagai 

afektiboa)  aztertutako aldakortasunaren %34.4 azalduko luke. 
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Bestalde, bai ama hizkuntza, bai eredu linguistikoa aldagai sozialek jarreren 

osagai afektiboan daukaten eragin nagusien baloreei dagokienez, maila kritikoek 

erakusten dutenez arestian aipatutako aldagai sozialen bidez zehaztutako azpitaldeetan 

adierazten diren euskararekiko afektu mailaren batezbestekoen arteko diferentziak 

estatistikoki esanguratsuak dira (F(2, 1297) = 3.44, p <.05; eta F(3, 1296) = 16.24, p <.001). 

Eta oraingo analisi hauetan, jokabidezko osagaiarekin burututakoetan gertatu bezala, 

ama hizkuntza aldagaia izango da eraginaren mailarik handiena lortzen duena (η2 

partziala = .036) eredu linguistikoa aldagaiarekin alderatuta (η2 partziala = .005). Baina 

jokabidezko osagaian lortutako eragin mailarekin alderatuta, osagai afektiboaren kasuan 

eragin maila nahiko jaisten da; ama hizkuntzaren kasuan ia erdira jaisten den bitartean 

(%6.2tik %3.6ra), eredu linguistikoaren kasuan ia desagertzera igarotzen da, bada, 

%5.2ko azalpen baloretik %0.5eko azalpen balorera jaisten baita. Beste modu batean 

esanda, JLG galdetegian proposatutako Osagai afektiboaren eskalari dagozkion 

galderetan lortutako erantzunei esker antzemandako aldakortasunaren zati handiena, ia 

guztia edo totala ez esateagatik, ama hizkuntza aldagaiak baldintzaturik dago eta 

ikaslearen eredu linguistikoa aldagaiak ez du ia eraginik lortzen. 

 

Bi aldagai hauen arteko interakzioaren ondorioz lortutako datuak (F(6, 1293) = 

3.78, p <.01) argi adierazten du ikasleak matrikulatutako eredu linguistiko ezberdinetan 

lortutako euskararekiko afektu mailen arteko aldeak ez direla berdinak ikasle hauek 

duten ama hizkuntza kontuan hartzen denean. Hala eta guztiz, baieztapen hau modu 

argiago batean ulertzeko asmoz, jarraian datu hauen profilak deskribatzen dira (begiratu 

2. grafikoa). 

 

Bai ezkerreko grafikoan, bai eskuinekoan, bi aldagaien arteko interakzioaren 

eragina argi eta garbi antzeman daiteke. Alde batetik, eskuineko grafikoan argi ikusten 

da eredu linguistiko guztien artean euskararekiko afektu maila handiena, ama hizkuntza 

bezala euskara duten ikasleek adierazten dutela; ordea, afektu maila baxuena erakusten 

duten ikasleak ama hizkuntzatzat gaztelania duten ikasleak dira, D ereduaren kasuan 

izan ezik, non maila baxuena ama hizkuntza bezala kanpoko hizkuntza bat (Beste bat) 

duten ikasleek adierazten duten, alde hau estatistikoki adierazgarria delarik. Beste 

aldetik, ezkerreko grafikoan, arestian aipatutako interakzioaren eragina argiago 

antzeman daiteke. Bertan, JLGren bidez osagai afektiboaren eskalan lortutako 
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puntuazioaren aldaketak A eta B ereduen artean proportzionalak direla ikus daiteke, 

edozein dela ikasleen ama hizkuntza. Hala eta guztiz ere, D ereduak eta, beraz, ikasgai 

guztiak euskaraz emateak eragiten duen euskararekiko afektuaren igoera ez da azpitalde 

guztientzako baliozkoa edo erreala; ama hizkuntza bezala euskara edo gaztelania ez den 

beste hizkuntza bat (Beste bat) duten ikasleak kontuan hartzen badira, hauen kasuan B 

eredua baita euskararekiko afektu maila altuena adieraztea lortzen duena. 
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2. Grafikoa. Ama hizkuntza eta eredu linguistikoaren interakzioaren profil grafikoak osagai 

afektiboan 
 

 

 

Azkenik, ama hizkuntza eta eredu linguistikoa aldagaien arteko interakzioaren 

ondorioz DBHko ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoetan ematen diren 

aldakortasunak aztertzen bukatzeko, osagai kognitiboan ematen diren eraginak 

aztertzeari ekiten zaio, hau da, norbanakoek euskararen inguruan izan ditzaketen 

pentsamendu, uste edota ideien inguruan eman daitezkeen ondorioei aztertzeari ekiten 

zaio. Horretarako, aurreko beste bi osagaiekin egin bezala lehenik eta behin, 58. taulan 

ANOVA analisiaren bidez lortutako emaitzak aurkezten dira. 
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58. Taula  

Osagai kognitiboa ama hizkuntza eta eredu linguistikoaren arabera 

EREDU 

LINGUISTIKOA 

AMA 

HIZKUNTZA 
M SD n χ2

 p 

A Eredua 

Gaztelania 10.72 3.82 140 

15.43 .001** 
Euskara 9.49 - 1 

Biak 13.89 3.45 5 

Beste bat 13.98 3.00 20 

B Eredua 

Gaztelania 14.74 3.87 243 

6.82 .078 
Euskara 17.72 3.92 5 

Biak 16.44 3.13 17 

Beste bat 16.20 4.21 6 

D Eredua 

Gaztelania 16.35 3.44 395 

149.93 .000*** 
Euskara 19.02 2.01 342 

Biak 17.64 2.93 110 

Beste bat 15.16 3.04 16 
*** p < .001; **  p < .01 

  

 

 

Taulan azaltzen diren datuek erakusten duten moduan eredu linguistikoa eta 

ama hizkuntza aldagai askeen arteko interakzioaren arabera euskararekiko jarreren 

osagai kognitiboan diferentzia estatistikoki esanguratsuak ematen dira, baina bi eredu 

linguistikoren kasuan bakarrik, hain zuzen ere A ereduaren kasuan (χ
2

(3, N=271) = 15.43, 

p < .01)  eta D ereduaren kasuan (χ
2

(3, N=271) = 149.93, p < .001). Gainera, A ereduaren 

kasuan ama hizkuntza bezala Beste bat (gaztelania eta euskara ez den hizkuntzaren bat 

ama hizkuntza bezala) eta Biak (gaztelania eta euskara ama hizkuntza bezala) dituzten 

ikasleek adierazten dituzte euskararekiko maila kognitibo altuenak. D ereduaren 

kasuan, ordea, ama hizkuntza bezala euskara duten ikasleek lortzen dituzte balorerik 

altuenak eta ama hizkuntzatzat Beste bat (kanpoko hizkuntzaren bat ama hizkuntza 

bezala) dutenek balorerik baxuenak adierazten dituzte. Bestalde, B ereduari 

dagokionez, ez da ama hizkuntzaren araberako azpitaldeen artean diferentzia 

adierazgarririk ematen (χ
2

(3, N=271) = 6.82, p > .05). 

 

Orain arte egin bezala, diferentzia adierazgarrien gaineko baieztapen faltsuetan 

ez erortzeko eta, beraz, egiazkoak ez liratekeen ondorio edo baieztapenik ez egiteko 

asmoz, azpitaldeen batezbestekoen askotariko konparaketen analisiak burutzen dira eta 

hauen ondorioz lortutako emaitzak jarraian, 59. taulan aurkezten dira. 
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59. Taula 

Osagai kognitiborako post-hoc konparaketak ama hizkuntza eta eredu linguistikoaren arabera 

MA 
EREDU 

LINGUISTIKOA 

Ama 

Hizkuntza(I) 

Ama 

Hizkuntza(II) 
U p 

 

O 

S 

A 

G 

A 

I 

 

K 

O 

G 

N 

I 

T 

I 

B 

O 

A 

 

A EREDUA 

Gaztelania Euskara 56.00 .809 

Gaztelania Biak 195.00 .092 

Gaztelania Beste bat 704.00 .000*** 

Euskara Biak 0.00 .333 

Euskara Beste bat 1.00 .190 

Biak Beste bat 45.50 .767 

B EREDUA 

Gaztelania Euskara 342.50 .095 

Gaztelania Biak 1514.50 .066 

Gaztelania Beste bat 555.00 .317 

Euskara Biak 27.50 .249 

Euskara Beste bat 12.00 .662 

Biak Beste bat 48.00 .865 

D EREDUA 

Gaztelania Euskara 34424.00 .000*** 

Gaztelania Biak 16666.50 .000*** 

Gaztelania Beste bat 2418.50 .110 

Euskara Biak 13634.50 .000*** 

Euskara Beste bat 757.00 .000*** 

Biak Beste bat 480.00 .003** 

MA = Mendeko aldagaia                                                               * p < .05 ** p < .01;  *** p < .001 

 

 

 

Azken analisi hauen ondorioz lortutako datuei esker, argi eta garbi esan daiteke 

A eredu linguistikoan ematen den diferentzia esanguratsu bakarra bi azpitalderen artean 

ematen dela, hain zuzen, ama hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleen eta ama 

hizkuntzatzat gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza bat dutenen artean (U = 

704.00; p <.001). 

 

Bestalde, justu kontrakoa gertatzen da D ereduaren kasuan; alegia, A eredu 

linguistikoan gertatzen denaren kontrakoa adierazten dute datuek. Horrela, D eredua 

linguistikoaren kasuan estatistikoki diferentzia adierazgarririk ematen ez den egoera 

bakarra, ama hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleek osatutako azpitaldea eta ama 

hizkuntzatzat gaztelania edo euskara ez den beste hizkuntza bat (Beste bat) duten 

ikasleek osatutako azpitaldearen artean gertatzen da (U = 2418.50; p >.05). Modu 

honetan, euskararekiko jarreren osagai kognitiboaren aldeko balorerik altuenak ama 

hizkuntza bezala euskara duten ikasleek adierazten dute, jarraian bai euskara, bai 

gaztelania (Biak) ama hizkuntzatzat duten ikasleek, hauen atzetik ama hizkuntza 
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moduan gaztelania duten ikasleek eta azkenik, balorerik baxuenak ama hizkuntza bezala 

atzerriko hizkuntza bat duten ikasleek adierazten dituzte  

 

Hala eta guztiz ere, esan beharra dago azpitalderen batean lortutako laginaren 

tamaina oso urria dela eta neurria balorea, laginaren tamaina kontuan hartu eta 

kontrolatzen  duen parametroa bada ere, posiblea da azpilagin urri hauen erantzunak ez 

izatea biztanleriaren ordezkari zuzena edo adierazgarria eta, beraz, hemen aurkeztutako 

datuak eta egindako baieztapenak kontu handiz hartu beharrekoak izango dira, batik bat 

populazio osora zabaldu edo estrapolatu nahi direnean. 

 

Aldagai kognitiboan ematen diren batezbestekoen diferentziak aurkeztearekin 

batera, ama hizkuntza eta eredu linguistikoa osagaiek, bai bakoitzak bere aldetik, bai 

bien arteko interakzioaren bidez jarrera linguistikoen osagai kognitiboan eragin 

ditzaketen ondorio estatistikoak analizatu beharra dago. Horretarako, analisi hauen 

emaitzak 60. taulan aurkezten dira. 

 

 

60. Taula 

Eredu linguistikoa eta ama hizkuntzaren eragin nagusiak osagai kognitiboan 

EREDU/ADIBIDEA gl F P η2 partziala 

Zuzendutako eredua 11 69.19 .000 .371 

Intercept 1 1802.03 .000 .583 

EREDU LINGUISTIKOA 2 14.96 .000 .023 

AMA HIZKUNTZA  3 5.90 .001 .014 

ERED.LIN. * AMA.HIZK. 6 3.09 .005 .014 

Errorea 1288    

Guztira 1300    
Zuzendutako guztizkoa 1299    

R koadroa = .371 (zuzendutako R koadroa =  .366) 

 

 

 

Zuzendutako ereduaren edo adibidearen adierazgarritasun mailak (F(11. 1288) = 

69.19; p <.001) adierazten duenez, erabilitako ereduak edo tresnak osagai kognitiboan 

ematen den aldakortasunaren zati handi bat modu esanguratsuan azaltzeko gaitasuna 

dauka. Baina R
2 

parametroa izango da faktore ereduaren azalpen gaitasunaren maila 

adierazten duena eta kasu honetan, R
2 

= .371ko balorea azaltzen du. Beste modu batean 

esanda, hiru faktore nagusien batuketa (eredu linguistikoa, ama hizkuntza, zein bien 



 

 

291 6. Kapitulua. Euskararekiko jarrera linguistikoen aldakortasun emaitzak 

arteko interakzioa) euskararekiko jarreren osagai kognitiboaren antzemandako 

aldakortasunaren % 37.1 azaltzen ari da. 

 

Aztergai diren aldagai askeek (ama hizkuntza eta eredu linguistikoa) 

euskararekiko jarreren osagai kognitiboan adierazten duten eraginaren baloreei esker 

esan daiteke maila kritikoa gainditzen dutela, hau da, zehaztutako azpitaldeetan 

adierazten diren euskararekiko kognizio mailaren batezbestekoen arteko diferentziak 

estatistikoki esanguratsuak dira; alde batetik, eredu linguistikoa aldagaiaren barnean 

emandako azpitaldeetan (F(2. 1297) = 14.96. p <.001) adierazitako baloreei esker eta 

bestetik, ama hizkuntza aldagaiaren barneko azpitaldeetan (F(3. 1296) = 16.24. p <.001)  

adierazitakoei esker. Hala eta guztiz ere, oraingo analisi hauen ondorioz ikusten denez 

aurreko bi osagaien (jokabidezko eta afektiboa) kasuan gertatu ez bezala oraingo 

honetan, hots, osagai kognitiboaren kasuan, eredu linguistikoa da azalpen gaitasun 

handiagoa lortzen duena; hau da, eraginaren maila handiagoa (η2 partziala = .023), ama 

hizkuntza aldagaiarekin alderatuta (η2 partziala = .014). Gainera, bi aldagai askeen 

arteko interakzioari dagokion datuak (F(6. 1293) = 3.09. p <.01)  adierazten duen moduan, 

eredu linguistiko ezberdinetan ematen diren euskararen jarreren osagai kognitiboarekiko 

diferentziak ez dira berdinak izango beste aldagai askea kontuan hartzen denean, hau da, 

ikasleen ama hizkuntza kontuan hartzen denean.  

 

Jarraian, adierazten den grafikoan esandakoa argiago ikusteko aukera ematen da 

(begiratu 3. grafikoa). Bertan, eskuineko grafikoari erreparatuta, argi ikusten da edozein 

dela ere ikaslearen ama hizkuntza, A eredu linguistikoan matrikulatutako ikasleek 

adierazten dutela euskararen gaineko pentsamendu, ideia, uste edo azken batean, 

kognizio maila baxuena; ordea, B eta D eredu linguistikoetan matrikulatutako DBHko 

ikasleek, batik bat azken eredu honetan matrikulatutakoek, euskararekiko pentsamendu 

edo kognizio maila altuena adierazten dute. Hala eta guztiz ere daturik esanguratsuena 

edo salbuespena ama hizkuntza bezala kanpoko hizkuntza bat duten ikasleen kasuan 

ematen da (atzerritik etorritako ikasleak), ikasle hauek euskararekiko kognizio maila 

altuagoa adierazten baitute B ereduan matrikulatzen direnean D ereduan matrikulatzen 

direnean baino eta honek aurrerantzean kanpotik etorritako ikasleekin integrazioa 

emateko orduan erabili beharreko eredu linguistiko edo metodoaren gaineko ikerketa 

sakonagoen beharra dagoela adieraziko luke. 
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3. Grafikoa. Ama hizkuntza eta eredu linguistikoaren interakzioaren profil grafikoak osagai 

kognitiboan 

 

 

Beste alde batetik, ezkerreko grafikoan argi antzeman daiteke DBHko ikasketak 

burutzerako orduan ikaslea matrikulatzen den ereduak zein punturainoko eragina izan 

dezakeen bere euskararekiko pentsamoldean edo maila kognitiboan. Horrela, bada, 

euskara ama hizkuntza bezala duten ikasleen kasuan A ereduan matrikulatuak izaten 

badira euskararekiko pentsamolde maila baxuenak adierazten dituzte, baina ikasle hauen 

euskararekiko pentsamoldeak hobetu egiten dira ikasketak burutzerako orduan euskaraz 

emandako ikasgaien kopuruak gora egiten duen heinean. Eta azkenik, aipatu bezala, 

berriro antzeman daiteke, beraien ama hizkuntza gaztelania edo euskara ez den beste 

hizkuntza bat duten ikasleekin (atzerriko ikasleekin) datu positiboagoak lortzen direla 

beraien euskararekiko pentsamoldeetan hauek B ereduan matrikulatzen direnean eta ez 

D ereduan beste ikasle guztiekin gertatu bezala. 

 

 

2. JLGren KRITERIOZKO BALIOTASUNA 

 

Ikerketa lan honetan proposatzen den azken helburua, tesi honetan sortutako 

galdetegiaren balioztatze prozesuko azken puntuarekin bat dator, hain zuzen,   

galdetegiaren kanpo baliotasuna edo kriteriozko baliotasuna frogatzearekin bat dator. 
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 Beraz, kanpoko aldagaien edo jarreren antzeko konstruktuen laguntzaz 

ebidentziak, antzekotasun nabariak, lortzeko aukera ematen denean aztergai den 

elementuaren kanpo baliotasuna neurtzen da. Honek guztiak, sortu berri den JLG 

galdetegiaren balioztatze prozesua borobilduko luke, gerora, konstruktua (jarrera 

linguistikoak) psikologia arloko sare teorikoan kokatzeko aukera zabalduz eta 

konstruktuari, azken batean, koherentzia psikologikoa emanez. 

 

Honetarako, atal honetan emango den banaketa, kanpo baliotasuna frogatzeko 

erabiliko diren elementuekin bat etorriko da, hau da, motibazio akademikoa, 

autokontzeptu akademikoa eta euskara ikasgaiko errendimendu akademikoarekin bat 

etorriko da. 

 

 

2.1. Jarrera linguistiko eta motibazio akademikoa 

 

Tesi honetako hirugarren eta azken helburuari dagokion lehenengo hipotesian 

proposatzen den bezala; alegia, jarrera linguistikoetako hiru barne osagaiek (jokabidea, 

afektua eta kognizioa), ikasketetarako motibazioaren osagaiekiko (kontrol pertzepzioak, 

lanaren balorazioa, norberaren eraginkortasun, orientazio estrintsekoa eta orientazio 

intrintsekoa) batik bat orientazio intrintsekoarekiko erlazio positiboa adierazten dute; 

antsietatea osagaiarekiko izan ezik, kasu honetan ematen den erlazioa negatiboa izango 

delako baieztapena frogatzeko asmoz, bi aldaeradun korrelazio linealen analisiak 

burutzen dira (Pearson, 1896), seguruenik bi aldagai kuantitatiboren artean eman 

daitezkeen erlazio linealaren bereizgarriak ikertzeko koefiziente onena eta gehien 

erabiltzen dena baita (Pardo eta Merino, 2002). Esan beharra dago adierazgarritasun 

maila ezberdinen artean (aldebikoa eta aldebakarreko) aldebikoa aukeratu zela (zero 

baloretik ahalik eta gehien aldendutako koefizienteak edo lortutako balorea baino 

gehiagokoak lortzeko aukera ematen du) ez baitzegoen bi elementuen arteko erlazioaren 

norabidearen gaineko aurreikuspenik. Horrela, analisian alde batetik jarrera 

linguistikoen osagaiak sartu ziren eta bestetik, ikasketetarako motibazioari dagozkion 

barne domeinuak.  
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Jarraian, korrelazio analisi honen datuak 61. taulan deskribatzen dira eta bertan 

adierazten diren emaitzek erakusten duten moduan, hipotesian egindako baieztapena ia 

bere osotasunean betetzen da. Hots, jarrera linguistikoetako hiru domeinu edo eskalek, 

ikasketetarako motibazioko eskala guztiekin korrelazionatzen dute modu positiboan, 

antsietatea eskalarekin izan ezik, non jarrera linguistikoetako hiru domeinuek ez baitute 

azken domeinu honekin inolako korrelaziorik adierazten (Jokabidezkoa: r = .054, p 

>.05; Afektiboa: r = -.019, p >.05; Kognitiboa: r = .014, p >.05). Era berean, jarrera 

linguistikoetako jokabidezko osagaiak ere ez du ikasketetarako motibazioaren orientazio 

estrintsekoarekin inolako korrelaziorik erakusten (r = .040, p >.05). 

 

 

 
61. Taula 

Jarrera linguistiko eta motibazio akademikoaren arteko Pearson-en korrelazioak 

 Jok Afe Kog Tot Aut Ant Lan Kon Int Est 

Jok 
r 1          

p .          

Afe 
r .666*** 1         

p .000 .         

Kog 
r .579*** .714*** 1        

p .000 .000 .        

Tot 
r .900*** .892*** .824*** 1       

p .000 .000 .000 .       

Aut 
r .201*** .335*** .240*** .288*** 1      

p .000 .000 .000 .000 .      

Ant 
r .054 -.019 .014 .024 -.330*** 1     

p .051 .489 .615 .390 .000 .     

Lan 
r .319*** .544*** .415*** .471*** .575*** -.024 1    

p .000 .000 .000 .000 .000 .393 .    

Kon 
r .242*** .365*** .325*** .343*** .477*** .014 .456*** 1   

p .000 .000 .000 .000 .000 .625 .000 .   

Int 
r .191*** .243** .223*** .245*** .449*** .053 .452*** .338*** 1  

p .000 .000 .000 .000 .000 .055 .000 .000 .  

Est 
r .040 .055* .079*** .062* .274*** .175*** .233*** .216*** .371*** 1 

p .151 .048 .004 .026 .000 .000 .000 .000 .000 . 

Leienda: Jok = Jokabidea, Afe = Afektua, Kog = Kognizioa, Tot = Totala, Aut =Autoeraginkortasuna, Ant 

=Antsietatea, Lan = Lanaren balorazioa, Kon = Kontrol pertzepzioak, Int = Orientazio intrintsekoa, Est = Orientazio 

estrintsekoa, r = Pearson-en korrelazioa, p = adierazgarritasuna. 

 

 

 

Bestalde, korrelazio mailari dagokionez egia da hauetako gehienak r = .201 

(p<.00)1 eta r = .335 (p <.001) indizeen tartean agertzen direla eta, beraz, tarteko maila 

batean daudela esan daiteke, hau da, ez oso altua ezta oso baxua ere. Baina, modu 

berean esan beharra dago ikasleek adierazten dituzten euskararekiko jarrera 

linguistikoek eta ikasgai horrekiko erakusten duten lanaren balorazioaren arteko 
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korrelazioek goi mailako baloreak lortzen dituztela r = .415 (p <.001, jarreren osagai 

kognitiboaren kasuan) eta r = .544, (p <.001, jarreren osagai afektiboaren kasuan). 

Ordea, korrelazio mailarik baxuenak, motibazioaren orientazio estrintsekorako ematen 

dira, jarreren jokabidezko osagaiarekin inolako korrelaziorik ez adierazteaz gain, 

osagai afektiboarekin erakusten dituenak (r = .055, p <.05), edota osagai 

kognitiboarekin adierazten dituenak (r = .079, p <.01) ez dira 0.1 baloreko erlazio 

mailara iristen. 

 

Azkenik, JLG galdetegiaren bidez lortutako puntuazio totala eta CEAM 

galdetegiaren eskala guztietako puntuazioen artetik ateratzen diren Pearson-en 

korrelazioek, euskararekiko jarrera linguistiko eta ikasgai honen ikasketarako 

motibazioaren artean ematen den erlazioaren ikuspuntu orokorra izateko aukera ematen 

dute. Era honetan, argi ikus daiteke hasieran uste bezala, euskarazko ikasgaia 

ikastearen zein honen azterketen aurreko antsietatearen  eta euskararekiko jarrera 

linguistikoen artean ez dela inolako erlaziorik antzematen (r = .024, p >.05), edota 

erlazioa oso urria dela motibazioaren orientazio estrintsekoarekiko (r = .062, p <.05). 

Bestetik, erlazio maila altuenak Lanaren balorazioa (r = .471, p <.001) eta Kontrol 

pertzepzioak (r = .343, p <.001) eskalekiko ematen dira. 

 

Ondorioz, datu hauek esku artean izanik baiezta daiteke, euskararekiko jarreren 

aldetik jokabide, afektu eta kognizio (pentsamolde, uste, ideia) maila altuenak 

adierazten dituzten ikasleek, euskara ikasgaiarekiko autoeraginkortasun maila altuagoa 

erakusten dutela, ikasgai honetako lan edo betebeharrak garrantzitsuagotzat, 

interesgarriagotzat eta erakargarriagotzat jotzen dituztela, ikasgaiaren ikasketa 

prozesuaren gaineko kontrol maila altuagoa nabaritzen dutela eta beraien motibazio 

intrintsekoa zein estrintsekoa altuagoak direla, nahiz eta azken honekin mantentzen 

duen erlazio maila oso ahula izan. 

 

Jarrera linguistikoen eta motibazio akademikoaren arteko korrelazioak aztertu 

ondoren, ez dira oraindik bi aldagai edo elementu hauen arteko kobariazioak oso argi 

geratzen; bada, motibazio akademikorako puntuazioek nolabaiteko aldaketa jasaten 

duten jakin beharko bailitzakete ikasleen jarreren maila honen hiru osagaietarako 
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(jokabidezko, afektibo eta kognitibo) kontuan hartzen denean. Eta horrela izatekotan 

zein neurritan ematen diren diferentzia horiek. 

 

Horretarako, lehendabiziko urratsa jarrera linguistikoetarako zein ikerketa 

honetako lagina osatzen duten 1300 norbanakoetan oinarritutako eskalaren totalerako 

hiru mozte edo muga maila (altua, tartekoa eta baxua) kalkulatzea izango da. 

 

Lagin arrunt batean, oro har, dekatipoak distantzia bereko 10 puntutako eskala 

batean eta unitateetan banatzen dira; 5.5eko batezbestekoarekin eta 2 dekatipotako 

desbideratzearekin. Horrela, bada, desbideratze handi batek, hau da, normalean bi 

desbideratze tipikorekin lortzen den desbideratzeak, laginaren %20 utziko luke kurba 

arrunt baten mutur bakoitzean. Aipatutako mozte mailak bilatzeko, lehenik eta behin 

JLG galdetegiaren totalaren zein eskala bakoitzeko puntuazioaren batezbestekoak 

kalkulatu behar dira. Gainera, hauetako bakoitzerako desbideratze tipikoa eta bere 10 

pezentilak atera behar dira. Hauek 62. taulan adierazten dira. 

 

 

 
62. Taula 

JLG galdetegiaren eskaletarako analisi deskribatzaileak 

  JOKABIDEA AFEKTUA KOGNIZIOA TOTALA 

N 1300 1300 1300 1300 

Batezbest. 15.24 24.81 15.19 56.25 

Desb. tip. 7.29 5.33 4.04 14.65 

Perzentilak 10 6.44 17.01 10.52 36.43 

  20 7.98 20.01 12.49 43.12 

  30 10.22 22.36 13.93 48.49 

  40 12.33 24.24 14.48 53.02 

  50 14.12 26.18 16.54 56.83 

  60 16.20 27.74 17.25 61.48 

  70 18.73 28.19 18.12 65.63 

  80 22.76 29.48 19.40 69.83 

  90 27.04 29.48 19.40 76.12 

  100 29.33 29.48 20.00 80.23 

 
 

 

 

Esan beharra dago, JLGren kasuan desbideratze tipiko bat burutzearekin lehen 

aipatutako muturreko baloreak lortzen direla. Hain zuzen ere, jarrera linguistikoen 

tarteko mailarako ikerketan parte hartu duten ikasleen %60 hartzen delarik. 
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Beraz, 62. taulako datuak eta hartutako erabakia kontuan izanik jarrera 

linguistiko baxu, tarteko eta altuetarako baloreak honela ezartzen dira: a) tarteko maila 

edo arrunta, erdi mailako puntuazioak zein honen gainetik eta azpitik desbideratze 

tipiko baten tartean geratzen diren puntuazioek markatuko dutena izango da; b) maila 

baxua, tarteko puntuazioari desbideratze tipiko bat kentzean honen azpitik geratzen 

diren puntuazioek markatuko dute; c) maila altua, batezbesteko puntuazioari 

desbideratze tipiko bat gehitu ondoren muga honen gainetik geratzen diren 

puntuazioek markatuko dute. Modu honetan, jarrera linguistikoetarako eratu den talde 

bakoitzeko mailaketa, 63. taulan erakusten den moduan geratzen da. 

 

 

 
  63. Taula 

 Jarrera linguistikoen mailaketa bere osagaietako bakoitzerako 

 Jokabidea Afektua Kognizioa Totala 

Jarrera baxua 
Beheko muga 6 6 4 16 

Goiko muga 7.94 19.48 11.19 41.60 

Tarteko jarrera 
Beheko muga 7.95 19.49 11.20 41.61 

Goiko muga 22.53 30.13 19.59 70.89 

Jarrera altua 
Beheko muga 22.54 30.14 19.60 70.90 

Goiko muga 30 30 20 80 

 

 

 

 

Bigarren urratsa, hots, jarrera linguistikoetan lortutako puntuazioen 

aldakortasunaren kalkulua ikasleek adierazten duten motibazio akademikoaren arabera, 

ANOVA faktore analisiaren bidez lortzen da, hau da, faktore batek adierazten duen 

aldakortasuna, non taldeak zehaztuko dituzten aldagai kategorikoak ikasleek jarrera 

linguistikoetako osagai bakoitzean adierazten duten maila ezberdinak (altua, tartekoa 

eta baxua) izango baitira eta talde hauek konparatzeko erabiliko diren aldagai 

kuantitatiboak motibazio akademikoan ematen diren sei eskalak izango dira. Lortutako 

emaitzak 64. eta 71. taula bitartean adierazten dira. 

 

Motibazio akademikoan ematen diren aldeak erakusten duen taulan ikus 

daitekeen moduan (begiratu 64. taula), motibazio akademikoak diferentzia estatistikoki 

adierazgarriak erakusten ditu aztertutako sei aldagaietatik bostean 

(Autoeraginkortasuna: F(2; 1297) = 28.98, p < .001; Lanaren balorazioa: F(2; 1297) = 
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104.58, p < .001; Kontrol sinesmenak: F(2; 1297) = 36.93, p < .001; Motibazio 

intrintsekoa: F(2; 1297) = 27.69, p < .001 eta Motibazio estrintsekoa: F(2; 1297) = 4.09, p < 

.05) ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoen jokabide maila kontuan hartzen 

denean. Eta kasu guztietan, motibazioaren orientazio estrintsekoaren kasuan izan ezik, 

euskararekiko jarreretan jokabide maila baxua duten ikasleek hizkuntza honen 

ikasketarako motibazio maila baxuenak erakusten dituzte eta alderantziz. Esan bezala, 

orientazio estrintsekoaren kasuan, puntuazio maila altuena adierazten duten ikasleak 

euskararekiko jarreren jokabide maila baxuko ikasle taldekoak dira. Gainera, motibazio 

akademikoaren antsietatea eskala da euskararekiko jarreren jokabidearekin inolako 

korrelaziorik erakusten ez duena, edozein dela ere jokabide maila, hau da, altua, 

tartekoa edo baxua (F(2; 1297) = 1.97, p > .05). 

 

 
64. Taula 

Motibazio akademikoa jarrera linguistikoen jokabidezko osagaiaren mailaren arabera 

                          Jarrerak n M SD Errore tipikoa F p 

   Aut. 

eskala 

Jokabide baxua 236 37.07 10.35 .674   

 Tarteko jokabidea 798 41.66 8.835 .312 28.98 .000*** 

Jokabide altua 266 42.66 8.26 .507   

Ant.  

eskala 

Jokabide baxua 236 18.75 6.61 .430   

 Tarteko jokabidea 798 19.43 6.50 .230 1.97 .139 

Jokabide altua 266 19.92 6.89 .422   

  Lan bal. 

       eskala 

Jokabide baxua 236 23.16 8.48 .552   

 Tarteko jokabidea 798 30.17 6.65 .235 104.58 .000*** 

Jokabide altua 266 30.91 6.31 .387   

   Kont.per. 

eskala 

Jokabide baxua 236 19.81 4.36 .283   

 Tarteko jokabidea 798 21.86 3.55 .126 36.93 .000*** 

Jokabide altua 266 22.51 3.63 .222   

   Intr. 

eskala 

Jokabide baxua 236 17.38 4.69 .305   

 Tarteko jokabidea 798 19.48 3.77 .133 27.69 .000*** 

Jokabide altua 266 19.64 4.02 .246   

  Estr. 

eskala 

Jokabide baxua 236 22.79 4.70 .306   

 Tarteko jokabidea 798 22.16 4.61 .163 4.09 .017* 

Jokabide altua 266 22.99 4.54 .278   

Taulako laburdurak: Aut. Eskala: Autoeraginkortasuna eskala; Ant. Eskala:Antsietatea   *** p < .001 * p < .05 

Eskala; Lan bal. Eskala: Lan balorazioa eskala; Kont. Per. Eskala: Kontrol pertzepzioak eskala; Intr. Eskala: 

Intrintseko Orientazio eskala; Estr. Eskala: Estrintseko Orientazio eskala 

                                                                                                                                   

 

 

Dena dela, ANOVA analisien datuak lortu ondoren eta talde hauetan ematen 

diren diferentziak zehazteko asmoz, hots, taldeen barne zein elkarren arteko aldeak 
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zeintzuk diren aztertzeko asmoz eta I motako inolako akatsik ez izateko, beharrezkoa 

da askotariko konparaketak edo “post-hoc” konparaketak burutzea. Kasu hauetan, 

bariantzaren homogeneotasuna ematen denean Tukey-ren konparaketak burutzen dira; 

ordea, bariantzak berdinak bezala onartzeko aukerarik ez dagoenean Games-Howell-en 

konparaketak burutzen dira, bietan p = .05eko adierazgarritasun mailarekin. Analisi 

hauen emaitzak 65. taulan erakusten dira. 

 

 

65. Taula 

Motibazio akademikoaren araberako post-hoc konparaketak jarreren jokabidezko osagairako 

Mendeko 

aldagaia 
(I) jokabidea (II) jokabidea Errore tipikoa p 

   Aut. 

eskala 

Jokabide baxua Tarteko jokabidea .743 .000 

Jokabide baxua Jokabide altua .843 .000 

Tarteko jokabidea Jokabide altua .595 .218 

  Lan bal. 

       eskala 

Jokabide baxua Tarteko jokabidea .600 .000 

Jokabide baxua Jokabide altua .674 .000 

Tarteko jokabidea Jokabide altua .453 .233 

   Kont.per. 

eskala 

Jokabide baxua Tarteko jokabidea .310 .000 

Jokabide baxua Jokabide altua .360 .000 

Tarteko jokabidea Jokabide altua .256 .030 

   Intr. 

eskala 

Jokabide baxua Tarteko jokabidea .333 .000 

Jokabide baxua Jokabide altua .392 .000 

Tarteko jokabidea Jokabide altua .280 .849 

  Estr. 

eskala 

Jokabide baxua Tarteko jokabidea .342 .148 

Jokabide baxua Jokabide altua .412 .884 

Tarteko jokabidea Jokabide altua .326 .029 

Taulako laburdurak: : Aut. Eskala: Autoeraginkortasuna eskala; Lan bal. Eskala: Lan balorazioa eskala; Kont. 

Per. Eskala: Kontrol pertzepzioak eskala; Intr. Eskala: Intrintseko Orientazio eskala; Estr. Eskala: Estrintseko 

Orientazio eskala 

 
 

 

 

Taulan ikus daitekeenez, emaitzek izan ere, autoeraginkortasunean, lanaren 

balorazioan eta orientazio intrintsekoan taldeen arteko diferentzia estatistikoki 

adierazgarriak ematen direla deskribatzen dute. Hauetan gainera, ikus daiteke 

euskararekiko jarreretan jokabide maila baxuena erakusten duten ikasleak direla 

diferentzia hauek markatzen dituztenak, jokabide maila altua edo tartekoa adierazten 

duten ikasleekiko hain zuzen ere. Bestalde, ikasleen kontrol pertzepzioetan ere 

diferentzia estatistikoki adierazgarriak ematen dira, baina kasu honetan hauek talde 

guztien artekoak dira. Azkenik, motibazioaren orientazio estrintsekoari dagokionez, 

diferentzia estatistikoki adierazgarriak jarreren jokabidezko maila altua eta tartekoa 
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adierazten duten ikasleen artean ematen dira, jakina, jokabide onenak edo altuenak 

dituztenen alde. 

 

Honela, bada, euskararekiko jarreren jokabidezko osagaian hizkuntza honen 

motibazio akademikorako ematen diren emaitzak aztertu ondoren, bigarrenik jarreren 

osagai afektiboan eman daitezkeen aldeak analizatzeari ekiten zaio (ikus. 66. taula). 

Kasu honetan ere, euskararen ikasketarako motibazioan aztertutako sei eskaletatik lauk 

alde estatistikoki adierazgarriak markatzen dituztela ikus daiteke, hain zuzen ere, 

euskararen ikasketa prozesuan ikasleak antzematen duen autoeraginkortasunean (F(2; 

1297) = 63.52, p < .001), ikasleak hizkuntza honen ikasketa prozesuan bete behar dituen 

lanetan egiten duen balorazioan (F(2; 1297) = 193.25, p < .001), lortzen dituen 

emaitzekiko duen kontrol pertzepzioetan (F(2; 1297) = 77.82, p < .001) eta hizkuntzaren 

ikasketarako motibazioan duen orientazio intrintsekoan (F(2; 1297) = 27.20, p < .001). 

Beraz, esan daiteke euskararekiko jarreren osagai afektiboak gora egin ahala, 

ikaslearen euskara ikasteko motibazioak ere gora egiten duela. 

 

 
 66. Taula 

 Motibazio akademikoa jarrera linguistikoen osagai afektiboaren mailaren arabera 

                           Jarrerak n M SD 
Errore 

tipikoa 
F p 

   Aut. 

eskala 

Afektu baxua 228 35.70 9.89 .655   

Tarteko afektua 168 39.02 8.47 .653 63.52 .000 

Afektu altua 904 42.75 8.56 .284   

Ant.  

eskala 

Afektu baxua 228 19,55 6.40 .424   

Tarteko afektua 168 20,01 6.26 .483 0.95 .385 

Afektu altua 904 19,27 6.72 .223   

  Lan bal. 

       eskala 

Afektu baxua 228 22,03 7.63 .505   

Tarteko afektua 168 26,58 6.07 .469 193.25 .000 

Afektu altua 904 31,28 6.37 .212   

   Kont.per. 

eskala 

Afektu baxua 228 19,14 3.81 .252   

Tarteko afektua 168 20,82 4.08 .314 77.82 .000 

Afektu altua 904 22,39 3.48 .115   

   Intr. 

eskala 

Afektu baxua 228 17,54 4.48 .297   

Tarteko afektua 168 18,54 3.80 .293 27.20 .000 

Afektu altua 904 19,64 3.91 .130   

  Estr. 

eskala 

Afektu baxua 228 21,91 4.72 .312   

Tarteko afektua 168 22,08 4.61 .356 2.93 .054 

Afektu altua 904 22,65 4.59 .152   

Taulako laburdurak: Aut. Eskala: Autoeraginkortasuna eskala; Ant. Eskala:Antsietatea   *** p < .001 * p < .05 

Eskala; Lan bal. Eskala: Lan balorazioa eskala; Kont. Per. Eskala: Kontrol pertzepzioak eskala; Intr. Eskala: 

Intrintseko Orientazio eskala; Estr. Eskala: Estrintseko Orientazio eskala                                                                                                                                
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Hala ere, post-hoc proben bidez egindako taldeen arteko konparaketen analisi 

zorrotzago batek, jarreren jokabidezko osagaiaren kasuan gertatu bezala, oraingo 

honetan ere, hau da, osagai afektiboaren kasuan, euskara ikasteko motibazioan alde 

adierazgarriak ematen direla erakusten du, betiere ikasleen euskararekiko markatutako 

hiru afektu mailak (altua, tartekoa eta baxua) kontuan hartuta. Analisi honen emaitzak 

67. taulan jasotzen dira. 

 

 

 
67. Taula 

Motibazio akademikoaren araberako post-hoc konparaketak jarreren osagai afektiborako 

Mendeko 

aldagaia 
(I) afektua (II) afektua Errore tipikoa P 

Aut. 

      eskala 

Afektu baxua Tarteko afektua .894 .001 

Afektu baxua Afektu altua .652 .000 

Tarteko afektua Afektu altua .739 .000 

  Lan bal. 

       eskala 

Afektu baxua Tarteko afektua .689 .000 

Afektu baxua Afektu altua .548 .000 

Tarteko afektua Afektu altua .514 .000 

   Kont.per. 

eskala 

Afektu baxua Tarteko afektua .403 .000 

Afektu baxua Afektu altua .278 .000 

Tarteko afektua Afektu altua .335 .000 

   Intr. 

eskala 

Afektu baxua Tarteko afektua .407 .037 

Afektu baxua Afektu altua .296 .000 

Tarteko afektua Afektu altua .336 .003 

Taulako laburdurak: Aut. Eskala: Autoeraginkortasuna eskala; Lan bal. Eskala: Lan balorazioa eskala; Kont. 

Per. Eskala: Kontrol pertzepzioak eskala; Intr. Eskala: Intrintseko Orientazio eskala;  

  
 
 
 

“Post-hoc” konparaketak burutu ondoren argi ikus daiteke, azpitalde guztien 

artean ematen direla diferentzia estatistikoki adierazgarriak, hau da, edozein dela 

ikasleak adierazten duen euskararekiko jarreretan afektibotasun maila, beste maila 

biekiko aldeak markatuko ditu ikasgaia ikasteko motibazioaren lau osagaietan 

(autoeraginkortasunean, lanaren balorazioan, kontrol pertzepzioan eta orientazio 

intrintsekoan). Beraz, argi esan daiteke zenbat eta afektu maila altuago adierazi 

ikasleak euskararekiko, orduan eta motibazio maila altuagoa erakutsiko duela ikasgai 

hau ikasterako orduan. 

 

Azkenik, jarrera linguistikoen hirugarren eta azken osagaiari dagokionez, hots, 

osagai kognitiboari dagokionez, argi ikus daiteke jokabidezko osagaiarekin gertatzen 

den gauza bera gertatzen dela. Hau da, motibazioaren eskala guztietan antsietatean 
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izan ezik (F(2; 1297) = 0.52, p > .05), alde adierazgarriak antzeman daitezke ikaslearen 

euskararekiko kognizio maila (altua, tartekoa edo baxua) kontuan hartzen denean (ikus 

64. eta 68. taulak). Beraz, DBHko ikasleek euskararekiko jarreren maila kognitibo 

altuagoa adierazten duten heinean, ikasgai hau ikasteko motibazio altuagoa erakutsiko 

dute. 

 

 

 

 68. Taula  

 Motibazio akademikoa jarrera linguistikoen osagai kognitiboaren mailaren arabera 

                          Jokabideak   n    M  SD 
Errore 

tipikoa 
F P 

   Aut. 

eskala 

Kognizio baxua 158 36.06 10.58 .842   

Tarteko kognizioa 798 41.09 8.59 .304 33.89 .000 

Kognizio altua 344 43.17 9.08 .489   

Ant.  

eskala 

Kognizio baxua 158 18.98 6.86 .546   

Tarteko kognizioa 798 19.54 6.32 .223 0.52 .591 

Kognizio altua 344 19.30 7.12 .384   

  Lan bal. 

       eskala 

Kognizio baxua 158 21.12 8.03 .639   

Tarteko kognizioa 798 29.57 6.56 .232 129.82 .000 

Kognizio altua 344 31.47 6.88 .371   

   Kont.per. 

eskala 

Kognizio baxua 158 18.97 4.27 .340   

Tarteko kognizioa 798 21.63 3.58 .126 59.49 .000 

Kognizio altua 344 22.82 3.56 .192   

   Intr. 

eskala 

Kognizio baxua 158 17.00 4.64 .369   

Tarteko kognizioa 798 19.17 3.77 .133 31.26 .000 

Kognizio altua 344 20.03 4.17 .224   

  Estr. 

eskala 

Kognizio baxua 158 21.46 5.06 .403   

Tarteko kognizioa 798 22.38 4.43 .157 6.43 .002 

Kognizio altua 344 23.03 4.77 .257   

Taulako laburdurak: Aut. Eskala: Autoeraginkortasuna eskala; Ant. Eskala:Antsietatea   *** p < .001 * p < .05 

Eskala; Lan bal. Eskala: Lan balorazioa eskala; Kont. Per. Eskala: Kontrol pertzepzioak eskala; Intr. Eskala: 

Intrintseko Orientazio eskala; Estr. Eskala: Estrintseko Orientazio eskala 

 

 

 

Berriro ere, behin ANOVA proben emaitzak lortu ondoren eta diferentzia 

adierazgarrien gaineko baieztapen faltsuak (I motako akatsa) ekiditeko asmoz 

konparaketa askotariko probak burutzeari ekiten zaio, hau da, post-hoc probak 

burutzeari, azpitalde bakoitzean ematen diren emaitzak aztertu ahal izateko. Lortutako 

datuak 69. taulan deskribatzen dira. 
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69. Taula 

Motibazio akademikoaren araberako post-hoc konparaketak jarreren osagai kognitiborako 
Mendeko 

aldagaia 
(I)kognizioa (II) kognizioa Errore 

tipikoa 
P 

Aut. 

eskala 

Kognizio baxua Tarteko kognizioa .895 .000 

Kognizio baxua Kognizio altua .974 .000 

Tarteko kognizioa Kognizio altua .576 .001 

  Lan bal. 

       eskala 

Kognizio baxua Tarteko kognizioa .680 .000 

Kognizio baxua Kognizio altua .739 .000 

Tarteko kognizioa Kognizio altua .438 .000 

   Kont.per. 

eskala 

Kognizio baxua Tarteko kognizioa .363 .000 

Kognizio baxua Kognizio altua .390 .000 

Tarteko kognizioa Kognizio altua .230 .000 

   Intr. 

eskala 

Kognizio baxua Tarteko kognizioa .393 .000 

Kognizio baxua Kognizio altua .432 .000 

Tarteko kognizioa Kognizio altua .261 .003 

  Estr. 

eskala 

Kognizio baxua Tarteko kognizioa .401 .055 

Kognizio baxua Kognizio altua .443 .001 

Tarteko kognizioa Kognizio altua .297 .078 

Taulako laburdurak: : Aut. Eskala: Autoeraginkortasuna eskala; Lan bal. Eskala: Lan balorazioa eskala; Kont. 

Per. Eskala: Kontrol pertzepzioak eskala; Intr. Eskala: Intrintseko Orientazio eskala; Estr. Eskala: Estrintseko 

Orientazio eskala 

 
 

 

Ikus daitekeen moduan, motibazio akademikorako eskaletan, hain zuzen ere, 

aurretik burututako ANOVA analisietan diferentzia adierazgarriak erakusten 

zituztenetan, hauek azpitalde guztien artean ematen direla ikus daiteke eta horregatik 

baiezta daiteke ikasleen euskararekiko pentsamolde, ideia eta usteak, hots, jarreren 

osagai kognitiboaren mailak gora egin ahala (baxutik tartekora edo honetatik altura) 

beraien euskara ikasteko motibazioak ere gora egingo duela bere osotasunean, hau da, 

bere eskala guztietan. Salbuespen bakarra egin behar da baieztapen honen gainean: 

motibazioaren orientazio estrintsekoan ez da inolako alde esanguratsurik ematen 

jarreren kognizio maila baxua eta tartekoa erakusten duten ikasleen artean; kasu 

honetan aurki daitekeen diferentzia estatistikoki esanguratsua jarreren kognizio maila 

altua eta baxua erakusten duten ikasleen artean baino ez baita ematen.  

 

Azkenik, 70. taulan adierazten den bezala JLG galdetegia osatzen duten hiru 

eskaletan emandako puntuazioen batuketaren bidez euskararekiko jarrera linguistikoen 

ikuspuntu orokorra lortu ondoren, hauen eta euskararen ikasketarako motibazioaren 

osagai guztien artean  korrelazioa ematen dela erakusten da, antsietatea (F(2; 1297) = 



 

 

304 Bigarren atala. Ikerketa enpirikoa 

0.65, p > .05) eskalarekin izan ezik, Pearson-en korrelazioek aurreikusten zuten bezala 

(ikus 61. taula). 

 

 

70. Taula  

Motibazio akademikoa euskararekiko jarrera linguistikoen mailaren arabera  

                           Jarrerak   n    M   SD 
Errore 

tipikoa 
   F    p 

   Aut. 

eskala 

Jarrera baxua 225 36.44 10.13 .675   

Tarteko jarrera 843 41.66 8.78 .302 38.19 .000 

Jarrera altua 232 43.17 8.34 .549   

Ant.  

eskala 

Jarrera baxua 225 19.37 6.44 .429   

Tarteko jarrera 843 19.31 6.53 .225 0.65 .520 

Jarrera altua 232 19.87 7.00 .460   

  Lan bal. 

       eskala 

Jarrera baxua 225 21.85 7.90 .527   

Tarteko jarrera 
843 30.28 6.38 .219 159.1

1 
.000 

Jarrera altua 232 31.54 6.64 .437   

   Kont.per. 

eskala 

Jarrera baxua 225 19.43 4.29 .286   

Tarteko jarrera 843 21.87 3.53 .121 54.15 .000 

Jarrera altua 232 22.83 3.59 .236   

   Intr. 

eskala 

Jarrera baxua 225 17.56 4.67 .311   

Tarteko jarrera 843 19.36 3.79 .130 22.00 .000 

Jarrera altua 232 19.83 4.14 .272   

  Estr. 

eskala 

Jarrera baxua 225 22.26 4.71 .314   

Tarteko jarrera 843 22.29 4.54 .156 3.41 .033 

Jarrera altua 232 23.16 4.80 .316   

Taulako laburdurak: Aut. Eskala: Autoeraginkortasuna eskala; Ant. Eskala:Antsietatea *** p < .001 * p < .05 

Eskala; Lan bal. Eskala: Lan balorazioa eskala; Kont. Per. Eskala: Kontrol pertzepzioak eskala; Intr. Eskala: 

Intrintseko Orientazio eskala; Estr. Eskala: Estrintseko Orientazio eskala 

 

 

Era berean, ikus daiteke jarrera linguistikoen mailak gora egiten duen heinean, 

euskararekiko motibazio akademikoen eskala guztietako batezbestekoek ere gora 

egiten dutela, hauetan ematen diren aldeak estatistikoki adierazgarriak direlarik. Hala 

ere, adierazgarriak diren alde hauek zein talderen artean ematen diren zehazteko “post- 

hoc” konparaketak edo talde askoren artean burutzen diren binakako konparaketak 

kalkulatu beharko dira. Analisi honen emaitzak 71. taulan aurkezten dira eta kasu 

honetan ere, berriro ikusten da estatistikoki esanguratsuak diren aldeak ematen direla 

euskara ikasteko motibazioan ikasleek erakusten duten euskararekiko jarrera 

linguistikoetan duten maila kontuan hartzen bada. Alde hauek bere osotasunean edo 

jarreren maila guztietarako ematen dira, motibazio akademikoaren 
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autoeraginkortasuna, lanaren balorazioa eta kontrol pertzepzioen eskaletan. Bestalde, 

motibazioaren orientazio intrintsekoa eskalaren kasuan alde adierazgarriak ez dira 

ematen euskararekiko jarrera linguistiko maila altua eta tartekoa adierazten duten 

ikasle taldeen arteko konparaketa egitean; ordea, orientazio estrintsekoaren kasuan 

kontrakoa gertatzen da, hau da, alde adierazgarria jarrera maila altua eta tartekoa 

adierazten duten ikasle taldeen arteko konparaketa egitean ematen da. 

 

 

 
71. Taula 

Motibazio akademikoaren araberako post-hoc konparaketak euskararekiko jarrera linguistikoetarako 
Mendeko 

aldagaia 
(I)Jarrerak (II)Jarrerak 

Errore 

tipikoa 
p 

Aut. 

eskala 

Jarrera baxua Tarteko jarrera .740 .000 

Jarrera baxua Jarrera altua .870 .000 

Tarteko jarrera Jarrera altua .627 .044 

  Lan bal. 

       eskala 

Jarrera baxua Tarteko jarrera .571 .000 

Jarrera baxua Jarrera altua .684 .000 

Tarteko jarrera Jarrera altua .489 .028 

   Kont.per. 

eskala 

Jarrera baxua Tarteko jarrera .310 .000 

Jarrera baxua Jarrera altua .371 .000 

Tarteko jarrera Jarrera altua .266 .001 

   Intr. 

eskala 

Jarrera baxua Tarteko jarrera .338 .000 

Jarrera baxua Jarrera altua .414 .000 

Tarteko jarrera Jarrera altua .302 .266 

  Estr. 

eskala 

Jarrera baxua Tarteko jarrera .346 .995 

Jarrera baxua Jarrera altua .432 .094 

Tarteko jarrera Jarrera altua .343 .031 

Taulako laburdurak: : Aut. Eskala: Autoeraginkortasuna eskala; Lan bal. Eskala: Lan balorazioa eskala; Kont. 

Per. Eskala: Kontrol pertzepzioak eskala; Intr. Eskala: Intrintseko Orientazio eskala; Estr. Eskala: Estrintseko 

Orientazio eskala 

 
 

 

 

Euskararekiko jarrera linguistikoen eta hizkuntza honen ikasketarako 

motibazioaren artean korrelazio positiboa ematen dela frogatu ondoren, korrelazio 

maila hau garbia den ala tarteko edo hirugarren aldagai nagusiren baten eraginaren 

ondorioz igotzen ari den frogatzea interesgarria izango litzateke. 

 

Horretarako erabilitako kalkulu metodoa, aukeratutako aldagai guztien arteko 

zero hurrenkerako korrelazioak ateratzea izango da, gerora, beste aldagai batzuk 

kontrol edo modulatzaile aldagai bezala sartzean korrelazio maila hau jaisten den 

egiaztatzeko. 72. taulan aurkezten dira zero hurrenkerako korrelazioak. 
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72. Taula 

Jarrera linguistiko eta motibazio akademikoaren arteko zero hurrenkerako korrelazioak 

                      Jok Afe Kog Tot Aut Ants 
Lan 

bal. 

Kon. 

Pert. 
Int Est EL AH Z 

Jok 
r 1             

p .             

Afe 
r .666 1            

p .000 .            

Kog 
r .579 .714 1           

p .000 .000 .           

Tot 
r .900 .892 .824 1          

p .000 .000 .000 .          

Aut 
r .201 .335 .240 .288 1         

p .000 .000 .000 .000 .         

Ants 
r .054 -.019 .014 .024 -.330 1        

p .051 .489 .615 .390 .000 .        

Lan 

bal. 

r .319 .544 .415 .471 .575 -.024 1       

p .000 .000 .000 .000 .000 .393 .       

Kon. 

Pert. 

r .242 .365 .325 .343 .477 .014 .456 1      

p .000 .000 .000 .000 .000 .625 .000 .      

Int 
r .191 .243 .223 .245 .449 .053 .452 .338 1     

p .000 .000 .000 .000 .000 .055 .000 .000 .     

Est 
r .040 .055 .079 .062 .274 .175 .233 .216 .371 1    

p .151 .048 .004 .026 .000 .000 .000 .000 .000 .    

EL 
r .539 .468 .536 .586 .142 .093 .242 .254 .182 -.017 1   

p .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .522 .   

AH 
r .423 .294 .258 .389 .102 -.017 .098 .084 .065 .035 .193 1  

p .000 .000 .000 .000 .000 .539 .000 .002 .018 .205 .000 .  

Z 
r .681 .297 .365 .548 .040 .115 .090 .096 .117 .055 .545 .350 1 

p .000   .000 .000 .000 .141 .000 .001 .001 .000 .046 .000 .000 . 

Azalpena: Jok = Jokabidea, Afe = Afektua, Kog = Kognizioa, Tot = Totala, Aut =Autoeraginkortasuna, Ants = 

Antsietatea, Lan bal. =Lan balorazioa, Kon. Pert. = Kontrol pertzepzioa, Int = Orientazio intrintsekoa, Est = 

Orientazio estrintsekoa, EL = Eredu linguistikoa, AH = Ama hizkuntza, Z = Zonaldea, r = Pearson-en korrelazioa, p 

= adierazgarritasuna 

 

 

 

Zero hurrenkerako korrelazioetan lortutako emaitzak 61. taulan lortutakoekin 

bere osotasunean bat datozenez, gainontzeko aldagai nagusietan lortutako emaitzak 

komentatzeari baino ez zaio ekingo, hau da, eredu linguistikoa, ama hizkuntza eta 

zonaldea aldagaiekin ematen diren korrelazioak baino ez dira komentatuko, ikerketa lan 

honetarako informazio berria ematen duten kasuak izango baitira. Horrela, bada, azken 

taula honetan ikus daitekeen moduan ikasleen eredu linguistikoak modu esanguratsuan 

korrelazionatzen du jarrera linguistikoen hiru osagaiekin p = .000ko maila kritikoa 

adierazita eta bere interrelazio gradua r = .468 eta r = .539 bitartekoa da kasu guztietan, 

beraz, maila altuko interrelazioa duela esan daiteke. Ordea, korrelazio maila hau modu 

esanguratsuan jaisten da motibazio akademikoarekin erlazionatzen denean, hain zuzen, 

orientazio estrintsekoa aldagaiaren kasuan (r = -.017, p > .05) ez da alde adierazgarririk 

ematen eta antsietatea aldagaiaren kasuan (r = .093, p < .01) alde hau oso baxua da. 
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Bestalde, beste bi aldagai nagusien kasuan ere (ama hizkuntza eta ikastetxea 

kokatutako zonalde geografikoa) euskararekiko jarrera linguistikoak neurtzeko 

sortutako hiru eskalekin ematen diren korrelazioak estatistikoki adierazgarriak dira (p < 

.001), baina azpimarragarria da jokabidezko osagaiaren kasuan  lortzen den korrelazio 

mailaren indarra (ama hizkuntza: r = .423, p < .001; zonalde geografikoa: r = .681, p < 

.001). Gainera, motibazio akademikoaren kasuan, eskala gehienetan korrelazio maila 

oraindik estatistikoki adierazgarria bada ere, jaitsi egiten da. Hau guztia aztertu ondoren, 

esan daiteke hiru aldagai sozial hauek (eredu linguistikoa, ama hizkuntza eta zonaldea) 

jarrera linguistikoekin zein euskara ikasteko motibazioarekin oso erlazionatuta daudela, 

baina hala eta guztiz ere, 73. taulan erakusten den moduan, erlazio maila honek ez du 

eragin nabarmenik edo estatistikoki indartsurik lortzen bi elementu hauengan aldagai 

modulatzaile bezala hartzeko.  

 

 

 
73. Taula 

Jarrera linguistiko eta motibazio akademikoaren arteko korrelazio partzialak 

                    Jok Afe Kog Tot Aut Ants 
Lan   

Bal. 

Kont 

Pert. 
Int Est 

Jok 
r 1          

p .          

Afe 
r .603 1         

p .000 .         

Kog 
r .397 .605 1        

p .000 .000 .        

Tot 
r .840 .891 .752 1       

p .000 .000 .000 .       

Aut 
r .189 .297 .188 .272 1      

p .000 .000 .000 .000 .      

Ants 
r -.029 -.063 -.041 -.053 -.342 1     

p .291 .021 .134 -.053 .000 .     

Lan 

Bal. 

r .302 .504 .349 .462 .558 -.039 1    

p .000 .000 .000 .000 .000 .152 .    

Kont 

Pert 

r .181 .286 .232 .277 .456 -.003 .416 1   

p .000 .000 .000 .000 .000 .912 .000 .   

Int 
r .116 .179 .147 .175 .435 .037 .428 .307 1  

p .000 .000 .000 .000 .000 .182 .000 .000 .  

Est 
r .015 .065 .096 .064 .283 .173 .249 .232 .380 1 

p .588 .019 .000 .020 .000 .000 .000 .000 .000 . 
Azalpena: Jok = Jokabidea, Afe = Afektua, Kog = Kognizioa, Tot = Totala, Aut = Autoeraginkortasuna, Ants = 

Antsietatea, Lan bal. = Lan balorazioa, Kon. Pert. = Kontrol pertzepzioa, Int = Orientazio intrintsekoa, Est = 

Orientazio estrintsekoa, r = Pearson-en korrelazioa, p = adierazgarritasuna. 

 

 

 

Korrelazio partzialaren koefizienteak oraindik esanguratsuak direnez eta gainera, 

hauek zero hurrenkerako koefizientearekin adierazten duen ezberdintasuna oso eskasa 

denez, zera baiezta daiteke: a) euskararekiko jarrera linguistikoen eta hizkuntza honen 
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ikasketarako motibazioaren artean erlazio zuzena eta positiboa ematen da, azken 

honetako antsietatea osagaiarekin izan ezik; beraz, zenbat eta euskararekiko jarrera 

linguistiko positiboagoak eduki, orduan eta hizkuntza honen ikasketarako motibazio 

handiagoa adieraziko dute ikasleek, baita alderantziz ere; b) bi konstruktu hauen artean 

ematen den erlazioa ez da bere funtsean aldatzen ama hizkuntza, eredu linguistikoa eta 

zonaldea bezalako aldagaien eragina neurtu ondoren. Honek guztiak lan honetan 

planteatutako hamargarren hipotesia bere osotasunean betetzen dela ziurtazen du.  

 

 

2.2. Jarrera linguistiko eta autokontzeptu akademikoa 

 

Tesi honetan azaldutako hamaikagarren hipotesian planteatzen denaren arabera, 

euskararekiko jarrera linguistikoen eta autokontzeptu akademikoaren artean erlazio 

zuzena ematen da, beraz, zenbat eta jarrera linguistiko positiboagoak adierazi ikasleek, 

orduan eta autokontzeptu akademiko altuagoa izango dute hauek. Baieztapen hau 

egiaztatze enpirikoaren aurrera eramateko, bi lerrotako korrelazio linealaren analisiak 

burutzeari ekiten zaio (Pearson, 1896) eta hauetatik eratorritako emaitzak 74. taulan 

azaltzen dira. Korrelazioaren aurrean jarri diren aldagaiak, Autokontzeptu 

Akademikoaren Hitzezko (H) eskala edo adituen arabera berbala ere deitua, zein 

Matematikoa (M) izan dira, baina gainera bi aldagai hauei autokontzeptu akademiko 

orokorra ere neurtu ahal izateko beste bi aldagai gehitzen zaizkie; alde batetik, Hitzezko 

eta Matematiko aldagaien batuketaren (H+M) ondorioz eratutakoa eta beste aldetik, 

AUDIM galdetegiaren bidez lortutako eta izen bera duen Autokontzeptu Akademiko 

Orokorra (AAO) eskalari dagokiona. 

 

Analisi hauen ondorioz lortutako emaitzek erakusten dute (begiratu 74. taula), 

jarrera linguistikoetako hiru osagaietatik batek ere ez duela korrelazio esanguratsurik 

adierazten autokontzeptu akademiko matematikoarekin (rjokabidea = .056, p > .05; rafektua = 

.061, p > .05 eta rkognizioa = .073, p > .05) eta, beraz, ezta jarrera linguistiko orokorrek ere 

(rJLG = .069, p > .05). Ordea, autokontzeptu akademiko hitzezkoarekin erlazio positibo 

eta esanguratsua adierazten du, baina jarreren osagai afektiboaren (r = .173, p < .001) 

eta kognitiboaren (r = .090, p < .05) kasuan bakarrik; jokabidezko osagaiari dagokion 

eskalaren kasuan ez da horrelakorik gertatzen (r = .072, p > .05).  
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74. Taula  

Jarrera linguistiko eta autokontzeptu akademikoaren arteko korrelazioak 

  H M AAO H+M Jok Afek Kog JLG 

H 
r  

1 
       

p         

M 
r  .265(**) 1 

 

      

p  .000       

AAO 
r  .563(**) .581(**) 

1 
     

p  .000 .000      

H+M 
r  .775(**) .815(**) .720(**) 

1 
    

p  .000 .000 .000     

Jok 
r  .072 .056 .089(**) .080 

1 
   

p  .096 .199 .000 .065    

Afek 
r  .173(**) .061 .142(**) .144(**) .618(**) 

1 
  

p  .000 .164 .000 .001 .000   

Kog 
r  .090(*) .073 .055(*) .102(*) .548(**) .719(**) 

1 
 

p  .038 .092 .028 .019 .000 .000  

 

JLG 

  

r  .120(**) .069 .113(**) .118(**) .875(**) .888(**) .828(**) 
1 

p  .006 .114 .000 .007 .000 .000 .000 

Azalpena: H = Hitzezko Autokontzeptu Akademikoa; M = Autokontzeptu Akademiko Matematikoa; AAO = 

Autokontzeptu Akademiko Orokorra; H+M = Autokontzeptu akademiko Hitzezko eta Matematikoaren batuketa; Jok 

= Jokabidea; Afek = Afektua; Kog = Kognizioa; r = Pearson-en korrelazioa; p = adierazgarritasuna.  ** Korrelazioa 

adierazgarria da 0,01 mailan (aldebikoa).  Korrelazioa adierazgarria da 0,05 mailan (aldebikoa). 

 

 

 
 

Honekin guztiarekin egiten den balorazioaren arabera, esan daiteke 

euskararekiko jarrera linguistiko orokorrek (JLG) erlazio zuzena adierazten dutela 

autokontzeptu akademiko hitzezkoarekin (r = .120, p <.01), baina erlazio honen maila 

tartekoa edo baxua dela. Beste alde batetik, autokontzeptu akademikoaren osagaien 

batuketaren (H+M) bidez lortzen diren emaitzei erreparatuta, ikus daiteke aldagai honek 

jarreren osagai afektiboarekin (r = .144, p < .01) eta kognitiboarekin (r = .102, p < .05) 

zein jarrera linguistiko orokorrekin (r = .118, p < .01) korrelazio positiboak adierazten 

dituela eta maila esanguratsuan gainera. Azkenik, taulan  ikusten den moduan 

autokontzeptu akademiko orokorraren (AAO) aldagaia jarrera linguistikoen osagai 

guztiekin zein jarrera orokorrekin korrelazio adierazgarria erakusten duen kasu bakarra 

da (rjokabidea = .089, p < .001; rafektua = .142, p < .001; rkognizoa = .055, p < .05 eta rJLG = 

.113, p < .001). 

 

Oro har, esan daiteke euskararekiko jarrera linguistikoek korrelazio positiboak 

adierazten dituztela hitzezko autokontzeptu akademikoarekiko eta autokontzeptu 
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akademiko orokorrarekiko, azken hau norbanakoak ikasle bezala bere buruarekiko duen 

pertzepzioa bezala ulertuta, baina autokontzeptu akademiko matematikoarekiko ordea, 

ez du inolako korrelaziorik adierazten. Horrela, bada, baiezta daiteke DBHko ikaslearen 

euskararekiko jarrera linguistikoak zenbat eta positiboagoak izan, hainbat eta 

autokontzeptu akademiko altuagoa erakutsiko duela eta alderantziz. 

 

Baina, Pearson-en korrelazioa bi aldagairen arteko erlazioaren bi noranzkoak 

onartzen dituen datu-analisi metodoa da, nahiz eta batzuetan errealitatean noranzko 

hauek ez diren ematen. Hori dela eta, beharrezkotzat jotzen da bi erregresio lineal 

burutzea aipatutako noranzkotasuna frogatzeko aukera izateko.  

 

Alde batetik, lehenengo erregresio ereduan jarrera linguistiko orokorren neurria 

izango da mendeko aldagaia eta hitzezko autokontzeptu akademikoa, autokontzeptu 

akademiko matematikoa zein autokontzeptu akademiko orokorra, aldagai askeak edo 

eragileak; modu honetan, autokontzeptu akademikoa euskararekiko jarrera linguistikoak 

zehazten dituena dela onartuko litzateke.  

 

Beste aldetik, bigarren erregresio linealaren ereduan aldagai berberek 

alderantzizko papera beteko dute, hots, autokontzeptu akademiko orokorra mendeko 

aldagaia izango da eta jarrera linguistikoen hiru osagaiak aldagai askeak izango dira; 

modu honetan, euskararekiko jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoari eragiten 

diotenak izango direla suposatzen da eta, beraz, azken hau zehazten dutenak.  

 

Prozedura honek, alegia, bi erregresio lineal hauen burutzeak ondorio ezberdinak 

ateratzeko aukera ematen du. Batetik, elementuen arteko eragina bi noranzkoetan maila 

berean edo antzerakoan ematen bada noranzkotasun bikoitza frogatuko litzateke. 

Bestetik, aipatutako eragina noranzko batean bestean baino askoz handiagoa bada, 

aldagai askea eta mendekoa zein den zehazteko aukera ematen du, bestearengan eragin 

maila handiena lortzen duen aldagaia ezagutzeko aukera ematen baitu. Jarraian 75. 

taulan, aipatutako lehenengo erregresio linealeren emaitzak aurkezten dira. 
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75. Taula 

Jarrera linguistikoen eragin estatistikoa autokontzeptu akademikoan  

 

 

 

MA 

Eredua ANOVA Erregresio koefizienteak 

 

R R2 F p 

Estandarizatu 

gabeko 

koefizienteak 

K. E. 

t p 

B E.Tip. Beta 

AAO .025 .023 13.53 .000 

19.591 .585  33.490 .000 Konst 

0.014 .024 .019 0.605 .545 Jok 

0.185 .035 .203 5.253 .000 Afek 

-0.124 .044 -.101 -2.784 .005 Kog 

Azalpena: AAO = autokontzeptu akademiko orokorra; Konst = Konstantea; Jok = Jarrera linguistikoen jokabidezko osagaia; Afek 

= Jarrera linguistikoen osagai afektiboa; Kog = Jarrera linguistikoen osagai kognitiboa. 

 

 

 

 

Lehenik eta behin, esan beharra dago lehenengo norabidean planteatutako 

erregresioa zentzuduna dela, ANOVA analisian lortutako maila kritikoa F = 13.52, p < 

.001ekoa baita. Gainera, R berbiduraren baloreak (R
2
) autokontzeptu akademiko 

orokorraren aldakortasuna azaltzeko duen gaitasuna adierazten du eta jarrera 

linguistikoetan gaitasun iragarlea adierazten duten osagaien batukaria izango litzateke, 

kasu honetan osagai afektibo eta osagai kognitiboak adierazten duten baloreen batuketa 

(afektiboa: t = 5.25, p < .001; eta kognitiboa: t = -2.784, p < .01). Ikus daitekeen 

moduan balore hau R
2
 = .023koa da eta, beraz, osagai hauen batuketak autokontzeptu 

akademikoaren %2.3 azaltzeko gaitasuna duela baiezta daiteke. 

 

Beste alde batetik taulan aurkezten diren datuetan, Beta aldakortasun 

koefizientearekin (β) lortutako emaitzari esker ikus daiteke autokontzeptu 

akademikoaren areagotze edo murrizte maila modurik handienean iragartzen duen JLG 

galdetegiaren faktorea osagai afektiboari dagokiona dela β =.185eko balorea lortzen 

baitu (p < .001). Honek esan nahi du jarrera linguistikoetako osagai afektiboan ematen 

den unitate bateko igoera bakoitzeko .185eko igoera dagokiola autokontzeptu 

akademiko orokorrari. Honetaz aparte, osagai kognitiboak ere autokontzeptu 

akademikoa aurreikusteko edo iragartzeko maila adierazgarria erakusten du, nahiz eta 

kasu honetan eragin negatiboa izateaz gain, osagai afektiboak duen eraginaren erdia 

adierazten duen (β = -.124 p < .01). Jokabidezko osagaiari dagokionez, ez du 

autokontzeptu akademikoan eragin maila adierazgarririk erakusten (β = .014 p > .05). 
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Hau guztia azaldu ondoren, arestian aipatu bezala bigarren erregresio lineala 

burutu ondoren lortutako datuen taula deskribatzen da, hots, aldagaien egoerak (askeak 

eta mendekoa) aldatuta, bi elementu nagusien artean ematen den eragina kontrako 

noranzkoan ere ematen den frogatu ahal izateko. Analisi honen emaitzak 76. taulan 

adierazten dira. 

 

 

76. Taula 

Autokontzeptu akademikoaren eragin estatistikoa jarrera linguistikoetan  

 Eredua ANOVA Erregresio koefizienteak 

 

MA R R2  F p 

Estandarizatu 

gabeko 

koefizienteak 

K. E. 

t p 

B E.Tip. Beta 

JLG .017 .011 3.025 .029 

49.862 3.582  13.919 .000 Konst. 

.393 .233 .089 1.689 .092 Hitzezkoa 

.073 .216 .018 .336 .737 Matemat. 

.158 .208 .047 13.919 .000 AAO 

Azalpena: AAO = autokontzeptu akademiko orokorra; Konst. = Konstantea. 

 

 

Kasu honetan, aurreko erregresioan bezala ANOVA analisiaren bidez lortutako 

maila kritikoak (F = 3.025, p < .05), eredua esanguratsua eta, beraz, estatistikoki 

onargarria dela adierazten badu ere autokontzeptu akademikoak jarrera linguistikoen 

gainean duen azalpen gaitasuna oso urria da (R
2
 = 1.1), alegia, %1ekoa. Era berean, 

autokontzeptu akademikoaren eskala bakarra estatistikoki eragin adierazgarria erakusten 

duena, autokontzeptu akademiko orokorrarena da (t = 13.91, p < .001), nahiz eta eragin 

hau oso ahula izan. Hain zuzen ere, autokontzeptu akademiko orokorraren puntuazioan 

unitate bateko igoerak jarrera linguistikoen .047ko igoera ekarriko luke. 

 

Beraz, euskararekiko jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoaren gainean 

duten gaitasun iragarlea aurkako norabidean baino altuagoa dela frogatu ondoren eta 

hasierako erregresio ereduak jokabidezko osagaiaren eliminatzearen alde egiten duela 

ikusita, aldaketa edo zuzenketa hauek egitea erabakitzen da, geroago eredu berriari 
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dagozkion analisiak burutzeko. Analisi honetatik ateratako emaitzak hurrengo taulan 

deskribatzen dira. 

 

 

77. Taula 

Jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoan duten eragin estatistikoa (zuzendutako eredua) 

 

 

 

MA 

Eredua ANOVA Erregresio koefizienteak 

 

R R2  F    p 

Estandarizatu gabeko 

koefizienteak 
K. E. 

t P 

B E.Tip. Beta 

AAO .157 .024 20.25 .000 

19.518 .573  34.040 .000 Konstantea 

.194 .033 .212 5.966 .000 Afektua 

-.120 .044 -.098 -2.750 .006 Kognizioa 

Azalpena: MA = Mendeko aldagaia; AAO = autokontzeptu akademiko orokorra. 

 

 

Behin zuzendutako ereduaren analisia eginda, eredu honetan lortutako ontasun 

doitzea (R
2
 = .024) dela ikusten da eta hau 75. taulan adierazten den ereduan lortutako 

ontasun doitzearekin (R
2
 = .023) konparatzen bada, datuen erregresio ereduaren doitzea 

pixka bat hobetu dela ikus daiteke, hau da, kriteriozko aldagaia den jarreren jokabidezko 

osagaia eliminatu ondoren lortzen diren erregresio ereduaren doitze datuek hobera egin 

dute. Era berean, osagai afektiboaren gaitasun iragarleak ere zertxobait gora egin du β 

=.185eko puntuaziotik  β =.194ko puntuaziora. Beraz, orain arte lortutako datuekin 

ondoriozta daiteke jarrera linguistikoen osagai afektiboa eta kognitiboa direla 

autokontzeptu akademiko orokorra aurreikus edo iragar ditzaketenak. 

 

Jarrera linguistiko eta autokontzeptu akademikoaren arteko noranzkotasun 

bikoitzaren proba burutzeak erakusten du hau ez dela ematen, hots, bi elementuen 

arteko eragina maila berean edo berdintsuan ez emateak adierazten du ez dagoela 

noranzkotasun bikoitzaren aukerarik. Baina, datuei esker ikus daiteke ikasleek 

adierazten dituzten euskararekiko jarrera linguistikoek hauek duten autokontzeptu 

akademikoa aurreikusteko ahalmen handiagoa dutela. Honekin guztiarekin, erregresio 

linealak ematen duen beste aukera bat ikasle bakoitzarentzat baliagarria izan daitekeen 

formula orokorra lortzea izaten da. Hau da, ikasleak JLG galdetegian eman dituen 

erantzunetatik abiatuta bere autokontzeptu akademikoaren maila edo puntuazioa 
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iragartzeko aukera emango duen formula lortzen da erregresioari esker. Jarraian,  78. 

taulan bi elementuen arteko erregresio linealen bidez lortutako erlazioaren formula 

deskribatzen da.  

 

 
78. Taula 

Jarrera linguistikoen osagaien gaitasun iragarlea neurtzeko formula 
 

Y = Konstantea + P. Z. (Afektua) * Beta (Afektua) + P. Z. (Kognizioa) * Beta (Kognizioa) 

 

Azalpena: P. Z. = Osagai bakoitzaren puntuazioa zuzena. 

 

 

 

Behin euskararekiko jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoaren gainean 

eragina adierazten dutela frogatuta, beharrezkoa izango litzateke eragin hau zein 

mailatakoa den ondo zehaztea. Hau da, laginaren totalean JLG galdetegiaren bidez 

lortutako puntuazioak jarrera altuetan, tartekoetan eta baxuetan banatzen dira jarrera 

linguistikoen osagai bakoitzerako eta ondoren aldakortasunaren analisia (ANOVA) 

burutzen da autokontzeptu akademikoaren hiru osagaietan (hitzezkoa, matematikoa eta 

akademiko orokorra) oinarrituta. Jarraian, 79. taulatik 84. taulara analisi hauen emaitzak 

deskribatzen dira. 

 

 
79. Taula 

Autokontzeptu akademikoa jarrera linguistikoen jokabidezko osagaiaren mailaren arabera 

 Jarrerak n M SD 
Errore 

tipikoa 
F p 

Hitzezkoa  

Jokabide baxua 88 12.73 3.97 .423   

Tarteko jokabidea 228 15.04 3.79 .251 12.123 .000*** 

Jokabide altua 212 14.44 3.55 .244   

Matematikoa 

Jokabide baxua 88 13.67 4.16 .444   

Tarteko jokabidea 228 13.39 4.11 .272 2.466 .086 

Jokabide altua 212 14.26 4.16 .286   

AAO 

Jokabide baxua 232 21.18 5.57 .329   

Tarteko jokabidea 829 22.44 5.31 .166 8.321 .000*** 

Jokabide altua 239 22.85 5.03 .293   

Azalpena: AAO = autokontzeptu akademiko orokorra.                                                                                                      *** p < .001  

 

 

Azken taula honetan ikus daitekeen moduan, ikasleak erakusten duen jarrera 

linguistikoetarako jokabide maila, hots, honek egiten duen euskararen erabilera hitzezko 
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autokontzeptuarekin (F(2, 525) = 12.12; p < .001) zein autokontzeptu akademiko 

orokorrarekin (F(2, 1297) = 8.32; p < .001) zuzenean erlazionatzen da, ez ordea, 

matematikoarekin (F(2, 525) = 2.46; p > .05), ez baita hauen artean diferentzia 

estatistikoki adierazgarririk ematen. Horrela, bada, estatistikoki alde adierazgarriak 

ematen diren autokontzeptuaren eskaletan oinarrituta, ikus daiteke kasu bietan 

euskararekiko jokabide maila baxuena adierazten duten ikasleak direla puntuazio maila 

baxuenak lortzen dituztenak bai hitzezko autokontzeptu akademikoan, bai 

autokontzeptu akademiko orokorrean. Bestalde, euskararekiko jokabide maila altua edo 

tartekoa dutela adierazten duten ikasleak autokontzeptuaren aipatutako bi eskala 

horietan maila altuena erakusten dutenak izango dira. 

 

Hala eta guztiz ere, arestian egindako baieztapena benetan betetzen dela ziurtatu 

ahal izateko taldeen arteko (intra-talde) askotariko konparaketak burutzea beharrezkoa 

da, hau da, “post-hoc” konparaketak, beti bezala, benetakoak ez diren edo errealitatean 

ematen ez diren alde adierazgarriak ontzat eman eta I motako akatsetan ez erortzeko. 

Talden arteko konparaketa hauek 80. taulan azaltzen dira zehaztasun handiagoz. 

 

 

 
80. Taula 

Jarreren jokabidezko osagaiaren araberako post-hoc konparaketak motibazio akademikorako 

Mendeko 

aldagaia 
(I) jokabidea (II) jokabidea 

Errore 

tipikoa 
p 

Hitzezkoa 

Jokabide baxua Tarteko jokabidea .468 .000*** 

Jokabide baxua Jokabide altua .473 .001** 

Tarteko jokabidea Jokabide altua .356 .211 

Matematikoa  

Jokabide baxua Tarteko jokabidea .520 .861 

Jokabide baxua Jokabide altua .525 .491 

Tarteko jokabidea Jokabide altua .395 .072 

AAO 

Jokabide baxua Tarteko jokabidea .355 .001** 

Jokabide baxua Jokabide altua .440 .000*** 

Tarteko jokabidea Jokabide altua .351 .463 

Azalpena: AAO = Autokontzeptu Akademiko Orokorra.                                                         ** p < .01, *** p <.001   

 

 

 

Taulari erreparatuta, argi ikus daiteke hitzezko autokontzeptu akademikoan, zein 

orokorrean ezberdintasunak markatzen dituen azpitaldea euskararekiko jokabide baxua 

adierazten duten ikasleek osatutakoa dela, bai euskararekiko jokabide maila altua, bai 

tartekoa adierazten duten ikasleekin konparatzen direnean. Beste modu batean esanda, 

autokontzeptu akademiko orokorra eta hitzezkoa estatistikoki modu adierazgarrian 
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baxuagoak dira, ikasleen euskararekiko jokabideak baxuak direnean; bestalde, 

euskararekiko jokabide maila altua edo tartekoa adierazten duten ikasleek antzeko maila 

erakusten dute beraien auotkontzeptu akademikoan. 

 

Jarreren osagai afektiboari dagokionez, antzeko zerbait gertatzen dela antzeman 

daiteke (begiratu 81. taula). Bada, aldakortasun adierazgarriak erakusten dituzten 

aldagaiak hitzezko autokontzeptu akademikoa (F(2, 525) = 6.96; p < .01) eta 

autokontzeptu akademiko orokorra (F(2, 1297) = 19.15; p < .001)  baitira eta ez ordea, 

autokontzeptu akademiko matematikoa (F(2, 525) = 1.12; p > .05). 

 

 

 
81. Taula 

Autokontzeptu akademikoa jarrera linguistikoen osagai afektiboaren mailaren arabera 

 Jarrerak   n   M   SD 
Errore 

tipikoa 
F p 

Hitzezkoa  

Afektu baxua 91 13.18 4.06 .426   

Tarteko afektua 248 14.44 3.73 .237 6.960 .001** 

Afektu altua 189 14.97 3.65 .265   

Matematikoa 

Afektu baxua 91 13.26 4.11 .431   

Tarteko afektua 248 13.78 3.96 .251 1.124 .326 

Afektu altua 189 14.05 4.41 .320   

AAO 

Afektu baxua 315 20.93 5.65 .287   

Tarteko afektua 714 22.53 5.19 .175 19.157 .000*** 

Afektu altua 271 23.23 5.04 .275   

Azalpena: AAO = autokontzeptu akademiko orokorra.                                                                              *** p < .001                                                                                        

 

 

 

Honen ondoren eta hainbatetan aipatutako akatsean ez erortzeko, taldeen arteko 

post-hoc konparaketak burutzeari ekiten zaio (begiratu 82. taula) eta bertan lortutako 

datuetatik ondoriozta daiteke, berriro ere euskararekiko afektu maila baxuena adierazten 

duten ikasleek osatutako taldea dela hitzezko autokontzeptu akademiko zein 

autokontzeptu akademiko orokor baxuena adierazten duena betiere euskararekiko afektu 

maila altua edo tartekoa adierazten duten ikasleekin konparatuta. Eta aurreko kasuan 

gertatu bezala, ez da inolako alde adierazgarririk ematen beraien autokontzeptu 

akademikoan euskararekiko afektu maila altua eta taretekoa erakusten duten ikasleen 

artean. 
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82. Taula 

Jarreren osagai afektiboaren araberako post-hoc konparaketak motibazio akademikorako 

Mendeko 

aldagaia 
(I) afektua (II) afektua 

Errore 

tipikoa 
p 

Hitzezkoa 

Afektu baxua Tarteko afektua .461 .018* 

Afektu baxua Afektu altua .480 .001** 

Tarteko afektua  Afektu altua .363 .305 

Matematikoa  

Afektu baxua Tarteko afektua .509 .561 

Afektu baxua Afektu altua .530 .292 

Tarteko afektua  Afektu altua .401 .777 

AAO 

Afektu baxua Tarteko afektua .321 .000*** 

Afektu baxua Afektu altua .394 .000*** 

Tarteko afektua  Afektu altua .339 .095 

Azalpena: AAO = autokontzeptu akademiko orokorra                                                 * p < .05, ** p < .01, *** p <.001 

 

 

 

Azkenik, jarrera linguistikoen osagai kognitiboari dagokionez, jarraian 

deskribatzen diren bi taulei esker, alegia, 83. eta 84. taulei esker ikus daiteke ez dela 

antzematen inolako alde esanguratsurik, ez hitzezko autokontzeptu akademikoan (F(2, 

525) = 2.80, p > .05), ez matematikoan (F(2, 525) = 0.82, p > .05), ezta autokontzeptu 

akademiko orokorrean (F(2, 1297) = 2.54, p > .05) ere. 

 

 

 

 
83. Taula 
Autokontzeptu akademikoa jarrera linguistikoen osagai kognitiboaren mailaren arabera 

 Jarrerak n M SD 
Errore 

tipikoa 
F p 

Hitzezkoa  

Kognizio baxua 67 13.41 4.09 .499   

Tarteko kognizioa 296 14.49 3.83 .223 2.809 .061 

Kognizio altua 165 14.69 3.59 .279   

Matematikoa 

Kognizio baxua 67 13.28 3.97 .485   

Tarteko kognizioa 296 13.76 4.02 .233 0.820 .441 

Kognizio altua 165 14.04 4.46 .347   

AAO 

Kognizio baxua 204 21.60 5.53 .350   

Tarteko kognizioa 775 22.44 5.12 .166 2.549 .078 

Kognizio altua 321 22.35 5.68 .286   

Azalpena: AAO = autokontzeptu akademiko orokorra                                                                                *** p < .001  

 

 

 

Hala eta guztiz ere, alde adierazgarririk ematen ez dela ziurtazteko komenigarria 

izaten da taldeen arteko post-hoc konparaketak burutzea eta jarraian aurkezten den 

taulan ikus daitekeen moduan, argi eta garbi ziurta daiteke ez dela inolako alderik edo 
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diferentziarik ematen ikasleen motibazio akademikoan edozein dela ere beraien 

euskararekiko ideia, uste edo pentsamolde maila (kognizioa). 

 

 

 
84. Taula 

Jarreren osagai kognitiboaren araberako post-hoc konparaketak motibazio akademikorako 

Mendeko 

aldagaia 
(I) jokabidea (II) jokabidea 

Errore 

tipikoa 
p 

Hitzezkoa 

Kognizio baxua Tarteko kognizioa .513 .092 

Kognizio baxua Kognizio altua .550 .055 

Tarteko kognizioa Kognizio altua .368 .854 

Matematikoa  

Kognizio baxua Tarteko kognizioa .562 .666 

Kognizio baxua Kognizio altua .602 .413 

Tarteko kognizioa Kognizio altua .403 .765 

AAO 

Kognizio baxua Tarteko kognizioa .379 .065 

Kognizio baxua Kognizio altua .431 .185 

Tarteko kognizioa Kognizio altua .319 .955 

Azalpena: AAO = autokontzeptu akademiko orokorra                                            * p < .05, ** p < .01, *** p <.001 

 

 

 

Orain arte burututako analisietan lortutako emaitzei esker, tesiaren hirugarren 

helburuan planteatu den hamaikagarren hipotesia frogatzeko nahikoa ebidentzia 

enpiriko lortu badira ere, bada analisi estatistikoen alorrean beste prozedura bat hainbat 

aldagairen arteko erlazioa zehazteko baliagarria izaten dena, hain zuzen ere, MIMIC 

(hainbat adierazle eta hainbat kausa) metodologiaren bidezko analisietan oinarritutako 

prozedura. Prozedura honen erabilerak hipotesia baieztatzeko edo errefusatzeko 

ziurtasun handiagoa eta arrazoi gehiago eskainiko duelako itxaropenarekin berau 

burutzeari ekiten zaio, aldagaien arteko erlazioaren norabidea modu zehatzago batean 

azaltzen laguntzen baitu. Nahiz eta hasiera batean erregresioaren antzeko prozedura 

iruditu, MIMIC prozeduraren bidez urrats bat gehiago ematen da, egitura eredua eta 

neurketa eredua uztartzen dituen ekuazio eredu berezia baita. MIMIC ereduen bidez, 

item edo behatutako aldagai talde batek (ereduaren egiturazko atala), beste ezkutuko 

aldagai baten gain edo tarteko faktorearen bidez behatutako beste aldagai zein item talde 

baten gain (neurketa eredua betetzen duena) izan dezakeen eragina neurtzen da. Beste 

modu batean esanda, MIMIC ereduek aukera ematen dute ezkutuko aldagaia osatzen 

duten hainbat kausaren gainean (faktore edo mendeko aldagaien parekoak) hainbat 

adierazlek (erregresio askotariko ereduetan ematen diren aldagai iragarle edo askeen 

parekoak) duten eragina analizatzeko. Jarraian deskribatuko den kasuan, autokontzeptu 
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akademikoa eta jarrera linguistikoen arteko erlazioaren noranzkotasuna zehazteko 

probak burutzen dira.  

 

Eredu hauetako lehendabizikoan (begiratu 12. figura) egiten den proposamena 

DBHko ikasleen autokontzeptu akademikoa hauen euskararekiko jarrera linguistikoak 

zehaztuko dituena izango da. Horretarako, alde batetik, behatutako aldagaiak eta, beraz, 

jarrera linguistikoak (jarrerak) ezkutuko aldagaiaren adierazleak jokabidea, afektua eta 

kognizioa izango dira eta beste aldetik, hitzezko autokontzeptu akademikoa edo berbala 

(berbala), autokontzeptu akademiko matematikoa (matemati) eta autokontzeptu 

akademiko orokorra (akad_oro) aldagaiak, egiturazko ereduaren barruan aurreko 

ezkutuko aldagaia zehaztuko duten osagaiaren determinanteak edo mugatzaileak izango 

dira. 

 

 

 

 
12. Figura. Autokontzeptu akademikoak jarrera linguistikoetan duen eraginaren MIMIC 

ereduaren bidezko kontzeptu diagrama 

 

 

Planteatzen den bigarren ereduan (begiratu 13. figura) kontrako norabidea 

proposatzen da. Hau da, ikaslearen euskararekiko jarrera linguistikoek zehaztuko dute 

bere autokontzeptu akademikoa. Horregatik, oraingo eredu honetan alde batetik, 

ezkutuko aldagaia izango den autokontzeptu akademikoaren (autoko_a) adierazleak eta, 

beraz, behatutako aldagaiak, autokontzeptu akademiko berbala edo hitzezkoa (berbala), 

autokontzeptu akademiko matematikoa (matemati) eta autokontzeptu akademiko 

orokorra (akad_oro) izango dira. Eta bestetik, ezkutukoaren determinatzaile edo 
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mugatzaile izango diren ageriko aldagaiak jarrera linguistikoen hiru osagaiak 

(jokabidea, afektua eta kognizioa) izango dira.    

 

 

 

 
13. Figura. Jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoan duten eraginaren MIMIC 

ereduaren bidezko kontzeptu diagrama 

 

 

Bi norabideetako erlazioa deskribatzen duten ereduak aurkeztu ondoren aipatu 

behar da egiturazko ekuazio ereduek baldintza posible bat eskatzen dutela, hain zuzen, 

analisiak behatu daitezkeen aldagaien (item) gainean egin behar direla eta item talde 

baten batuketaren ondorioz kalkulatutako parametroetan oinarritzen diren analisiak 

ekiditen saiatu, nahiz eta orain arte analisi estatistiko gehienak honela kalkulatutako 

parametroen bidez burutzen diren. Hala eta guztiz ere, baldintza honek egiturazko 

ekuazio ereduen (SEM) metodologiaren erabilera mugatuko luke, behatutako aldagai 

(item) asko dituzten kasuek beraien ebazpena oztopatuta ikusiko bailukete. 

Salbuespenak salbuespen eta autore askoren arteko eztabaiden artean (Bandalos, 2002; 

Bandalos eta Finney, 2001; Brown, 2006; Kishton eta Widaman, 1994; Little, 

Cunningham, Shahar, eta Widaman, 2002) hauetariko batzuek “parcels” (itemen 

puntuazioen batuketaren edo ageriko hainbat aldagairen multzokatzearen ondorioz 

lortutako parametroak) izenarekin ezagutzen den prozeduraren erabilera onartzen dute, 

betiere aldagai hauen dimentsiobakartasuna frogatzen den bitartean. Tesi honen 

kasurako eta metodologiaren atalean azaldu bezala, argi geratzen da erabilitako 

galdetegien azpieskala bakoitzaren dimentsiobakartasuna (ikerketarako erabilitako 
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tresnen deskribapenari dagokion puntuan adierazitakoaren arabera); hori dela eta, kasu 

honetarako ere “parcels” metodologia erabiltzearen alde egiten da. 

 

Aurkeztutako bi ereduak egiantzekotasun maximoaren metodoa (maximun 

likelihood) jarraituz konparatzen dira eta datuen analisirako input bezala, aurreko 

analisietan lortu diren aldagaien arteko (parcels) korrelazio matrizeak hartzen dira. 

Eredu bakoitzean lortuko diren datu enpirikoen doitzea, ontasun indize eta doitze 

absolutu zein erlatiboaren arteko konbinazioaren bidez ebaluatuko da. Asko dira 

kontuan har daitezkeen doitze indizeak edo baldintzak eta datuen arabera doitzerik 

zehatzena lortzen duen eredua zein den erabakitzerako orduan; hots, azken batean, 

elementuen arteko eraginaren norabidea ondoen deskribatzen duen eredua zein den 

erabakitzeko, ez da nahikoa hauetako doitze indize bakarra aintzakotzat hartzea, baizik 

eta hauen arteko konbinazioa derrigorrezkoa izaten da. Gaur egun konbinaziorik 

erabiliena jarraian azaltzen dena izaten da: alde batetik, indize garrantzitsuena izan 

daitekeen chi koadroa eta askatasun graduen zatiketa (χ²/gl) hartzen da kontuan, bere 

helburua, ereduaren sentsibilitatea laginaren tamainara txikiagotzea izaten da eta indize 

honen bidez ereduaren doitze egokia adierazten dela esan daiteke bere balorea 3koa 

baino baxuagoa denean (Kline, 2005); bestetik, aipatutako doitze absoluturako indize 

bezala GFI (Goodness of Fit Index) indizea hartzen da kontuan eta honen baloreak 

.90ekoak baino altuagoak direnean ereduak doitze absolutu egokia adierazten du 

(Byrne, 2001); kontuan hartu beharreko hirugarren indizea, hurbilketaren batezbesteko 

hondarraren erro karratua markatzen duen indizea (RMSEA) izaten da eta kasu honetan 

.05 balorearen parekoak edo azpitikoak doitze bikainaren adierazle dira, hala ere, balore 

hau .08ra artekoa denean kasuen azalpen on bat ematen dela esan daiteke (Browne y 

Cudeck, 1993); azkenik, kontuan har daitezkeen beste doitze indize gehigarri batzuk, 

NNFI (Non-Normed Fit Index) arautu gabeko indizea eta CFI (Comparative Fit Index) 

konparaziorako indizea dira, bi kasu hauetan .90eko baloretik gorako puntuazioa lortzen 

denean doitze egoki bati buruz hitz egin daitekeelarik (Byrne, 2001); hauekin batera, 

beharrezkoa da estandarizatutako hondarraren tamaina zehazten duen (SRMR) indizea 

kontuan hartzea eta kasu honetan .05eko baloretik beherako puntuazioak egokiak badira 

ere, hau 0 balorera zenbat eta gehiago hurbildu, orduan eta egokiagotzat joko da.  
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85. Taula 

MIMIC ereduen doitze parametroak 

Eredua χ
2
 df χ

2
/gl p RMSEA GFI NNFI CFI SRMR 

M1 11.60 6 1.93 .07 .042 .99 .99 1.00 .019 

M2 9.30 6 1.55 .16 .032 .99 .99 1.00 .024 

M1= autokontzeptu akademikoak jarrera linguistikoetan duen eraginaren eredua;  

M2= jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoan duten eraginaren eredua. 
 

 

 

 

85. taulan adierazitako doitze indizeen multzoa analizatzen bada, argi ikus 

daiteke GFI, NNFI eta CFI parametroen baloreak baliokideak direla bi ereduetarako eta 

SRMR indizearen balorea baxuagoa dela lehenengo ereduaren kasuan (SRMR = .019). 

Hala eta guztiz ere, datuetara ondoen egokitzen den eredua bigarrena dela esan behar 

da, hots, jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoan duten eragina adierazten duen 

eredua, chi koadroa eta askatasun graduen zatiketaren kasuan balorerik baxuena 

adierazten duena baita, hain zuzen χ²/gl = 1.55eko balorearekin eta gainera, Kline-k 

(2005) proposatutako tartean aurkitzen den balorea da. Bestalde, bigarren ereduaren 

kasuan ere RMSEA indizeak puntuazio baxuagoa adierazten du .032eko balorearekin 

eta, beraz, doitze bikaina adierazten duela esan daiteke. 

 

Beste datu bat lehenengo ereduaren kontra edo hau alde batera uzteko eta 

bigarrenaren alde egiteko aukera ematen duena, “t”  baloreak adierazten duena izan 

daiteke. Jarraian deskribatzen den 14. figuran ikus daitekeen moduan autokontzeptu 

berbalak bere aldetik jarrera linguistikoetan adierazten duen efektu maila (R
2
 = .07), 

edota matematikoak adierazten duena (R
2
 = .01) zein autokontzeptu akademiko 

orokorrak berak jarrera linguistikoetan adierazten duena ere (R
2
 = .09) oso ahula dela 

esan daiteke. Hau adierazteko arrazoi nagusia hauetako bakoitzaren “t”  balorea ez dela 

1.69ko balore minimora iristen (t berbala = 1.20; t matematikoa = .09; t akademiko orokorra = 1.36) 

izango litzateke (begiratu 14. figura). 
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14. Figura. Autokontzeptu akademikoak jarrera linguistikoetan duen eraginaren 

estandarizatutako MIMIC ereduaren irudikapena. 

 

 

Ordea, jarraian deskribatzen den 15. figuran, bigarren ereduaren datuak 

adierazten dira; alegia, bi elementuen arteko eragina kontrako norabidean adierazten 

duen ereduaren datuak adierazten dira eta kasu honetan ikus daiteke “t”   balorearen 

analisiak erakusten duen bezala, ez jarrera linguistikoen jokabidezko osagaiak (R
2
 = -

.02; t = -0.27), ez osagai kognitiboak (R
2
 = -.04; t = -0.67)  ez dutela eragin zuzen 

adierazgarririk adierazten autokontzeptu akademikoaren gainean. 

 

 

 
15. Figura. Jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoan duten eraginaren 

estandarizatutako MIMIC ereduaren irudikapena 

 

 

Beraz, bi aldagai hauek (jokabidezko osagaia eta osagai kognitiboa) 

autokontzeptu akademikoan eragin zuzen esanguratsurik adierazten ez dutenez, hauek 

eliminatzeko erabakia hartzen da 16. figuran ikus daitekeen bezala, gerora analisi berri 

bat burutzeko eta ereduaren doitzearen hobekuntza ematen den aztertzeko.  
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16. Figura. Jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoan duten eraginaren zuzendutako 

MIMIC ereduaren kontzeptu diagrama 
 

 

 

 

Berrikuntza honen ondoren lortutako emaitza berriek (χ
2
/gl  = 2.59; RMSEA = 

.055; GFI = 1.00; NNFI = .98; CFI = .99; SRMR = .027) argi eta garbi adierazten dute 

ereduaren doitzeak txarrera egin duela modu esanguratsu batean. Honek esan nahi du, 

nahiz eta eliminatutako bi aldagaiek (jokabidezko osagaia eta osagai kognitiboa) ez 

duten autokontzeptu akademikoaren gainean eragin zuzenik adierazten (ikus 15. figura), 

jarreren osagai afektiboarekin mantentzen duten erlazioaren bidez eragiten diotela 

zeharkako moduan eta, beraz, bigarren eredua aukera nagusi eta indartsuena bezala 

mantentzea erabakitzen da, alegia, jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoaren 

gainean duten eragina deskribatzen duena, bere hiru osagaien bidez.  

 

 

 

 
17. Figura. Jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoan duten eraginaren zuzendu eta 

estandarizatutako MIMIC ereduaren irudikapena 
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Azken sintesi bezala, bai erregresioaren analisietan lortutako emaitzei esker, bai 

MIMIC prozeduraren bidez lortutakoei esker, esan daiteke hamaikagarren hipotesia bere 

osotasunean betetzen dela, hau da, jarrera linguistikoen eta autokontzeptu 

akademikoaren artean erlazio zuzena ematen dela esan daiteke eta azken urtean AUDIM 

galdetegian emandako berrikuntzari esker erlazio hau batik bat autokontzeptu 

akademiko berbalari (hitzezkoa) eta akademiko orokorrari esker ematen dela 

baieztatzen da. Gainera, baieztapen honi erlazioaren noranzkotasunaren datua gehi 

dakioke, indartsuagoa delarik jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoaren 

gainean erakusten duten eragina kontrako norabidean erakusten dutena baino. 

 

 

2.3. Jarrera linguistiko eta euskara ikasgaiko errendimendu akademikoa 

 

Tesi hau hezkuntza arloko ikerketa lan baten parte delarik eta aztergai den 

elementu nagusia DBHko ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoak izanik, hasieratik 

jo izan da interesgarritzat hauekin batera ikasleen errendimendu akademikoa aztertzea, 

hau da, beste elementu batzuen artean aztertu beharreko aldagaietariko bat ikasleek 

euskara ikasgaian lortutako emaitzak edo kalifikazioak izan beharko lirateke, gerora 

hauetan eragin edo esku hartu nahi bada. Azken batean, honelako ikerketa gehienen 

helburua aztertutako elementuen bidez eta betiere ahal den neurrian, ikasleen 

errendimendu akademikoan hobekuntzak emateko bidea aurkitzea izaten baita. 

 

Horrela, bada, tesi honen azken helburuan  planteatutako hirugarren hipotesiak 

DBHko ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoen eta hauek euskara ikasgaian 

lortutako errendimendu akademikoaren artean erlazio zuzen eta positiboa ematen dela 

planteatzen du. 

 

Hipotesi hau betetzen den frogatu ahal izateko hainbat analisi estatistiko proba 

proposatzen dira. Alde batetik, Pearson-en korrelazio probak bi aldagaien arteko 

erlazioaren indarra ezagutu ahal izateko. Bestetik, ANOVA aldakortasun analisi probak, 

ikasleek erakusten duten euskararekiko jarreren arabera, hauen errendimendu 

akademikoan ematen den aldakortasun maila ezagutu ahal izateko eta azkenik, 

erregresio lineal bakuna zein askotarikoa aipatutako erlazioaren noranzkotasuna 
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ezagutzeko eta aldagai batek bestearen gainean duen gaitasun iragarlea edo batak bestea 

azaltzeko duen gaitasuna ezagutu ahal izateko.  

 

Lehenik eta behin, 86. taulan adierazten den bezala, jarreren hiru osagaien zein 

hauen batukariaren eta euskara ikasgaiko errendimendu akademikoaren artean 

burututako aldebiko maila kritikodun Pearson-en korrelazioak erakusten du bi aldagai 

hauen arteko korrelazio maila tartekoa edo ertaina dela. Era berean, argi ikus daiteke 

erlaziorik ahulena osagai kognitiboa eta euskara ikasgaiko errendimenduaren artekoa 

dela (r = .174; p < .001), ordea erlaziorik indartsuena osagai afektiboak erakusten duena 

izango da (r = .269; p < .001) eta azkenik, jokabideari dagokion osagaia eta euskara 

ikasgaiko errendimenduaren arteko erlazioa r = .253 (p < .001) mailakoa izango da. 

Euskararekiko jarrera linguistikoen eta hizkuntza honetan lortutako errendimendu 

akademikoaren arteko erlazioaren balorazio orokorra egiterako orduan esan daiteke 

jarreren hiru osagaien batukaria eta euskara ikasgaiko errendimenduaren arteko 

erlazioak markatzen duena dela eta kasu honetan totala bezala deitua izan dena, erlazio 

maila honek, r = .271 (p < .001) baloreko maila lortzen baitu. 

 

 
86. Taula 

Jarrera linguistiko eta euskara ikasgaiko errendimenduaren arteko korrelazioak 

 EUSKARA JOKABIDEA AFEKTUA KOGNIZIOA TOTALA 

 

EUSKARA 
1     

 

JOKABIDEA 
.253*** 1    

 

AFEKTUA 
.269*** .666*** 1   

 

KOGNIZIOA 
.174*** .579*** .714*** 1  

 

TOTALA 
.271*** .900*** .892*** .824*** 1 

                                                                                                                                  *** p < .001. 

 

 

Hau guztia dela eta, baiezta daiteke bi aldagai edo elementuen artean maila 

ertaineko erlazio zuzen eta positiboa ematen dela eta, beraz, euskararekiko jarrera 

linguistiko positiboenak adierazten dituzten ikasleek euskara ikasgaian nota edo 

kalifikazio hobeak lortzen dituztela baita alderantziz ere, hots, nota baxuenei jarrera 

linguistiko okerragoak dagozkie. 
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Bestalde, aldagaien arteko erlazioa deskribatu ondoren ikasleek euskara 

ikasgaian lortutako kalifikazioaren arabera zer nolako jarrerak adierazten diren modu 

zehatzago batean ikusteari ekiten zaio. Horretarako, aldakortasunaren hainbat analisi 

edo ANOVA burutzen dira, hain zuzen ere, alde batetik bai jarrera linguistikoen barne 

osagaiak, bai hiru osagai hauen batukaria mendeko aldagai bezala hartzen dira eta 

bestetik, euskara ikasgaian lortutako emaitzak (gutxi, gainditua, ongi, oso ongi eta 

bikain) aldagai aske bezala hartzen dira, azken hauetan ematen diren aldaketak 

behatzeko. Analisi hauen emaitzak 87. taulan adierazten dira.  

 

 

 
87. Taula 

Euskara ikasgaian lortutako emaitzaren araberako jarrera linguistikoak 

  N Batezbestekoa 
Desbideratze 

tipikoa 

Errore 

 tipikoa 
F p 

Jokabidezko

osagaia 

 

 

 
263 12.59 6.29 .387   

Nahiko 218 13.99 6.99 .474   

Ongi 254 16.05 7.56 .474 19.039 .000*** 

Oso ongi 461 17.01 7.62 .355   

Bikain 104 14.67 5.52 .541   

 

Osagai 

afektiboa  

 

 

Gutxi 263 22.63 5.89 .363   

Nahiko 218 24.28 5.23 .354   

Ongi 254 25.17 5.05 .317 18.301 .000*** 

Oso ongi 461 25.88 4.85 .226   

Bikain 104 25.80 5.01 .491   

Osagai 

kognitiboa 

 

Gutxi 263 15.06 4.63 .285   

Nahiko 218 16.17 3.84 .260   

Ongi 254 16.46 3.85 .241 7.701 .000*** 

Oso ongi 461 16.74 3.76 .175   

Bikain 104 16.04 3.94 .386   

Jarrera 

orokorrak 

Gutxi 263 50.29 14.79 .912   

Nahiko 218 54.45 13.96 .946   

Ongi 254 57.69 14.46 .907 19.548 .000*** 

Oso ongi 461 59.64 14.24 .663   

Bikain 104 56.52 12.90 1.265   

 

 

 

ANOVA analisietan lortutako emaitzek argi eta garbi erakusten dute ikasleek 

euskara ikasgaian lortutako kalifikazio akademikoek hizkuntza honekiko jarrera 

linguistikoekin lotura adierazten dutela (jokabidea: F(4, 1295) = 19.03, p < .001; afektua: 

F(4, 1295) = 18.30, p < .001; kognizioa: F(4, 1295) = 7.70, p < .001; totala: F(4, 1295) = 19.54, p 
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< .001). Modu honetan, ikasleen emaitzetan hobekuntza nabaritzen da gutxiegi lortzetik 

nahiko lortzera edo ondo zein oso ondo lortzera hauek euskararekiko jarrera linguistiko 

positiboagoak adierazi ahala. Hala ere, beharrezkoa da benetako aldeak edo estatistikoki 

diferentzia adierazgarriak ematen diren ziurtatzea eta horretarako post-hoc konparaketak 

burutzeari ekiten zaio. Hau da, Games-Howell edo Tukey-ren konparazioak burutzen 

dira talde bakoitzerako bariantzak onartzen diren ala ez kontuan izanda. Analisi honen 

emaitzak 88. taulan adierazten dira. 

 

 
88. Taula 

Euskara ikasgaiko emaitzen araberako post-hoc konparaketak euskararekiko jarrera linguistikoetarako 

Mendeko 

aldagaia 
(I) EUSK. EMAITZA (II) EUSK. EMAITZA Errore tipikoa p 

Jokabidezko 

osagaia 

 

Gutxi 

Nahiko .612 .151 

Ondo .612 .000 

Oso ondo .525 .000 

Bikain .666 .017 

Nahiko 

Ondo .670 .019 

Oso ondo .592 .000 

Bikain .719 .877 

Ondo 
Oso ondo .592 .483 

Bikain .720 .311 

Oso ondo Bikain .647 .003 

Osagai  

afektiboa  

 

Gutxi 

Nahiko .507 .010 

Ondo .482 .000 

Oso ondo .428 .000 

Bikain .611 .000 

Nahiko 

Ondo .475 .339 

Oso ondo .420 .002 

Bikain .605 .094 

Ondo 
Oso ondo .389 .366 

Bikain .584 .817 

Oso ondo Bikain .540 1.000 

Osagai  

kognitiboa 

 

Gutxi 

Nahiko .386 .036 

Ondo .374 .002 

Oso ondo .335 .000 

Bikain .480 .250 

Nahiko 

Ondo .355 .925 

Oso ondo .314 .368 

Bikain .466 .999 

Ondo 
Oso ondo .298 .884 

Bikain .455 .893 

Oso ondo Bikain .424 .478 

Jarrera  

orokorrak 

Gutxi 

Nahiko 1.305 .013 

Ondo 1.254 .000 

Oso ondo 1.101 .000 

Bikain 1.651 .002 

Nahiko 

Ondo 1.316 .100 

Oso ondo 1.171 .000 

Bikain 1.698 .739 

Ondo 
Oso ondo 1.113 .404 

Bikain 1.659 .956 

Oso ondo Bikain 1.547 .261 
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Taldeen arteko post-hoc konparaketek erakusten dutenaren arabera ziurta 

daiteke, oro har, ikasleek euskararekiko adierazten dituzten jarreren arabera diferentzia 

nabarmenak ematen direla hauek euskara ikasgaian lortzen dituzten emaitzetan; hain 

zuzen ere, estatistikoki adierazgarria den diferentzia argia ematen dela ikus daiteke 

ANOVA analisien bidez aztertutako eskala guztietan, euskararekiko jarrera baxuenak 

adierazten dituzten ikasleek ikasgai honi dagozkion emaitzetan kalifikazio txarrenak 

lortzen baitituzte, hots, gutxiegi lortzen duten ikasleak izango dira euskararekiko jarrera 

baxuenak adierazten dituzten ikasleak. Baina ikasleek jarrera positiboagoak adierazi 

ahala, hauen emaitzek adierazten duten joera ere goranzkoa dela ikus daiteke; alegia, 

beraien emaitzek gora egiten dute eta, beraz, ikasle hauek nahiko edo ondo zein oso 

ondo lortzeko aukera izango dute. Azken batean bi elementuen arteko erlazio positiboa 

ematen dela nabaria da. 

 

Horrela, bada, ikasleek adierazten dituzten euskararekiko jarrera linguistikoen 

eta hauek euskara ikasgaian lortutako errendimendu akademikoaren arteko erlazio 

zuzena eta positiboa ematen dela frogatu ondoren, erlazio honen noranzkotasunaren 

gaineko zalantza argitzea erabakitzen da. Hau da, euskararekiko jarrera linguistikoak al 

dira ikasleek euskara ikasgaian lortzen duten errendimendu akademiko hobea zehazten 

dutenak? Edota, alderantzizko norabidea ematen da erlazio honetan, hots, euskara 

ikasgaian emaitza hobeak lortzeak ikasleak euskararekiko jarrera positiboagoak izatea 

eragiten du? Edota, bi elementuen arteko erlazio hau bi noranzkoetan ematen da eta bien 

arteko feedback-a ematen da? 

 

Galdera hauei erantzuna eman ahal izateko beharrezkoa da zenbait erregresio 

eredu probatzea; horrela aldagai batek beste baten gainean mantentzen duen eragin 

estatistikoaren inguruko zehaztasunak lortuko lirateke. Era berean, erregresio analisi 

hauetatik lortutako emaitzen arabera bi konstruktuen erlazioaren noranzkotasunaren 

gaineko zehaztasunak identifikatzeko aukera izango dugu. Horrela, bada, lehendabiziko 

erregresio ereduaren bidez jarrera linguistikoen hiru osagaiek, ikasleek euskara 

ikasgaian lortutako emaitza akademikoetan (euskara ikasgaiko errendimendu 

akademikoa) duten eraginaren maila zehaztuko da. Lehendabiziko erregresio ereduaren 

emaitzak jarraian 89. taulan erakusten dira. 
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89. Taula 

Jarrera linguistikoek euskara ikasgaiko errendimendu akademikoan duten eragin estatistikoa 

M.A. 

Eredua ANOVA Erregresio koefizienteak 

 

R R2  F p 

Estandarizatu 

gabeko 

koefizienteak 

 E.K. 

    t p 

B E.Tip. Beta 

Euskara .290 .082 39.63 .000 

4.290 .246   17.47 .000 Konstantea 

0.036 .009 .145 3.99 .000 Jokabidea 

0.075 .014 .220 5.19 .000 Afektua 

-0.030 .017 -.067 -1.73 .082 Kognizioa 

 

 

 

 

Kasu honetan burututako erregresio ereduak adierazgarritasun maila egokia 

adierazten du (F(3, 1296) = 39.63, p < .001) eta, beraz, onargarritzat jo daiteke jarrera 

linguistikoek euskara ikasgaiko errendimendu akademikoaren gainean erakusten duten 

azalpen gaitasuna %8.2koa delarik (R
2
 = .082). Jarrera linguistikoen hiru osagaietatik, 

osagai afektiboari dagokionez, errendimendu akademikoan adierazten duen gehikuntza 

nabarmena da, hain zuzen ere, osagai honen unitate bakoitzeko β = 0.075eko gorakada 

(t = 5.19; p < .001). Bestalde, jokabideari dagokionez, β = 0.036ko gorakada (t = 3.99; p 

< .001). Ordea, osagai kognitiboa da euskara ikasgaiko errendimendu akademikoaren 

gainean inolako azalpen gaitasunik adierazten ez duena (t = -1.739; p > .05); hori dela 

eta, osagai hau aldagai iragarle bezala eliminatzeak ereduaren hobekuntza ekarriko 

duela pentsa daiteke eta jarraian, 90. taulan ereduaren bertsio berria proposatzen da 

jokabidezko osagaia eta afektiboa aldagai iragarle bakarrak izango direlarik. 

 

Ikus daitekeen moduan (begiratu 90. taula) ereduaren bertsio berriak bere 

azalpen gaitasunaren jaitsiera ahula eragiten du (R
2
 = .082tik R

2
 = .080ra igarotzen da), 

hala eta guztiz ere, onargarria izaten jarraitzen du (F(2, 1297) = 57.85, p < .001). Azalpen 

gaitasunaren jaitsiera hori, ereduan mantendu diren bi osagaien gaitasun iragarlearen 

jaitsieraren ondorioz eman dela ikus daiteke; jokabideari dagokion osagaiaren kasuan β 

= 0.033 eta osagai afektiboaren kasuan β = 0.061. 

 

 



 

 

331 6. Kapitulua. Euskararekiko jarrera linguistikoen aldakortasun emaitzak 

 
90. Taula 

Jarrera linguistikoek euskara ikasgaiko errendimendu akademikoan duten eragin estatistikoaren bertsio 

berria 

M.A. 

Eredua ANOVA Erregresio koefizienteak 

 

R    R2  F p 

Estandarizatu 

gabeko 

koefizienteak 

E. K. 

t p 

B E.Tip. Beta 

Euskara .286 .080 57.85 .000 

4.184 .238   17.58 .000 Konstantea 

0.033 .009 .133 3.71 .000 Jokabidea 

0.061 .012 .180 5.05 .000 Afektua 

 

 

 

 

Beste alde batetik, bi elementuen arteko erlazioaren noranzkotasuna frogatzeko 

bigarren eredua planteatzen da. Hain zuzen, euskara ikasgaiko errendimendu 

akademikoa mendeko aldagaia izango dena eta aldagai iragarlea JLG galdetegian 

lortutako puntuazioaren totala. Bigarren eredu honen emaitzak 91. taulan deskribatzen 

dira. 

 

 
91. Taula 

Euskara ikasgaiko errendimendu akademikoak jarrera linguistikoetan duen eragin estatistikoa 

M.A. 

Eredua ANOVA Erregresio koefizienteak 

 

R R2  F p 

Estandarizatu 

gabeko 

koefizienteak 

E.K. 

   t     p 

   B E.Tip. Beta 

Euskara .271 .073 103.23 .000 
42.60 1.39  30.44 .000 Konstantea 

2.20 0.21 0.27 10.16 .000 JLG 

 

 

 

Ikus daitekeen moduan bigarren eredu honetan ere doitze egokia lortzen da (F(1, 

1298) = .103.23, p < .001), nahiz eta kasu honetan, arestian kontrako norabidean planteatu 

den ereduan lortutako azalpen gaitasuna baino pixka bat ahulagoa erakusten den (R
2
 = 

.073). Hala ere, jarrera linguistikoetako maila edo neurriaren unitate bakoitzeko euskara 

ikasgaiko errendimendu akademikoan lortzen den igoera β = 2.20koa da. 
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Azken ondorio bezala eta hemen aurkeztutako analisiez baliatuz, euskararekiko 

jarrera linguistiko eta ikasgai honetan ikasleen errendimendu akademikoaren arteko 

erlazioaren noranzkotasunaren gainean esan daiteke bi elementu hauen arteko 

erlazioaren norabidea bikoitza dela, hau da, elkarren arteko eragina ematen dela. Edo 

beste modu batean esanda, ikasle batek euskararekiko jarrera positiboak izateak eragin 

zuzen eta positiboa izango du ikasle honen euskara ikasgaiko errendimendu 

akademikoan, bere kalifikazioen hobetzea suposatuko baitu eta gauza bera gertatuko da 

kontrako norabidean, hots, ikasle batek euskara ikasgaian kalifikazio onak lortzeak bere 

euskararekiko jarrerak hobetzea suposatuko du. 

 

Bukatzeko, atal honetan deskribatu diren hainbat analisiri esker ikerketa lan 

honetan proposatutako hamabigarren hipotesia bete dela ikus daiteke. Beraz, argi 

baiezta daiteke DBHko ikasleek adierazten dituzten euskararekiko jarrera linguistikoen 

eta hauek euskara ikasgaian lortutako errendimendu akademikoaren artean erlazio zuzen 

eta positiboa ematen dela eta horrenbestez, zenbat eta euskararekiko jarrera 

positiboagoak adierazi ikasleak, hainbat eta emaitza hobeak lortuko ditu euskara 

ikasgaiko errendimendu akademikoan. Honetaz gain, aztertutako bi aldagai hauen 

artean ematen den erlazioa bi norabidetakoa dela frogatu da eta honen ondorioz aurreko 

baieztapena bi zentzutan adieraz daiteke; horregatik, era berean esan daiteke zenbat eta 

emaitza hobeak lortu ikasleak euskara ikasgaian, orduan eta euskararekiko jarrera 

linguistiko positiboagoak adieraziko dituela. 

 

 

2.4. Jarrera linguistiko eta motibazio akademikoaren arteko erlazioaren 

noranzkotasuna 

 

Tesi honetako azken helburuarekin aurrera egiteko eta JLG galdetegiaren 

kriteriozko balioztatzearekin jarraitzeko, bertan hamahirugarren hipotesia planteatzen 

da. Alegia, euskara ikasteko motibazio akademikoa bezalako aldagaiak gaitasun iragarle 

handiagoa adierazten du hizkuntza honekiko jarrera linguistikoen gain eta ez alderantziz 

edo kontrako norabidean. Horrela, bada, planteatutako hipotesi honekin lotuta, jarraian 

hau baieztatu edo errefusatzeko aukera emango duen hainbat analisi estatistiko 

burutzeari ekiten zaio. 
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Lehenik eta behin, motibazio akademikoa CEAM galdetegiaren bidez neurtuta 

izan denez, hau da, hainbat faktorez (eskala) osaturiko galdetegia erabili denez eta 

motibazio akademikoaren gainean egindako azterketa teorikoak faktore hauek guztiak 

bi osagai nagusitan edo orokorretan bana daitezkeela adierazten dutenez (motibazio 

intrintsekoa eta motibazio estrintsekoa), helburu honetarako burutu diren analisi 

estatistikoetarako beharrezkotzat jo izan da bi osagai hauei dagozkien faktoreak baino 

ez erabiltzea, hau da, orientazio estrintsekorako helburuak eta orientazio 

intrintsekorako helburuak osagaiei dagozkien eskalak baino ez dira erabili. Era berean, 

motibazio akademikoaren puntuazio globala behar den probetarako, hau bi osagai hauen 

eskalek adierazten dituzten puntuazioen batuketaren bidez kalkulatzen da. 

 

Horrela, arestian aipatutako hipotesia frogatu ahal izateko, lehen urratsa bi 

noranzkoetako aldakortasun anitzeko erregresio analisia burutzea izango da; hau da, 

lehendabizi, jarrera linguistikoek motibazio akademikoaren gain adierazten duten 

gaitasun iragarlea aztertzen da eta gero kontrako norabidean ematen den gaitasun 

iragarlea. Bigarren urratsean hipotesiaren frogatzea berresteko asmoz, hainbat adierazle 

eta hainbat kausadun egiturazko ekuazio ereduak burututzen dira (MIMIC ereduak), 

modu honetan noranzkotasun bikoitza berresteko aukera sendotzen da. Analisi hauei 

dagozkien taulak eta figurak jarraian adierazten dira, hauetariko lehena, 92. taula izango 

delarik, non euskararekiko jarrera linguistikoek hizkuntza hau ikasteko motibazio 

akademikoaren gainean adierazten duten erregresio lineala deskribatzen baita. 

 

 

 
92. Taula 

Euskararekiko jarrera linguistikoek euskara ikasteko motibazio akademikoan duten eragin estatistikoa 

M.A. 

Eredua ANOVA Erregresio koefizienteak 

 

R R2  F p 

Estandarizatu 

gabeko 

koefizienteak 

E.K. 

t p 

B E.Tip. Beta 

Mot.

Ak. 
.189 .034 16.05 .000 

35.34 1.00  35.10 .000 Konst 

0.011 0.03 .016 0.35 .722 Jok 

0.118 0.05 .082 2.00 .045 Afek 

0.193 0.07 .100 2.69 .007 Kog 

Azalpena: Mot.Ak.= Motibazio akademikoa; Konst= Konstantea; Jok= Jarrera linguistikoen jokabidezko osagaia; Afek= Jarrera 

linguistikoen osagai afektiboa; Kog= Jarrera linguistikoen osagai  kognitiboa. 
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Proposatutako erregresio ereduan lortzen den maila kritikoak (F(3, 1296) = 16.053, 

p < .001) eredu hau zentzuduna dela edo egokia dela adierazten du eta, beraz, bere 

interpretazioa onargarria izango da. Zuzendutako R koadroak (R
2 C

) lortzen duen 

baloreak, hau da, jarrera linguistikoetan gaitasun iragarlea erakusten duten osagaien 

batukariak (osagai afektiboak: t = 2.00, p < .05; eta osagai kognitiboak: t = 2.69, p < 

.01) motibazio akademikoaren aldakortasunaren R
2
 = .034ko gaitasun iragarlea duela 

adierazten du. Eta, beraz, baiezta daiteke bi osagai hauen batukariak euskara ikasteko 

motibazio akademikoaren %3.4 azaltzeko gaitasuna duela. 

 

Honetaz gain, taulan adierazten diren datuei esker ikus daiteke JLG galdetegia 

osatzen duten faktoreen artean, motibazio akademikoaren areagotze edo jaiste maila 

neurri altuagoan iragartzen duena osagai kognitiboari dagokion faktorea dela β = 

0.193ko balorearekin (p < .01). Honek esan nahi du jarrera linguistikoetako osagai 

kognitiboaren unitate bateko igoera ematen den bakoitzean 0.193ko igoera dagokiola 

euskara ikasteko motibazio akademikoari. Era berean, osagai afektiboaren kasuan ere 

gaitasun iragarle maila nahiko altua lortzen dela esan daiteke (β = 0.118; p < .05), hau 

da, osagai honetan ematen den unitate bateko igoerari 0.118ko igoera dagokio euskara 

ikasteko motibazio akademikoan. Bestalde, kasu honetan ere aurreko analisietan bezala, 

jokabidezko osagaiari dagokion faktoreak ez du eragin maila esanguratsurik lortzen 

euskara ikasteko motibazio akademikoan (β = 0.011; p > .05). 

 

Oraingo honetan, jarrera linguistikoen eta motibazio akademikoaren arteko 

erlazioaren kontrako norabidea analizatu edo probatzeari ekiten zaio, hots, euskara 

ikasteko motibazio akademikoak (motibazio estrintseko eta intrintsekoaren batukaria) 

jarrera linguistikoen gain duen eragina kalkulatzeari ekiten zaio. Horrela, 93. taulan 

erregresio linealaren bidez lortutako emaitzak deskribatzen dira eta ikus daitekeen 

bezala, kasu honetan burututako ereduak ere doitze egokia adierazten du, hau da, 

ereduaren adierazgarritasun maila positiboa da (F (2, 1997) = 42.12; p < .001) eta 

motibazio akademikoaren bi osagai nagusien batukariak lortutako azalpen gaitasunaren 

balorea, zuzendutako R
2
 = .060koa da. Beste modu batean esanda, euskara ikasteko 

motibazioa akademikoa, hizkuntza honekiko jarrera linguistikoetan eman daitekeen 

bariazioaren %6 azaltzera hel daiteke. Baina esan beharra dago bi motibazio 

orientazioen artean ez dela gaitasun iragarle berbera edo antzekoa ematen, hau da, ez 
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dute motibazio orientazio biek maila bereko azalpen gaitasuna erakusten. Hain zuzen 

ere, motibazio intrintsekoa da gaitasun hori adierazten duen bakarra (t = 8.88; p < .001); 

honek esan nahi du motibazio intrintsekoan ematen den unitate bakoitzeko aldaketari 

.923ko aldaketa dagokiela euskararekiko jarrera linguistikoei 

 

 

 
93. Taula 

Euskara ikasteko motibazio akademikoak euskararekiko jarrera linguistikoetan duen eragin estatistikoa 

M.A. 

Eredua ANOVA Erregresio koefizienteak 

 

R R2  F P 

Estandarizatu 

gabeko 

koefizienteak 

E.K. 

t p 

B E.Tip. Beta 

JL .247 .060 42.12 .000 

40.985 2.305   17.78 .000 Konst 

   0.923 0.104 .258 8.88 .000 Int 

-0.107 0.092 -.034 -1.16 .243 Est 

Azalpena: JL= Jarrera linguistikoak; Konst= Konstantea; Int= Motibazio Intrintsekoa; Est= Motibazio Estrintsekoa. 

 

 

 

Aurreko taulan adierazitako datuek erakusten dute (begiratu 93. taula) 

beharrezkoa dela beste erregresio eredu bat proposatzea, non gaitasun iragarlerik 

adierazten ez duen osagaia eliminatzen den. Modu honetan, eredua hobetzen den, 

okerrera egiten duen edo aldaketarik ematen ez den frogatzeko aukera zabaltzen da. 

Eredu berri honen datuak, 94. taulan adierazten dira eta ikus daitekeen moduan 

motibazio estrintsekoaren eliminatzearen ondorioz ematen den aldaketa oso ahula izan 

da. 

 

  

 
94. Taula 

Motibazio intrintsekoak euskararekiko jarrera linguistikoetan duen eragin estatistikoa 

M.A. 

Eredua ANOVA Erregresio koefizienteak 

 

R R2  F p 

Estandarizatu 

gabeko 

koefizienteak 

E.K. 

t p 

B E.Tip. Beta 

JL .245 .059 82.85 .000 
39.441 1.888  20.88 .000 Konst 

0.878 0.097 0.245 9.10 .000 Int 

Azalpena: JL= Jarrera linguistikoak; Konst= Konstantea; Int= Motibazio Intrintsekoa. 



 

 

336 Bigarren atala. Ikerketa enpirikoa 

Aipatu bezala, azalpen gaitasun totala ia aldaketarik gabe mantendu da, lehen 

jarrera linguistikoen %6 azaltzeko gaitasuna erakusten bazuen, oraingo honetan %5.9 

(R
2 

 = .059) azaltzeko gaitasuna erakusten baitu. Era berean, motibazio intrintsekoaren 

gaitasun iragarlea ere zertxobait jaitsi dela ikus daiteke, oraingo eredu honetan jarrera 

linguistikoen 0.878ko igoera eragiten baitu bere unitate bakoitzeko igoerarekin. 

 

Atal honen sarreran aipatu bezala beharrezkotzat jotzen da datu hauek MIMIC 

egiturazko ekuazio ereduen bidez analizatzea eredu bakoitzaren doitzea frogatzeko eta 

ereduen arteko konparaketak egiteko. Honetaz gain, nahiz eta burutu berri diren 

erregresio ereduek erakusten dutenaren arabera motibazio akademikoa izan neurri 

handiago batean euskararekiko jarrera linguistikoak iragartzeko gaitasuna erakusten 

duena eta ez alderantziz MIMIC egiturazko ekuazio ereduek erlazioaren noranzkotasun 

hau ziurtazteko balio izango dute. Aipatutako ereduen datuak jarraian erakusten diren 

figura zein tauletan deskribatzen dira. 

 

Lehenik eta behin, erregresio ereduen bidez egin bezala eta 18. figuran erakusten 

den kontzeptu diagraman ikus daitekeen moduan, jarrera linguistikoen hiru osagaiak 

(jokabidezkoa, afektiboa eta kognitiboa) izango dira motibazio akademikoaren gain 

eragiten dutenak; azken hau motibazio intrintseko eta motibazio estrintsekoaz osatutako 

elementua bezala ulertzen delarik.  

 

 

  

 
18. Figura. Jarrera linguistikoek motibazio akademikoan duten eraginaren MIMIC ereduaren 

irudikapena 
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Bigarrenik, aurkako norabidean ematen den erlazioa planteatzen duen MIMIC 

ereduaren bidez lortutako datuen doitzea analizatzen da (ikus. 19. figura). Kasu honetan, 

helburu estrintsekoetarako orientazioak eta helburu intrintsekoetarako orientazioak 

osatzen duten motibazio akademikoa izango da, jarrera linguistikoen hiru osagaietan 

(jokabidezkoa, afektiboa eta kognitiboa) eragina adieraziko duena. 

 

 
19. Figura. Motibazio akademikoak jarrera linguistikoetan duen eraginaren MIMIC ereduaren 

irudikapena 

 

 

Konparatu beharreko ereduak proposatu ondoren, beraien analisiari ekiten zaio 

eta lortutako emaitzak jarraian adierazten dira (ikus 20. figura eta 95. taula). Jarrera 

linguistikoek motibazio akademikoaren gain erakusten duten eraginari dagokionez (M1 

eredua) eta datuetara doitze egokiena adierazten duen eredua aukeratzeko orduan 

estandarizatutako zein estandarizatu gabeko hainbat parametroren interpretazio 

multzoari jarraituz ikus daiteke, hurbilketaren batezbesteko hondarraren erro karratua 

markatzen duen indizearen (RMSEA) bidez adierazten den doitze orokorra RMSEA = 

.015ekoa dela, hau da, onargarria izan dadin markatutako RMSEA = .05eko balorea 

baino nabarmen baxuagoa dela eta, beraz, bikaina izan dadin markatutako RMSEA = 

.00ko balorera asko hurbiltzen dela. Era berean, p > .05eko adierazgarritasun mailak 

aztertutako eredua datuetara zuzentasunez doitzen dela onartzeko aukera ematen du. 

 

Honetaz gain, alde batetik ereduak adierazten dituen chi koadroa eta askatasun 

graduen zatiketaren balorea (χ²/gl) 3koa baino baxuagoa da. Beste aldetik, NNFI (Non-

Normed Fit Index) arautu gabeko doitze indizeak, konparaziorako CFI (Comparative Fit 

Index) doitze indizeak zein doitze orokorreko GFI (Goodness of Fit Index) indizeak 
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1.00eko balorea adierazten dute eta azkenik, estandarizatutako hondarraren tamaina 

zehazten duen indizeak SRMR = .0066ko balorea adierazten du, hau da, zero baloretik 

nahiko hurbil dagoen balorea eta, beraz, ereduaren egokitzapenerako azpimarragarria 

izango dena. 

 

 

 
20. Figura. Jarrera linguistikoek motibazio akademikoan duten eraginaren estandarizatutako 

MIMIC ereduaren irudikapena 

 

 

Jarrera linguistikoek motibazio akademikoaren gainean erakusten duten azalpen 

gaitasunaren totala, %4.6koa da (R
2
 = .046) eta azken honen gainean erakusten duen 

efektu edo ondorio zuzenaren totala 0.23koa izango da. Bestalde, analisi honen bidez 

lortutako ereduaren egiturazko erregresio koefizienteei dagokienez, jarrera linguistikoen 

osagai bakoitzaren eragin gaitasunari erreparatuta eta betiere esku artean ditugun 

datuekin baiezta daiteke, osagai afektiboa dela eragin maila altuena erakusten duena, 

bere egiturazko erregresio koefizienteak .13ko balorea adierazten baitu. Ondoren, .07ko 

balorea lortzen duen egiturazko erregresio koefizientearekin osagai kognitiboa egongo 

litzateke eta azkenik edo eragin maila baxuena adierazten duen osagaia, jokabidezkoa 

izango litzateke 0.3ko balorea adierazten duen egiturazko erregresio koefizientearekin. 

 

Hala eta guztiz ere, “t” indizeari erreparatuta, hau da, adierazgarritasun 

zuzenaren maila adierazten duen indizeari erreparatuta ikus daiteke jarrera linguistikoen 

osagaiei dagokienez (t afektiboa = 3.71; t jokabidezkoa = 1.02; t kognitiboa = 2.22) hain 

zuzen ere, jokabidezko osagaiaren kasuan, honek eredu honetan lortzen duen balorea ez 

dela beharrezkoa den 1.69ko puntuaziora iristen eta, beraz, osagai hau eliminatuko den 
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eredu berri bat proposatzearen alde egin beharko litzateke, doitze egokiago bat 

aurkitzeko asmoz. Eredu berri honetatik (M2 eredua) lortutako datuak 21. figuran eta 

95. taulan adierazten dira. 

 

 

 
 

 

 
21. Figura. Jokabidezko osagairik gabeko jarrera linguistikoek motibazio akademikoan duten 

eraginaren estandarizatutako MIMIC ereduaren irudikapena 

 

 

Azken figura honetako eta 95. taulan aurkeztutako datuen interpretazio 

bateratuak erakusten du, nahiz eta ereduaren doitzeak egokia izaten jarraitu, bere 

adierazgarritasun maila beharrezkoa den α =.05eko maila kritikotik gorakoa baita, 

txarrera egiten duela nabarmen aurreko ereduarekin (M1) konparatuz. Adibidez, GFI, 

NNFI eta CFI indizeen baloreak, oro har, egonkor mantentzen badira ere, hurbilketaren 

batezbesteko hondarraren erro karratua adierazten duen indizearen balorea (RMSEA = 

.031), hots, doitze balorerik garrantzitsuena izan daitekeena, bikoiztu egin da. Bestalde, 

chi koadroa eta askatasun graduen zatiketaren balorea (χ²/gl) puntu batean areagotu da 

(χ
2
/gl = 2.28) eta gauza bera gertazten da SRMR indizearen balorearekin.  

 

Honen guztiaren ondorioz, nahiz eta hasierako ereduak jarrera linguistikoetako 

jokabidezko osagaiaren eliminatzea gomendatu, bigarren ereduak erakusten du osagai 

hau guztiz beharrezkoa dela eta bere eliminatzeak ez duela inongo hobekuntzarik 

suposatzen. Honen arrazoia da euskararekiko jarrera linguistikoen jokabidezko osagaiak 

eragin zuzena barik zeharkako eragina adierazten duela motibazio akademikoan. Hau 

da, jokabidezko osagaia ez da jarrera linguistikoak bezalako konstruktu orokorretik 

bereiz edo kanpora daitekeen osagai bat, ez behintzat hauen eta motibazio 
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akademikoaren arteko erlazioa edo eragina aztertzeari dagokionez, azken batean beste 

bi osagaiekin lotura estua adierazten baitu, hain zuzen ere, osagai afektiboarekin r = 

.67ko lotura maila eta osagai kognitiboarekin r = .58ko lotura maila eta lotura hauen 

bidez, hots, zeharka eragiten dio motibazioa akademikoari.  

 

Edozein modutan, orain arte burututako analisiei esker baiezta daiteke DBHko 

ikasleek euskararekiko adierazten dituzten jarrerek eragin zuzena zein zeharkakoa 

dutela hizkuntza hau ikasteko motibazio akademikoaren gainean eta, beraz, ikasle hauen 

euskararekiko jarrera linguistikoak hobetzea lortzen bada, bai zuzenean, bai zeharka, 

ikasle hauek euskara ikasgaiaren aurrean erakusten duten ikasteko motibazioa 

akademikoan eragitea lortuko litzatekeela. 

 

Bi elementuen arteko erlazioaren lehendabiziko norabidea aztertu ondoren, 

jarraian kontrako norabidea aztertzeari ekiten zaio, hau da, motibazioa akademikoak 

(orientazio estrintsekoa eta intrintsekoaren bidez) jarrera linguistikoen gainean 

(jokabidezko osagaia, afektiboa eta kognitiboa) izan dezakeen eragina analizatzeari 

ekiten zaio. Horretarako, jarraian adierazten den 22. figura eta 95. taulako datuak 

erabiltzen dira, non eredu berriak (M3 eta M4) deskribatzen diren.   

 

 

 
 
22. Figura. Motibazio akademikoak jarrera linguistikoetan duen eraginaren estandarizatutako 

MIMIC ereduaren irudikapena 
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Ikus daitekeen moduan, estandarizatutako hondarraren tamaina zehazten duen 

indizeak (SRMR = .0079) orain arteko balorerik altuena adierazten badu ere, 

hurbilketaren batezbesteko hondarraren erro karratua markatzen duen indizeak 

(RMSEA = .000) balorerik bikainena adierazten du, hau da, posiblea den balore 

minimoa eta, beraz, ereduaren doitzea datuekiko ezin hobea da. Era berean, chi koadroa 

eta askatasun graduen zatiketaren balorea (χ²/gl) orain arteko baxuena da (χ
2
/gl = 0.72) 

eta GFI = 1, NNFI = 1 eta CFI = 1 parametroen puntuazioek lor daitezkeen balore 

altuenak adierazten dituzte. Azkenik, motibazio akademikoak, jarrera linguistikoen 

gainean adierazten duen azalpen gaitasuna %7.4koa da (R
2
 = .074). 

 

Baina kasu honetan ere adierazgarritasun zuzenaren mailak, alegia, “t” baloreak 

adierazten duenaren arabera beharrezkoa litzateke kausazko aldagai baten kanporatzea 

edo eliminatzea, kasu honetan motibazio estrintsekoaren eliminatzea. Hain zuzen, 

motibazio intrintsekoak egiturazko erregresio koefiziente onargarria adierazten badu ere 

(0.28; t  = 8.93), ez da gauza bera gertazten motibazio estrintsekoaren kasuan, ez baitu 

jarrera linguistikoetan inolako eraginik erakusten, alegia, bere egiturazko erregresio 

koefizientea -0.04; t = -1.19koa da. Esan beharra dago, hipotesi honen hasieran 

burututako erregresio linealaren analisiek ere gauza bera gomendatzen zutela. Aldaketa 

honi dagozkion ereduaren (M4) datuak 23. figuran eta 95. taulan adierazten dira. 

 

 

 
 
23. Figura. Motibazio intrintsekoak jarrera linguistikoetan duen eraginaren estandarizatutako 

MIMIC ereduaren irudikapena 
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Laugarren eta azken eredu honen kasuan parametro edo irizpide guztiek orain 

arteko doitzerik egokiena adierazten dute. Alde batetik, RMSEA indizeak = .000ko 

balorea, hots, balorerik bikainena adierazten jarraitzen du eta chi koadroa eta askatasun 

graduen zatiketaren balorea (χ
2
/gl = .28) aurreko eredukoa baino baxuagoa da oraindik 

ere. Beste aldetik, GFI, NNFI eta CFI indizeen baloreak mantendu egin dira aurreko 

ereduarekin konparatuta, hau da, puntu bateko balorea adierazten dute eta azkenik, 

estandarizatutako hondarraren tamaina neurtzen duen indizearen balorea ere orain 

arteko baxuena izan da (SRMR = .004). Puntu honetara iritsita, motibazio 

intrintsekoaren egiturazko erregresio koefizientea jarrera linguistikoen gainean .27koa 

da eta azalpen gaitasunak hamarreko baten jaitsiera jasaten du aurreko ereduarekin 

konparatuta, hau da, %7.3ko (R
2
 = .073) azalpen gaitasuna adierazten du oraingo eredu 

honetan eta jaitsiera ahul honetaz gain beste parametro guztietan adierazten diren 

hobekuntzak nabarmenak izanik, azken eredu hau hartzen da lehendabiziko aukera 

bezala euskararekiko jarrera linguistiko eta hizkuntza honen motibazio akademikoaren 

arteko kausazko erlazioan. 

 

 
95. Taula 

MIMIC ereduen doitze parametroak 

Eredua χ
2
 df χ

2
/gl p RMSEA GFI NNFI CFI SRMR 

M1 2.56 2 1.28 .278 .015 1.00 1.00 1.00 .0066 

M2 2.28 1 2.28 .131 .031 1.00 0.99 1.00 .0071 

M3 2.89 4 0.72 .576 .000 1.00 1.00 1.00 .0079 

M4 0.57 2 0.28 .753 .000 1.00 1.00 1.00 .0040 

Azalpena: M1= Jarrera linguistikoek motibazio akademikoan duten eraginaren eredua; M2=  Jarrera 

linguistikoek (jokabidezko osagairik gabe) motibazio akademikoan duten eraginaren eredua; M3= 

Motibazio akademikoak jarrera linguistikoetan duen eraginaren eredua; M4 = Motibazio akademikoak 

(motibazio intrintsekoak) jarrera linguistikoetan duen eraginaren eredua. 

 

 

 

Ondorio bezala, bai aldakortasun anitzeko erregresio analisien bidez, bai 

LISREL programarekin burututako egiturazko ekuazio ereduen bidez lortutako datuekin 

baiezta daiteke motibazio akademikoak eragin handiagoa erakusten duela jarrera 

linguistikoen gain, hauek motibazio akademikoaren gain erakusten dutena baino eta, 
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beraz, ikerketa tesi honetan planteatutako hamahirugarren hipotesia betetzen dela 

ziurtatzen da. 

 

Era berean esan daiteke, ikaslearen euskara ikasteko motibazio akademikoan 

hobekuntzak lortzen diren neurrian, ikasle hauen euskararekiko jarrera linguistikoetan 

positiboki eragiteko aukera izango dugula. Baina eragin honetan ezin da motibazio 

akademikoa bere osotasunean hartu, motibazioaren orientazio estrintsekoak ez baitu 

eraginik adierazten euskararekiko jarrera linguistikoetan. Honek adierazten du ikasleen 

orientazio intrintsekoaren hobekuntza bilatu behar dela beraien euskararekiko jarreretan 

positiboki eragin nahi bada, hau da, hizkuntza bereganatzeak, ikasteak eta azken batean 

erabiltzeak suposatzen duen berezko plazerra bilatzean ahaleginak egin beharko 

lirateke. 

 

 

2.5. Motibazio akademiko, jarrera linguistiko, autokontzeptu akademiko,  

errendimendu akademiko eta ezaugarri soziodemografikoak 

 

Tesi honetako hirugarren eta azken helburuari bukaera emateko bertan aztertu 

izan diren konstruktu zein aldagaien arteko erlazioa aztertzea proposatzen da. Horrela, 

jarrera linguistikoek eta hauekin batera aztertu izan diren beste konstruktuek azken 

hipotesian proposatzen den erlazioa deskribatzea espero da, alegia, ikerketa honetan 

aztertutako aldagai soziodemografikoek, motibazio akademikoarekin batera jarrera 

linguistiko positiboagoak iragartzen dituztela eta hauek aldi berean euskara ikasgaian 

lortutako errendimendu akademiko altuagoa adierazten dutela, autokontzeptu 

akademikoa azken hauen bitarteko aldagaia delarik. Modu honetan, ikerketa honetako 

helburu nagusia den JLG galdetegiaren balioztatzea bukatutzat jo daiteke, honek 

galdetegiaren kanpo-baliotasuna ziurtatuko bailuke.  

 

Esan beharra dago, konstruktu edota aldagaien arteko erlazioa deskribatu ahal 

izateko analisi edo proba mota egokiena LISREL programak ahalbidetzen duen 

egiturazko ekuazioen eredua izango litzatekeela, hain zuzen ere, analisi mota honek 

konstruktuen arteko erlazioaren noranzkotasunaren gaineko datuak deskribatzeko 

aukera emango bailuke. Hala ere, bost elementuren arteko erlazio korapilatsua 
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deskribatzea honelako programa konplexua erabiliz zaila edota ezinezkoa suerta daiteke 

askotan. Hau dela eta, elementu hauen arteko erlazioa deskribatzeko erabiltzeko 

samurragoa eta ulerterrazagoa den metodologia baten alde egin da, hots, Pearson-en 

korrelazioen analisiak erabiltzea erabaki da, nahiz eta metodologia honek ez duen 

elementuen arteko erlazioaren noranzkotasunaren gaineko zehaztapenik ematen. Dena 

dela, metodo hau etorkizun hurbil batean burutzea espero den egiturazko ekuazioen 

analisietarako aurretikoa edo lortutako emaitzen hausnarketarako eredu egokia izan 

daiteke. 

 

Horrela, bada, aztertu beharreko ezaugarri soziodemografikoak kalkulatzeko 

orduan, tesi honetan analizatu diren ezaugarri sozial eta demografikoak (ikasleen ama 

hizkuntza, ikastetxea kokatutako zonalde gegrafikoa, ikaslea matrikulatuta dagoen eredu 

linguistikoa eta ikasleak etxean egin ohi duen euskararen erabilera) deskribatzen 

dituzten itemen batuketa burutu da. Alde batetik, ikasleen ama hizkuntzari dagozkion 

itemen datuak batzerako orduan hiru taldeko edo mailatako banaketa egin da; lehen 

maila edo baliorik altuena ama hizkuntzatzat euskara duten ikasleei eman zaie, ondoren 

bigarren maila batean kokatu dira tarteko balorearekin euskara eta gaztelania (Biak) 

duten ikasleak eta azkenik, hirugarren mailan balore bera eman zaielarik gaztelania ama 

hizkuntza bezala duten ikasleak eta euskara zein gaztelania ez den beste hizkuntza bat 

duten ikasleak.  

 

Bestetik, ikastetxea kokatutako zonalde geografikoa neurtzerako orduan ere hiru 

taldeko mailaketa egin da; lehenik, balore altuena euskararen erabilera oso altua den 

zonaldeetan kokatutako ikastetxeei eman zaie. Jarraian, euskara eta gaztelaniaren 

erabilera parekoa edo antzekoa den zonaldeetan kokatutako ikastetxeei tarteko balorea 

eman zaie eta azkenik, balorerik baxuena euskararen erabilera oso urria den zonaldeetan 

kokatutako ikastetxeei eman zaie. 

 

Ikasleak matrikulatutako eredu linguistikoari dagokionez, D ereduan 

matrikulatutako ikasleei balorerik altuena eman zaie, ondoren B ereduan 

matrikulatutako ikasleei tarteko balorea eta azkenik, A ereduan matrikulatutako ikasleei 

balorerik baxuena. 
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Azken ezaugarriari dagokionez, hots, ikasleek etxean egin ohi duten euskararen 

erabilera neurtzerako orduan, galdetegian erabilitako galdera zuzenaren bidez lortutako 

puntuazio edo balore mailaketa bera mantendu da. 

 

Tesi honetan zehar aztertutako elementu nagusien neurketa egiterako orduan, 

alde batetik, motibazio akademikoa neurtzeko orientazio estrintsekorako eta 

intrintsekorako helburuen batukaria erabili izan da aurreko atalean egin bezala. Beste 

alde batetik, euskararekiko jarrera linguistikoak neurtzeko JLG galdetegian lortutako 

puntuazioaren totala erabili da. Autokontzeptu akademikoari dagokionez, AUDIM 

galdetegiaren hasierako bertsioan agertzen den izen bereko eskalan lortutako 

puntuazioaren totala erabili da (autokontzeptu berbala eta matematikoa bereizten ez 

dituena, baizik eta norbanakoak bere buruarekiko duen ikasle pertzepzioa ebaluatzen 

duena). Azkenik, euskara ikasgaian lortutako errendimendu akademikoa neurtzeko, 

ikasleek galdetegia betetzerako orduan hurbilen burututako ebaluazioaren kalifikazioak 

erabili dira. 

 

Behin aldagai edo elementu bakoitzaren neurketa irizpideak zehaztuta, hasierako 

eredua proposatzen da (begiratu 24. figura) eta honetarako aurretik burututako azterketa 

teorikoa zein tesi honetan zehar lortutako emaitzak hartzen dira kontuan. Hasierako 

eredua ulertzeko laguntzen duten emaitzak Pearson-en aldakortasun bikoitzeko 

korrelazioetatik lortu dira α = .05eko maila kritikoarekin. Emaitza hauek 96. taulan 

deskribatzen dira eta beraien irudikapena 25. figuran azaldutako ereduan. 

 

 

 
96. Taula 

Ereduan erabilitako aldagaien arteko Pearson-en korrelazioak 

  1 2 3 4 5 

 

1 ERRENDIMENDUA 

 

1 
    

 

2 AUTOKONTZEPTUA 

 

.545*** 

 

1 
   

 

3 MOTIBAZIOA 

 

.182*** 

 

.388*** 

 

1 
  

 

4 JARRERAK 

 

.268*** 

 

.081* 

 

.179*** 

 

1 
 

 

5 SOZIODEMOGRAF 

 

.231*** 

 

.055 

 

.120*** 

 

.804*** 

 

1 

                                                                                                                          *** p < .001; * p < .05 
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Azken figurari erreparatuz gero, hainbat ondorio atera daitezke eta hauetatik 

azpimarragarria da aldagai guztien artean ezaugarri soziodemografikoek duten pisua 

edo garrantzia honelako erlazio nahasketaren artean. Aldagai soziodemografikoei 

zehatzago begiratuta, argi ikus daiteke erlazio maila edo azalpen gaitasun handiena 

hauen eta jarrera linguistikoen artean ematen dela. Era berean, euskara ikasgaiko 

errendimendu akademikoarekin mantentzen duen erlazioa ere nahiko esanguratsua dela 

esan daiteke, bai zuzenean, bai jarrera linguistikoen bidez zeharka ematen den erlazioa 

baita.  

 

Beste alde batetik, euskara ikasgaian lortzen den errendimendu akademikoari 

dagokionez, hauek batik bat autokontzeptu akademikoarekin mantentzen dute erlazio 

esanguratsuena; nahiz eta ezaugarri soziodemografikoekin edota jarrera linguistikoekin 

ere erlazio maila adierazgarria mantentzen duen. Ordea, motibazio akademikoarekin 

adierazten duen erlazio maila ez da espero bezain altua. 

 

Jarrera linguistikoei dagokienez eta aurreko puntuan lortutako emaitzak 

berretsiz, hauek motibazio akademikoarekin adierazten duten erlazioa batez ere 

orientazio intrintsekorako motibazioarekin ematen dena dela esan beharra dago. Modu 

berean, jarrera linguistiko eta autokontzeptu akademikoaren artean ematen den erlazioa 

oso baxua dela ikus daiteke eta azken honek ezaugarri soziodemografikoekin ez duela 

inolako erlaziorik adierazten.  

 

Azken batean, datu hauetatik ondoriozta daiteke ikasleek euskara ikasgaian 

lortzen dituzten emaitzak lotura oso altua adierazten dutela autokontzeptu 

akademikoarekin eta era berean bai jarrera linguistiko, bai ezaugarri 

soziodemografikoekin; azken bi elementu hauek mantentzen duten erlazioaren 

batuketak autokontzeptu akademikoak lortzen duena parekatuko bailuke. Honetaz gain, 

azpimarragarria da ezaugarri soziodemografikoek jarrera linguistikoekin erakusten 

duten erlazioa; honek askotan aipatu izan den erakunde sozialen inplikazioaren beharra 

azaleratzen baitu euskararen aldeko jarrerak sustatzeko orduan.  
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Edozein ikerlariren ikuspuntutik tesi batek edo ikerketa lan batek bi helburu 

orokor jarraitu beharko lituzke. Alde batetik, ikerketan lantzen den gaiari dagokion 

arloarentzat ekarpen garrantzitsuak egitea, hau da, gaiaren inguruan aurrerapausuak 

ematea eta bestetik, une horretara arte konstruktuaren gainean emandako ezagutza 

zabaltzea. Bide horretatik, bada, ikerketa lan edo tesi honetan proposatu izan diren 

helburuak zein hauetatik eratorritako hipotesiak, jarrera linguistiko, motibazio 

akademiko eta autokontzeptu akademikoaren gainean azken urteotan azaldu diren eta 

tesiaren lehen atalean laburbiltzen diren teoria gaurkotuenak kontuan hartuta burutu 

dira. Aipatutako marko teorikoak argi erakusten du, gaur egun gure gizartean eta batez 

ere testuinguru akademikoan hain garrantzitsu diren jarrera linguistiko edota 

ikasketarako motibazioa zein hauen arteko erlazioa aztertzeko beharra nerabezaroa 

bezalako norbanakoaren eboluzio garai erabakigarrian. Hasierako helburu honetatik 

abiatuta, azkenean tesiaren ardatza edo helburu nagusia izatera igaro den DBHko 

ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoak neurtuko zituen galdategi gaurkotu baten 

sortzea eta azken urteotan analisi estatistikoen gainean eman diren berrikuntzak 

aplikatuz honen balioztatzea burutzea beharrezkotzat jo zen. Horrela, bada, jarraian 

azaltzen den kapituluan konstruktu hauen gaineko analisien ondorioak aztertuko dira. 

Bestalde, ezin daitezke aipatu gabe utzi burututako ikerketa honetan zehar sortu 

izan diren mugatze edo ezintasunak. Edozein lan enpiriko burutu ondoren, lortutako 

ondorioen garrantzia neurtu edo ulertu eta emaitzak, populazio osoa kontuan hartuta 

orokortu ahal izateko, beharrezkoa da ikerketan zehar agertu diren muga eta ezintasunak 

ezagutaraztea azken batean, etorkizunari begira zabaldu diren ikerlerroak hauetan 

oinarritzen baitira. 

 

1. EZAGUTZAREN GAINEKO EKARPENAK 

Aurreko bi kapituluetan zehar adierazitako emaitzek, doktorego tesi honetan 

proposatutako hipotesiak zein puntura arte bete diren ala ez frogatzeko aukera eman 

dute. Beraz, lortutako emaitzetatik atera daitezkeen ondorioek hasieran jarritako hiru 

helburuei zein ekarpen egiten dieten adierazten da jarraian, hau da, alde batetik, azken 

teoriek deskribatzen dituzten hiru dimentsiotako jarrera linguistikoak neurtzen dituen 
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JLG galdetegiaren balioztatzeari egindako ekarpenak; bestetik, jarrera linguistikoekin 

lotutako aldagai soziopertsonaletan eman daitezkeen aldeen identifikatzearekin lotutako 

ekarpenak eta azkenik, jarrera linguistikoek motibazio akademikoarekin, autokontzeptu 

akademikoarekin eta errendimendu akademikoarekin adierazten dituzten erlazioei 

egindako ekarpenak.  

 

1.1.  JLG galdetegiaren balioztatzea 

Azken urteotan eleaniztasunaren zein hizkuntzen erabileraren gaineko ikerketak 

ugarituz joan dira munduko herrialde garatu guztietan. Ez da harritzekoa halako 

ikerketen gorakada ematea mundu globalizatuaren ondorio nagusietako bat hizkuntza-

dibertsitatea denean, hots, komunitate eleaniztunak ugaritzen ari diren heinean 

gizarteetako errealitatea ere aldatzen ari da eta honek derrigorrean garamatza egoera 

berri horietara egokitzeko beharrezkoak diren ikerketak eta ondoriozko hobekuntzak 

proposatzera.  

Gaur egun munduko edozein gizartetan burutzen dira beraz, jarrera linguistikoen 

gaineko ikerketak. Honetarako arrazoi nagusiena seguruenik, hizkuntzen desagertze 

prozesuak azken urteotan jasan duen azkartzea izan daiteke (Larrañaga, 2010). Hala ere, 

bada arrazoi honekin batera aipagarria izan daitekeen beste bat, hain zuzen ere, 

hizkuntza-dibertsitatea bultzatzeko asmoz azken urteotan eta batik bat Europako 

herrialde gehienetan aurrera eraman diren politika linguistikoak aztertzea (Lorenzo, 

Trujillo eta Vez, 2011). Batez ere, hainbat hizkuntzaren arteko ukipena ematen den 

gizarteetan hizkuntza horien arteko eta azken batean, hiztunen arteko bizikidetza 

sustatzeko helburuarekin, hots, hizkuntza gutxituaren etorkizuna ziurtatzeko zein 

gutxiengo linguistikoaren onespena lortzeko asmoarekin burutu izan diren politika 

linguistikoen aztertzea (Mar-Molinero, 2001). Azken batean, jarrera linguistikoen 

gaineko azterketa edo ikerketa batek hizkuntzen ukipena ematen den gizarte batean 

ezarritako hizkuntza politika zein hezkuntza sistema baten funtzioa deskribatzeko 

ahalmena izan baitezake (Baker, 1992).  
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Horregatik, beharrezko ikusten da jarrera linguistikoak zein hauetan eragin 

zuzena izan dezaketen elementuak sakonean ezagutzea, gerora, beraien arteko erlazioak 

deskribatu ahal izateko eta era berean, eleaniztasunera begira bideratutako programak 

edo gure gizartean hizkuntza-normalkuntzarako proiektu eraginkorrak sortu nahi 

direnean. 

Arrazoi hauek direla medio, beharrezkoa zen jarrera linguistikoak neurtuko 

zituen galdetegi sendo eta fidagarria erabiltzea, hau da, ikerketaren alorrean gero eta 

gehiago erabiltzen den balioztatutako neurketa tresna edo galdetegia erabiltzea eta era 

berean, jarreren gainean azken urteotan teoria garrantzitsuenek adierazten duten 

ikuspuntua islatzen duena. Horrela, bada, esan daiteke jarraian adierazten diren 

arrazoietan oinarrituta ikerketa honetan sortu den JLG galdetegiak balioztatze proba 

guztiak gainditu dituela eta aurrerantzean beste edozein ikerketarako erabilgarria izango 

den neurketa tresna bikaina sortu dela. 

Jarraian, JLG galdetegiaren behin betiko bertsioa osatzen duten hamasei itemen 

analisi estatistikoen ondorioz lortutako emaitzen araberako balorazioari ekiten zaio. 

Modu honetan, lehenik eta behin analisi deskribatzaileak argi eta garbi adierazten du, 

oro har, item egokiak direla galdeketaren ondorioz azaldutako bariantza maximizatzeko 

eta era berean puntuazio altuena zein baxuena lortzen duten norbanakoen artean 

diskriminatzeko edo bereizteko ezarritako baldintzak betetzen dituztela.  

Gainera, item guztiek batezbesteko aritmetiko zuzena adierazten dute, item 

bakoitzean jasotako erantzun guztien puntuazioen batezbestekoek item horri dagokion 

eskalaren tarteko puntuazioa adierazten baitute. Honek, item horretan lortutako 

puntuazioak distribuzio arrunt bat lortzera ahalik eta gehien hurbiltzen direla adieraziko 

luke. Era berean, asimetriaren kalkuluak edo itemek adierazten duten kurba modu 

orekatuan banatzen da eta kurtosiak,  itemen baloreen kontzentrazio maila egokia 

ematen dela adierazten du, hau da, erdigunean ematen den kontzentrazio maila egokia 

dela adierazten du. 

Honetaz gain, barne trinkotasunari dagokionez, hau da, itemek propietate bera 

neurtzeko duten gaitasunari dagokionez, esan beharra dago, itemek adierazten duten 

barne trinkotasunaren emaitzak bikainak izan direla. Alde batetik, item bakoitzak 
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dagokion eskalan beste eskaletan baino puntuazio altuagoa adierazten duelako, hau da, 

item bakoitzak bere eskalan lortutako puntuazio totalaren eta beste bi eskaletan 

lortutakoaren arteko korrelazio koefizienteak egokiak izan dira. Beste aldetik, faktore 

bakoitzeko item guztiek lortutako korrelazioen baloreak oso altuak izan direlako eta 

ondorioz, faktore bakoitzak lortzen duen fidagarritasun maila, zein galdetegiaren barne 

trinkotasuna oso altuak izan dira.  

Hain zuzen ere fidagarritasunaren emaitzak aipatzean, euskararekiko jarrera 

linguistikoak neurtzeko sortutako galdetegiak oso fidagarritasun maila altua adierazten 

duela esan behar da. Cronbach-en alfaren bidez neurtutako JLG galdetegiaren 

fidagarritasun maila .949koa da eta, beraz, galdetegiak fidagarritasun maila bikaina 

lortzen duela esan daiteke, .65eko balorea gainditzen denean fidagarritasun onargarria 

lortzen dela esaten bada ere .90eko balorea gainditzen denean bikaina dela esan 

daitekeelako (Pardo eta Ruiz, 2002). Hala ere, azken urteotan psikologia arloko ikerketa 

gehienetan galdetegi baten fidagarritasun maila neurtzerako orduan Cronbach-en alfa 

baino zorrotzagoak diren metodo edo fidagarritasun analisiak erabiltzeari ekin zaio, hain 

zuzen, fidagarritasun konposatuaren kalkulua (composite reliability) burutzeari ekiten 

zaio (Zumbo, Gadermann, eta Zeisser, 2007). Horrela, bada, JLG galdetegiaren kasuan 

ere, bai fidagarritasun konposatua, bai McDonalds-en Omega fidagarritasuna kalkulatu 

izan dira, azken batean, Cronbach-en alfaren bidez lortutako emaitzak ziurtatzeko 

asmoz eta hauetan lortutako emaitzak .968 eta .967koak izan dira hurrenez hurren. 

Honek adierazten du hasieran lortutako fidagarritasun emaitzak ziurtatzen direla eta, 

beraz, galdetegia erabilgarria dela jarrera linguistikoen azterketarako.  

Bestalde, galdetegiaren bidez azaltzen den bariantzaren ehunekoa oso altua dela 

esan daiteke; hain zuzen ere, galdetegia osatzen duten hiru osagaietatik jokabideari 

dagokion osagaiak lortzen du azalpen bariantza altuena %55.66ko mailarekin, ondoren 

osagai afektiboak %10.73ko mailarekin eta azkenik, osagai kognitiboak %6.28ko 

mailarekin. Beraz, galdetegiak bere osotasunean lortzen duen jarrera linguistikoen 

azalpen gaitasuna %72.68koa da eta psikologia alorreko elementuak neurtzerako orduan 

erabilitako irizpideetan oinarrituta, %40 edo %50eko azalpen gaitasuna gainditzen 

denetan oso azalpen maila altua lortzen dela esan behar da. 
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Faktore analisi aztertzailean lortutako emaitzei dagokienez, hamasei itemez 

osatutako galdetegiaren azken bertsiotik ondorioztutako konfigurazio matrizeak hiru 

dimentsiotako konstruktua deskribatzen du eta item bakoitzak bere eskalan baino ez du 

adierazten saturazioa. Hala ere, esan beharra dago konfigurazio matrize bikain hau 

lortzeko hasierako bertsiotik item batzuk eliminatu behar izan direla, bai zegokion 

eskalan barik beste batean adierazten zuelako saturazioa, bai zeharkako saturazioa 

adierazten zuelako, edota bere eskalan adierazitako saturazioaren pisua ez zelako 

nahikoa, hau da, .60ko baloretik beherako pisua adierazten zuelako.  

Dena den, faktore analisi aztertzailearen bigarren fase batean galdetegiaren 

dimentsiotasuna aldagai soziopertsonalen aurrean mantentzen den ala ez frogatu 

ondoren salbuespen txiki batzuk ematen direla ikus daiteke. Adibidez, A ereduan 

matrikulatutako ikasleen kasuan edota ama hizkuntza bezala euskara eta gaztelania ez 

den beste hizkuntza bat duten ikasleen (etorkinak) kasuan hiru dimentsioko egitura ez 

da sendo mantentzen osagai afektibo eta koginitiboek bat egiten dutelako. Honek 

guztiak horrelako aldagaia kontuan hartutako norbanakoengan oinarritutako ikerketa 

sakonagoak eskatuko lituzke, osagai afektiborik ematen den ziurtatu ahal izateko; 

emaitzak ikusita, euskararekin erlazio zuzen edo hestua ez duten norbanakoek hizkuntza 

honekiko adierazten dituzten jarreren barne osagaien artean osagai afektiboa 

zalantzazkotzat jotzeko aukera zabaltzen baitu.  

Hala ere, salbuespen txiki honek ez du inola ere JLG galdetegiak frogatzen duen 

hiru dimentsioko egitura adierazteko gaitasuna zalantzan jartzen. Azken batean faktore 

analisi egiaztagarrian burututako egiturazko ekuazioen bidezko ereduen kalkulua izango 

da hiru domeinutako egitura frogatzeko analisi erabakigarria eta honek argi adierazten 

du bere fidagarritasun maila bikaina edozein dela ere galdetegia betetzen duen 

populazio lagina; hau da, galdetegia fidagarria da norbanakoen euskararekiko jarrera 

linguistikoak neurtzeko laginaren ezaugarrien gainetik. 

Horrela, bada, LISREL 8.8 programarekin burututako egitura-ekuazioei esker 

faktore analisi egiaztagarriari buruzko datuak lortzen dira eta hauetan oinarrituta esan 

daiteke JLGk hiru osagai edo dimentsiotako egitura azaltzen duela argi eta garbi, hain 

zuzen ere, azken urteotan jarrera linguistikoen gainean azaldutako teoria indartsuenek 

deskribatzen duten eredua. 
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Honekin batera, egiaztatutako ereduarekin burututako inbariantza analisiei esker, 

hots, sexua, adina, ikasleen eredu linguistikoa, ama hizkuntza, edota ikastetxea 

kokatutako zonalde geografikoa aldagai soziopertsonalen aurrean JLGren barne egitura 

aztertu ondoren lortutako datuei esker ere esan daiteke hiru dimentsiotako egitura sendo 

mantentzen dela, hau da, galdetegia bete duten DBHko ikasleen sexua, adina, eredu 

linguistikoa, ama hizkuntza, edota ikastetxea kokatutako zonalde geografikoa edozein 

dela ere JLGk bere hiru dimentsiotako faktore egitura sendo mantentzen du.  

Laburbilduz, argi esan daiteke JLG galdetegiak oso maila altuarekin gainditu 

dituela gaur egun edozein ikerketa burutu ahal izateko galdetegi bati eskatzen zaizkion 

edo derrigorrezkotzat jotzen diren fidagarritasun zein balioztatze probak; alegia, berme 

psikometriko bikaina adierazten duela frogatzen da eta ondorioz, aurrerantzean 

galdetegia beste edozein ikerketarako erabilgarria izateaz gain bertatik eratorritako 

datuak ere bermatuta egongo dira. 

Gainera, ikerketa lan honen bidez lortutako neurketa tresnak jarrera linguistikoen 

alorreko ikerketetarako aparteko interesa edo garrantzia izango duelako itxaropena 

zabaltzen da, orain arte gure gizartean hiru osagai nagusien banaketarekin (jokabidezko 

osagaia, afektiboa eta kognitiboa) deskribatzen zituen jarrera linguistikoetarako 

galdetegi propiorik ez baitzegoen. Hau da, ikerketa honek ekarpen nagusi bat egiten dio 

gure hizkuntzaren gaineko alderdi psikolinguistiko edota soziolinguistikoari, alegia, 

euskaran oinarritutako jarreren gaineko hiru dimentsiotako teoria enpirikoki frogatzen 

den lehen aldia da. Gainera, teoria honi zehaztasun osoz egokitzen zaion eta irizpide 

psikometrikoak zorroztasunez islatzen dituen galdetegi bikaina sortu izan da. Hori dela 

eta, JLG galdetegia aurrerantzean soziolinguistika alorreko ikerketetan erabilia izango 

delako eta kontuan hartua izango delako itxaropena zabaltzen da. 

 

1.2. Jarrera linguistikoen aldakortasunaren gaineko ondorioak 

Psikologia arloko ikerketa gehienetan norbanakoen sexua edo adina bezalako 

ezaugarriak aldagai esanguratsu izaten dira aztergai den elementu nagusi horretan eman 

daitezkeen diferentziak aztertzerako orduan. Kasu honetan, jarrera linguistikoak 
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bezalako elementu psikosozialaren azterketa hainbat ikuspuntatik burutu izan da 

denboran zehar (Madariaga, 1994) baina tamalez azken urteotara arte sexua bezalako 

aldagaiak ez du jarrera linguistikoen inguruko ikerketatan garrantzi gehiegirik izan 

nahiz eta norbanakoaren jokabideetan eman daitezkeen ezberdintasunik sakonenak eta 

unibertsalenak generoaren inguruan antolatzen diren (Almeida, 2003). 

Ordea, jarrera linguistikoen zein soziolinguistika arloko beste edozein 

elementuren ikerketatan, aldagai sozialei betidanik eman izan zaie garrantzi handiagoa. 

Hala nola, ikaslea matrikulatutako eredu linguistikoa, ama hizkuntza, aztergai den 

hizkuntzaren erabilera, edota zonalde geografikoa ohiko aldagaiak izan daitezke edozein 

ikerketa soziolinguistikotan berezko izaeragatik hauetan ondorioak edo aldaketak 

emateko gaitasuna dutelako (Siguan, 2001). 

Esan bezala, gutxi dira sexua (edo generoa autore bakoitzaren arabera) aldagaia 

aztertu izan duten autoreak jarrera linguistikoen gaineko ikerketatan, baina aztertu izan 

denetan ez du, oro har, alde esanguratsurik adierazi; hau da, gizonezko eta 

emakumezkoen arteko aldeak hizkuntza zehatz batekiko jarrera linguistikoetan ez dira 

adierazgarriak izan edo ez du behintzat, aipatzeko moduko eraginik lortu. Hala eta 

guztiz ere, esan beharra dago aztertu izan den kasu horietan, emakumezkoek puntuazio 

zertxobait altuagoak lortu izan dituztela beraien ama hizkuntzaren gaineko jarrerei 

dagokionez eta, beraz, gizonezkoek baino jarrera positiboagoak adierazten dituztela 

esan daiteke (González eta Blas, 2011). Horrela, bada, euskararekiko jarrera 

linguistikoen ikerketen inguruan norbanakoaren sexua aldagaiaren ondoriozko aldeak 

identifikatu izan direnean emakumezkoek gizonezkoek baino jarrera positiboagoak 

adierazten dituztela deskribatu izan da (Oroz, 1999). 

Hori dela eta, ikerketa lan honetan proposatutako helburuetako bat sexuaren 

araberako alderik ematen zen ala ez aztertzea edo behintzat identifikatzen saiatzea izan 

zen eta aurretik aztertutakoan oinarrituz hipotesi bezala DBHko ikasleen sexuaren 

arabera ez dela beraien euskararekiko jarrera linguistikoetan alderik nabarituko 

proposatu zen. 

Laginaren totala norbanakoaren sexuaren arabera banatu eta T-test (batezbesteko 

bakunak) analisiak burutu ondoren lortutako emaitzek adierazten dute, hipotesian 
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proposatutakoaren kontra, estatistikoki alde adierazgarriak ematen direla gizonezko eta 

emakumezkoen artean beraien euskararekiko jarrera linguistikoei dagokienez. Hain 

zuzen ere, jarreren osagai kognitiboa da alde adierazgarririk erakusten ez duen bakarra 

eta batez ere osagai afektiboa da alde adierazgarrienak edo nabarmenenak adierazten 

dituena. Osagai kognitiboari dagokionez, honek ere estatistikoki adierazgarriak diren 

diferentziak erakusten ditu baina nahiko maila baxuan.  

Honen guztiaren ondorioz, esan daiteke DBHko ikasleen euskararekiko jarrera 

linguistikoetan emakumezkoek gizonezkoek baino jarrera positiboagoak adieraztearen 

oinarria edo gakoa osagai afektiboan dagoela; alegia, diferentzia hauek osagai horri 

esker ematen direla batik bat. Beraz, JLG galdetegiak mantentzen duen jarreren hiru 

osagaietako banaketari esker, gizonezko eta emakumezkoen artean euskararekiko 

jarreretan adierazitako diferentziaren gaineko zehaztapen berriak ematea ikerketa lan 

honetan lortu den ekarpenetako bat izan da. 

Ikerketa lan honetan aztertutako beste aldagai pertsonala, ikasleen adinarena 

izan da. Esan beharra dago jarrera linguistikoen inguruan burututako ikerketa 

garrantzitsuenek adierazten duten moduan, adina aldagai adierazgarria dela 

norbanakoaren jarrerak finkatzerako orduan; lehendabiziko jarrerak gurasoengandik 

jasotzen baditugu ere, denborarekin batera urteetan aurrera egin ahala gure jarreretan 

eragina izango duten iturri berriak agertuko dira (Baker, 1992; Baron eta Byrne, 1998; 

Lasagabaster, 2003; Vila, 1999). 

Ikerketa honen kasuan aukeratutako adin tartea, hain zuzen ere DBHko 

ikasturteei dagokiena, seguruenik adin tarte gatazkatsuena edo konplexuena izan daiteke 

norbanakoaren nerabezaroarekin bat datorren adina izateagatik. Adin tarte horretan 

kanpo eragileen indarra areagotu egiten da eta hauek erabakiorrak izatera hel daitezke 

(Baker, 1992).  

Ikuspuntu teoriko garrantzitsuenen arabera, norbanakoak hamabi urterekin gutxi 

gorabehera hasten dira jarreren presentziaz ohartzen eta hemendik aurrerako urteetan 

zehaztu eta finkatu egiten dira. Garai honetan, beraz, ematen dira gorabehera handienak 

norbanakoaren jarreretan (Baker, 1992; Bierbach, 1988; Moreno Fernández, 1998). 
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Hala ere, DBHko ikasturteei dagokien adin tartea ez da oso tarte handia 

norbanakoen jarrera linguistikoetan alde esanguratsurik aurkitzeko, hori dela eta tesi 

honetan hipotesi bezala DBHko ikasleen adinaren araberako azpitaldeen artean ez dela 

euskararekiko jarrera linguistikoetan diferentzia adierazgarririk ematen proposatu zen. 

Baina ANOVA faktore bariantzaren analisiari ekin ondoren eta proposatutakoaren 

kontra, DBHko ikasleen adinaren araberako alde estatistikoki adierazgarriak ematen 

direla frogatzen da. Datuei zehatzago erreparatuta, sexua aldagaiarekin gertatu bezala, 

adina aldagaiaren kasuan ere osagai afektiboa da alde adierazgarrienak erakusten 

dituena. Oro har, esan daiteke nerabezaroaren lehendabiziko urteetan, hots, 12 eta 13 

urte bitarteko adin tartean DBHko ikasleen euskararekiko jarrerek gora egiten dutela 

nabarmen eta hurrengo urteetan (14-16) berriro zertxobait jaitsi eta nolabait finkatu 

egiten direla. Hau guztia bat etorriko litzateke jarrera linguistikoen gaineko ikerketa 

garrantzitsuenek (Bierbach, 1988; Baker, 1992) adina aldagaiaren inguruan 

proposatutakoarekin.  

Ikerketa lan honetan zein aurretik lortutako datu guztietan oinarrituta 

ondorioztatzen da nerabezaroaren azken urteetan kanpo eragileek hartzen duten pisu edo 

garrantzia esanguratsua dela eta jarrera linguistikoen aldaketarako eragile zuzenak izan 

daitezkeela; hain zuzen, azken urteotan soziolinguistika arloan burututako ikerketa 

askotan aipatu izan da komunitate zehatz bateko hizkuntza erabilera ezberdinen artean 

aukeraketa egitean, finkatzean eta zehaztean hedabideek edo mass mediak izan 

dezaketen eraginaren garrantzia (Baker, 1992; Lasagabaster, 2003; Moreno Fernández, 

1998; Vila, 1998). Azken batean, nerabezaroaren lehendabiziko urteetan norbanakoek 

hizkuntza gutxituenganako dituzten aldeko jarrerek behera egiten dute hizkuntza 

nagusia edo indartsua erabiltzen duten gazteekin identifikatzeko nahia dela medio, 

honek prestigio, botere, edo autoritate handiagoa suposatuko duelako ustearekin. 

DBHko ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoak aztertzerako orduan kontuan 

hartu beharreko aldagai sozial garrantzitsuenen artean, eredu linguistikoa egon daiteke. 

Ikaslea eredu linguistiko batean edo bestean matrikulatzeko erabakia azken batean, 

gurasoei dagokien erabakia da eta aipatua da eredu linguistikoa bezalako aldagaia gure 

gizartean erabakigarria izan daitekeela norbanakoaren jarrera linguistikoetarako 

(Etxague, 1992; Madariaga, 1994, 1998; Oroz, 1999). 
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Aldagai hau aztertu baino lehen, eredu linguistikoen gainean proposatutako 

hipotesia nahiko azalekoa edo aurreikusteko modukoa bazen ere, honekin sortu berri 

den galdetegiaren balioztatzea sendotzeko aukera zabalduko zelakoan, eredu 

linguistikoen arteko mailaketa ematen dela proposatzen zen; hain zuzen, D ereduko 

ikasleek euskararekiko jarrera positiboenak adierazten dituztela, B ereduko ikasleek 

ondoren eta azkenik, A eredukoek euskararekiko jarrera maila baxuena adierazten 

dutela proposatzen zen eta datuek adierazitakoaren arabera, hipotesia bere osotasunean 

betetzen dela ziurtatzen da, aurretik gurean jarrera linguistikoen gainean burututako 

beste ikerketa batzuek frogatu bezala (Arribillaga eta Molero,1997; Etxague, 1992; 

Madariaga, 1994, 1998; Molero eta Arribillaga, 1998). Beraz, argi esan daiteke, D eredu 

linguistikoa dela ikasleen euskararekiko jarrera positiboenekin lotzen dena eta ondorioz 

euskararekiko jarrera linguistikoetan aurrerapausoak eman nahi badira ikasleen mailarik 

positiboenak lortuz, erabaki zuzenena eta eraginkorrenetarikoa norbanakoa D eredu 

linguistikoan matrikulatzea izango dela. Azken batean, honelako eredu linguistikoan 

egiten den euskararen erabilerak ekarriko luke hizkuntza normaltasun osoz hartzea eta 

era berean, euskararen erabilera honek dakarren egoera normaltzat jotzeak, kanpotik 

eman daitezkeen eragile negatiboei kontra egingo lieke hain beharrezkoak diren jarrera 

linguistiko positiboak lortzeko lagunduz. 

 

Ikasleen ama hizkuntzari dagokionez, eredu linguistikoarekin lortutako emaitzen 

antzekoak lortzen dira kasu honetan ere; hau da, ama hizkuntza bezala euskara duten 

ikasleek hizkuntza honekiko jarrera linguistiko positiboenak adierazten dituzte. Baina 

aldagai honen azterketa egitean datu esanguratsu bat aipatu behar da; hain zuzen ere, 

ikasleen ama hizkuntzaren araberako mailaketa argia ematen bada ere, aipagarria da 

ama hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleen eta ama hizkuntza bezala kanpoko 

hizkuntza bat duten ikasleen (ikasle etorkinak) artean ez dela diferentzia estatistikoki 

adierazgarririk ematen. Beste modu batera esanda, ama hizkuntza aldagaiari dagokionez 

lau azpitaldetan banatu zen lagina baina analisien ondoren lortutako emaitzek 

euskararekiko jarrera linguistikoen puntuazioan oinarrituta mailaketa ematen zela 

adierazten bazuten ere, mailaketa honetan hiru talderen arteko diferentzia estatistikoki 

adierazgarriak baino ez ziren deskribatzen. Hau da, ama hizkuntza bezala gaztelania 

duten ikasleek ez dituzte kanpotik etorritako ikasleek baino euskararekiko jarrera 

linguistiko estatistikoki positiboagoak adierazten. Are gehiago, jarrera linguistikoen 
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osagai afektiboari dagokionez, ama hizkuntza bezala gaztelania duten ikasleek ama 

hizkuntza bezala kanpoko hizkuntza bat duten ikasleek (ikasle etorkinak) baino afektu 

maila baxuagoa erakusten dute bai B, bai A eredu linguistikoan. Honek adieraziko luke 

badirela agerian ez dauden arrazoiak, alegia, ezkutuko eragileak ama hizkuntza bezala 

gaztelania duten ikasleengan eragin zuzen eta negatiboa dutenak, hau da, euskararekiko 

afektu maila baxuena adieraraziko lituzketenak nahiz eta norbanako hauek EAEan 

jaiotako ikasleak izan. Era berean, arestian aipatu bezala datu hauek D eredu 

linguistikoaren eragin positiboa berresten dute eta gizartean barneratuta dauden eragile 

negatiboak ematen direla zein hauek duten indarra uzten dute agerian. Horregatik, 

beharrezkotzat jotzen da honelako egoeraren aurrean ikasle hauen jarrera linguistikoak 

hobetzea gerora ikasle hauen euskara ikasteko motibazioa sustatu nahi bada eta 

etorkizunean diglosiarik gabeko egoera linguistikoa bilatu nahi bada.  

 

Honekin batera, agerian geratzen da orain arte mantendu izan diren hainbat 

politika linguistikok edo hezkuntza sisteman mantentzen diren programa linguistikok ez 

dutela, ama hizkuntza gaztelania duten ikasleen kasuan behintzat, aurrerapauso handirik 

lortu beraien euskararekiko jarrera linguistikoak hobetzeko helburuarekin.  

 

Era berean, kontuan izanda jarrera linguistikoen eratze prozesuan eta hauen 

aldaketan erakunde eraginkorrenak ikastetxeak izan daitezkeela, lortutako datuek 

agerian uzten dute beharrezkoa dela eskola bakoitzak bere proiektu linguistikoa eratzea; 

azken batean, programa hauek ikasleek jasotzen dituzten jarrera linguistikoen eragile 

zuzenak direlarik ikasleen porrota edo arrakasta baldintzatuko baitute (Aldecoa, 2011; 

Baker, 1992; González Riaño, 2004;  Huguet, 2001; Huguet eta Madariaga, 2005; Ruiz 

Bikandi, 1997). 

 

Ikasleek etxean egiten duten euskararen erabilerari dagokionez ere, lortutako 

datuen arabera erabilera horrek erlazio zuzena erakusten du ikasleak adierazten dituen 

euskararekiko jarrera linguistikoetan; alegia, zenbat eta euskararen erabilera handiagoa 

egin etxean, orduan eta jarrera linguistiko positiboagaoak adierazten ditu ikasleak 

hizkuntza honekiko. Nahiz eta aipatu behar den jarreren osagai kognitiboak ez duela 

azpitaldeen arteko diferentzia adierazgarririk erakusten. Datu honek, aurretik 
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adierazitakoekin batera jarrera linguistikoen barne osagaien artean osagai afektiboak 

erakusten duen pisua azpimarratzen du. 

 

Azkenik, ikastetxea kokatutako zonaldea bezalako aldagai soziala aztertu 

ondoren tesi honetan lortutako ondorioek adierazten dute, aldagai garrantzitsua dela 

ikasleek adierazten dituzten euskararekiko jarrera linguistikoen jokabidezko osagaia 

neurtzerako orduan batez ere. Beste modu batean esanda, orain arte gertatu ez bezala, 

lagina zonalde geografikoaren arabera banatzean jokabidezko osagaia da diferentzia 

adierazgarrienak erakusten dituena. Beraz, esan daiteke DBHko ikasleek egiten duten 

euskararen erabilera neurtzerako orduan, alegia, jarreren jokabidezko osagaia neurtzean 

ikaslea bizi den zonalde geografikoa aldagai esanguratsuena edo eragile handienetarikoa 

izan daitekeela eredu linguistikoarekin batera. 

 

Horrela, bada, ikerketa honetan eta azken batean euskararekiko jarrera 

linguistikoen azterketarako garrantzitsuena izan daitekeen eredu linguistikoa aldagaiak, 

ama hizkuntza aldagaiarekin interakzioan lortutako emaitzak aztertzean ondorio bezala 

esan daiteke, DBHko ikasleek adierazten dituzten euskararekiko jarrera linguistikoetan 

eragin maila handiena lortzen duen aldagaia eredu linguistikoa dela. Azken batean, 

jarrera linguistikoen barne osagaiak banan-banan aztertu ondoren ikus eta ondorioztatu 

baitaiteke D eredu linguistikoa dela ikaslearen euskararekiko jarrera linguistikoen 

jokabidezko osagaian  puntuazio altuenak adierazteko bidea ematen duena, hau da, 

balore edo maila positiboenak lortzen dituena, edozein dela ere ikaslearen ama 

hizkuntza. Honek, arestian aipatutako datua berretsiko luke, hau da, ikaslea D eredu 

linguistikoan matrikulatzearen garrantzia norbanakoak egiten duen euskararen erabilera 

indartu edo sustatu nahi denean.  

 

Antzeko datuak lortzen dira osagai afektiboari dagokionez, nahiz eta kasu 

honetan ama hizkuntza aldagaiaren araberako mailaketa logikoa ematen den; hau da, 

ama hizkuntza bezala euskara duten ikasleek lortzen dituzte balorerik altuenak, euskara 

eta gaztelania ama hizkuntza bezala duten ikasleek ondoren, gaztelania ama 

hizkuntzatzat dutenek jarraian eta azkenik, euskara eta gaztelania ez den beste hizkuntza 

bat ama hizkuntza bezala duten ikasleek lortzen dituzte balorerik baxuenak. Hala ere, 

ereduen arteko konparaketak egitean eta ama hizkuntza bezala euskara edo gaztelania ez 
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den beste hizkuntza bat duten ikasleen kasua aztertuta (ikasle etorkinak) emaitza 

aipagarria edo salbuespen esanguratsu bat ematen da; hain zuzen ere, emaitza 

positiboagoak lortzen dira B eredu linguistikoan matrikulatutako ikasleekin D ereduan 

matrikulatutakoekin baino beraien jarrera linguistikoen osagai afektiboan zein 

kognitiboan. Datu honi esker hainbat galdera proposatzeko aukera zabaltzen da: 

onuragarria al da kanpotik etorritako ikaslearentzat D ereduan matrikulatzea honek 

ondorio bezala euskararekiko jarrera linguistikoen osagai afektiboari eta kognitiboari 

dagokionez B ereduan matrikulatuta baino emaitza baxuagoak erakustea dakarrenean? 

Edota, ez al da beharrezkoa ikasle etorkinen kasuan D ereduan matrikulatzeaz gain edo 

matrikulatu aurretik ikasi beharreko hizkuntza berri honenganako jarrera positiboagoak 

bereganatzea helburu duen esku hartze programa psikohezitzaile bereziren bat 

proposatzea? Argi dago ikerketa honetan aurkeztutako emaitzekin ezin daitekeela 

erantzun argirik lortu, asko baitira hori argitzeko beharrezkoak diren eta ikerketa 

honetan kontuan hartu ez diren datuak; adibidez, ikaslea zein herrialdetatik datorren, 

Euskal Herrian daraman denbora tartea eta etorri zeneko adina… Baina behintzat 

aurrerantzean kontuan hartu beharreko ezaugarria dela erakusten dute ikerketa honetan 

lortutako emaitzek eta seguruenik kanpotik etorritako ikasleekin euskara irakasteko 

helburuarekin programa berezi edo zehatzak proposatu beharko liratekela uzten du 

agerian 

 

Azkenik, euskararekiko jarrera linguistikoen osagai kognitiboaren kasuan, hots, 

hizkuntza honekiko norbanakoak dituen ideia edo pentsamoldeen kasuan, jokabidezko 

osagaiarekin lortutako emaitzen antzekoak lortzen badira ere, alegia mailaketa bera 

ematen bada ere, kasu honetan puntuazioak zertxobait altuagoak dira. 

  

Aurretik aipatutako gaiarekin lotuta, esan beharra dago azken urteotan Euskal 

Herriaren egoera soziala zein gure hezkuntza sisteman ematen den egoera asko aldatu 

dela atzerritik etorritako ikasleak direla eta. Horregatik, ikasle etorkinek euskararekiko 

adierazten dituzten jarrera linguistikoen gainean asko dago ikertzeko; azken batean, 

eskola edo hezkuntza sistema gai honekiko oso atzean geratzen ari den erakundea 

delako sentsazioa baitago. Hain zuzen ere, azken urteotan EAEn eman den etorkin 

kopuruaren igoera nabarmena izan da, batez ere 2001. urtetik aurrera. Ikuspegi 

Inmigraziorako Euskal Behatokiak (2011) jasotako datuen arabera, 2010. urtean, 
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139.369 etorkin zeuden Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan erroldatuta nahiz eta urte 

horretan atzerritik etorritakoen kopurua jaisten hasi zen eta 2011. urtean beheranzko 

joera hori mantendu zen.  

 

Honetaz gain, gure hezkuntza sisteman 95-96 ikasturtetik 05-06 ikasturtera 

bitarteko epean matrikulatutako ikasle etorkinen kopuruak nabarmen egin zuen gora, 

2.000 ikasle izatetik 10.560 izatera igaro baitziren, hain zuzen ere, ikasleria osoaren 

%3.14. Bestalde, 2005. urtean atzerritik etorritako ikasleen %51 zegoen A ereduan 

matrikulatuta, %27 B ereduan eta %20,8 D ereduan. Datu hauek herrialdeka aztertzen 

badira aldeak oso nabarmenak dira Araban ikasle etorkinen %78k ikasten duelako A 

ereduan eta %4,4k bakarrik D ereduan; Bizkaian, etorkinen %58k A ereduan eta %18k 

bakarrik ikasten du D ereduan. Ordea, Gipuzkoan %18,7k A ereduan ikasten duen 

bitartean %36k ikasten du D ereduan. Gainera, kontuan hartuta ikasle etorkinen kopuru 

handiena ikastetxe publikoetan matrikulatzen dela, hain zuzen, %69 eta beraien maila 

sozioekonomikoak zonalde berean kokatzera behartzen dituela askotan, ez ari ote gara 

EAEko ikastetxe zehatz batzuetan getoak sortzen? 

 

Argi dago arazo honi irtenbidea eman behar zaiola lehenbailehen euskarak 

teorikoki duen ofizialtasuna ez baita praktikan edo errealitatean islatzen, ez behintzat 

kanpotik etorritako ikasleekin.  

 

Eusko Jaurlaritzak 2003. urtean aurkeztutako Ikasle etorkinak artatzeko 

programak argi adierazten du zein den bere helburua ikasle etorkinen behar 

linguistikoei dagokionez: “derrigorrezko irakaskuntza amaitzean, ikasle guztiek bizitza 

praktikoan moldatzeko eta euren ikasketak bi hizkuntzetako edozeinetan jarraitzeko 

moduko gaitasuna izatea. Prozesu egokiarekin bi hizkuntzak ikasteko gai izan behar 

dute ikasle guztiek, kontrakorik justifikatzen duen arrazoi pertsonalik ez badago 

behintzat” eta honekin batera “EAEko hizkuntza ofizialak ahoz nahiz idatziz 

menderatzea” baina ez da ezer aipatzen ikasle etorkinei ematen zaien euskara ikasgaiko 

salbuespen egoerari buruz. Alegia, ikasle etorkin gehienak A ereduan matrikulatzeaz 

gain ikasle hauetako askori edo ia guztiei euskara ikasgaiko salbuespena ematen zaie 

eta, beraz, ez dute EAEn gaztelania bezain ofiziala den euskara hizkuntzari buruzko 

nozio minimorik bereganatzen, ez dute bertoko ikasleriaren gehiengoak aukeratzen duen 
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eredu linguistikoan (D eredua) erabiltzen den hizkuntza ezagutzen, ez dute euskararen 

beharrik nabaritzen Euskal Herrian gaztelaniarekin bakarrik erraz asko bizi daitezkeela 

ikusten baitute.  

 

Hala ere, ikasle etorkin hauen artean integrazio eta asimilazio estrategiak 

garatzen dituztenek lortzen dituzte euskararen ezagutza eta erabilera maila altuenak 

(Arratibel eta Garcia, 2004). Hau da, gurean aspalditik proposatu izan diren hainbat 

politika linguistikok ez dute ikasle etorkinen integrazioa bermatzen; are gehiago, justu 

kontrakoa lortzen dute, euskara ikasgaiko salbuespena ahalbidetzen duten planak 

proposatuz segregazioa sustatzen baita. Beraz, bada garaia ikasle etorkinen integrazioa 

zein gure gizartearen normalizazio linguistikoa helburu duten plan linguistiko serioak 

proposatu eta aurrera eramateko, horretarako beharrezkoa den ahalegin ekonomikoa 

eginez. Denok baitakigu hori aurrera eramateak ahalegin handia eskatzen duela guztion 

aldetik, hots, metodologia bereziak eratu, irakasleak horretarako propio prestatu… 

Azkenean esfortzu ekonomikoa da batik bat egin beharrekoa. Katalunian ordea, 1990. 

urterako arazoaz ohartuta, kanpotik etorritako ikasleek katalana beregana zezaten 

antolatutako plan eta estrategiak eraman zituzten aurrera eta badirudi hango errealitatea 

beste bat dela (Etxeberria eta Elosegi, 2008; 2010). Epe luzera begirako irtenbideak 

bilatu behar dira eta ez momentuko irtenbideak; hau da, irtenbidea ez da ahalik eta 

euskaldun gehien, ahalik eta denbora laburrenean lortzea, baizik eta etorkizunera begira 

benetako normalizazioa, alegia, denboran finkatuta mantenduko dena lortzea eta 

horretarako hobe da denbora mugarik edo eperik ez jartzea (Cummins, 2001; 2002).   

 

Laburbiltzeko, ikerketa lan honetatik orain arte lortutako datuekin bi ondorio 

nagusi azpimarratu behar dira. Alde batetik, teoria gaurkotuenek azaldu bezala, alegia, 

osagai kognitibo, afektibo eta jokabidezkoa bere barnean deskribatzen dituen hiru 

dimentsiodun euskararekiko jarrera linguistikoak deskribatzeko galdetegi bikaina lortu 

izana eta bestetik, JLG galdetegiaren bidez lortutako emaitzek, jarrera linguistikoak 

neurtzearen inguruan teoria gaurkotuenek planteatzen duten oinarrizko zalantza edo 

oztopoa agerian uzten dute; hau da, aldagai soziopertsonalek jarrera linguistikoen 

gainean eragiten dituzten aldeak aztertu ondoren, DBHko ikasleen euskararekiko jarrera 

linguistikoak osatzen dituzten barne osagaien artean ematen den aldea zein puntura arte 

den esanguratsua aztertu beharko litzateke. Beste modu batean esanda, jarrera 
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linguistikoen osagai afektibo eta kognitiboan (norbanakoaren egoera mentalari edo 

jokabide intentzioari dagozkion osagaiak) lortutako datuak jokabidezko osagaian 

(norbanakoaren kanpo egoera edo jokabide errealari dagokion osagaia) lortutakoekin 

alderatzen badira, hots, euskararen erabilera errealaren adierazle zuzena den osagaian 

lortutako emaitzekin alderatuta, azken hauek zertxobait baxuagoak direla ikus daiteke.  

 

Beraz, jarreren inguruko teoria garrantzitsuenek adierazi bezala, barne egoerari 

edo egoera mantalari dagokion jokabide intentzio horretatik, kanpo egoerari dagokion 

jokabide errealera ematen den jauzia agerian geratzen da eta aurrerantzean jauzi hori 

aztertzea edo horretan sakontzea komenigarria izango litzateke. Kanpotik, gaur egun 

ditugun mekanismoekin eta inolako interferentziarik gabe neur daitekeena jokabide 

erreala (osagai kognitiboa) da eta horrek jarrerak neurtzeko orduan sortzen diren 

oztopoak agerian uzten ditu. Beraz, zein puntura arte esan daiteke daudela lotuta 

norbanakoak adierazten dituen jarrera linguistikoak eta norbanako horrek egiten duen 

hizkuntzaren erabilera erreala, loturarik baldin badago? (Arregi, 1986; Huguet eta 

Madariaga, 2005; Madariaga, 1994; Molero eta Arribillaga, 1998). Aurrerantzean eta 

datu zehatzago zein lagin handiago batekin proposatu beharreko ikerlerro interesgarria 

litzateke. 

 

 

1.3. Jarrera linguistikoak, motibazioa, autokontzeptu akademikoa eta 

errendimendua 

 

Edozein gizartetan burutzen diren programa edo plangintza guztiek, gizarte 

zehatz horretan ematen diren arazoei irtenbidea ematea dute helburu. Hala ere, gure 

gizartean aspaldiko arazoari irtenbidea eman nahian hizkuntza normalkuntzarako burutu 

izan diren hainbat programak ez dute esperotako helburua lortu, hots, euskararen 

erabilera orokortzea (Artola et al., 1991; Martínez de Luna, Suberbiola, eta Basurto, 

2009; Zalbide, 2003). Hori dela eta, azken urteotan hizkuntzaren jabekuntza 

prozesuetan parte hartzen duten faktoreak aztertzeko burutzen diren ikerketak areagotu 

egin dira. Eta hauek hainbat testuingurutan oinarrituta eman dira. 
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Kasu honetan, argi dago eskola testuinguruan oinarrituta saiatu garela aipatutako 

arazoaren aurrean irtenbideak aurkitzen lagunduko duen ikerketa burutzen eta 

horretarako ikaslearen aldagai afektiboetan edo psikologikoetan jarri izan da xedea, hain 

zuzen ere, jarrera eta motibazioa bezalako aldagaietan. Horrela, hizkuntzaren (kasu 

honetan euskara) bereganatze prozesu konplexu honetan gizabanakoaren porroten edo 

arrakasten zergatiak zehaztu nahi izan dira, aspaldian hainbat autorek irekitako bideari 

jarraituz. Autore hauen esanetan, gizabanakoaren jokabidearen gainean eragin zuzena 

duen elementua da motibazioa eta beraz, jarrerak eta motibazioaren arteko erlazioa oso 

esanguratsua izango da (Ames, 1992; Dweck, 1986; Dweck eta Leggett, 1988; Weiner, 

1986). Ondorioz, norbanakoak adierazten dituen hizkuntzarekiko jarrerak, hizkuntza 

hori bereganatzeko prozesuan ematen den motibazioarekin lotuta egongo da.  

 

Honen guztiaren ondorioz tesi honetan, DBHko ikasleek erakusten duten 

euskararekiko jarrera linguistikoak eta hauek, hezkuntza sistemak bide ematen duen 

euskara ikasgaiaren bidez erakusten duten hizkuntza hau ikasteko motibazioaren arteko 

erlazioa aztertu ondoren lortutako emaitzetatik ondorio esanguratsuak lortzen dira. 

 

 Gainera, esan beharra dago lehen aldia dela eskola egoeran ematen den 

euskararen ikasketaren motibazioa eta hizkuntza honenganako jarreren arteko erlazioa 

aztertzen dena eta, beraz, azterketa honetatik lortutako datuek gaiaren ezagutzaren 

gainean aurrerapauso garrantzitsuak ematea ekarriko dute, nahiz eta horrek erlazioaren 

gaineko zergatiak azaltzeko orduan zailtasunak izatea suposatzen duen. Horregatik, 

etorkizunera begira bi aldagai nagusi hauen arteko erlazioan zehaztasunak ematen 

lagunduko duen ikerlerro berri bat irekitzea interesgarri izan daiteke. 

 

Lortutako ondorioetan aipagarria da alde batetik, euskararekiko jarrera 

linguistikoetako hiru osagaiek erakusten dutela hizkuntza hau ikasteko motibazioarekin 

erlazio zuzen eta positiboa. Hau da, bi elementuen arteko erlazioa bi norabideetan 

izango da positiboa, horregatik zenbat eta euskararekiko jarrera positiboagoak adierazi 

ikasleek, orduan eta euskara ikasteko motibazio handiagoa adieraziko dute. Eta gauza 

bera esan daiteke kontrako norabidean.  
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Dena dela, bi elementuen arteko elkarreragina aztertu ondoren frogatzen da, 

euskara ikasteko motibazioak eragin handiagoa duela hizkuntza horrekiko jarrera 

linguistikoen gainean, azken hauek motibazio akademikoan dutena baino. Beraz, 

ikasleen motibazio akademikoan hobekuntzak edo aurrerapausoak emateak, batez ere 

motibazioaren orientazio intrintsekoan, beraien jarrera linguistikoetan ere hobekuntzak 

ekarriko lituzke zeharkako eraginaren ondorioz. Horregatik, euskara ikasgaiaren 

inguruko motibazio akademikoaren garrantzia azpimarratu beharko litzateke. 

Konstruktu hipotetiko bezain korapilatsu honen gainean sakontzen jarraitu behar den 

seinale argia baita honek jarrera linguistikoekin adierazten duen erlazioa. Honetarako, 

beharrezkoa da eskola barneko hainbat eragile kontuan hartzea; hala nola, irakasle, 

ikasketa giro, edota ikasketa prozesuetarako erabilitako hainbat material zein 

metodologia non ikaslearen autonomia, gaitasun pertzepzioa, autoeraginkortasuna, 

ikasgaiarekin lotuta burututako lanaren balorazioa e.a. izan beharko dituen helburu. 

Honetaz gain, ezin daiteke aipatu gabe utzi eskolaz kanpoko eragile nagusia den familia 

eta batik bat gurasoak, beraien helburu izan beharko delarik motibazio akademikoa 

sustatzea eta honetarako beharrezkoa da seme-alaben ikasketa prozesuetan inplikazio 

maila altua erakustea. 

 

Azken finean, ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoak indartu nahi badira, 

bide eraginkorrenetarikoa hauek hizkuntzaren ikasketarako duten motibazioaren 

orientazio intrintsekoan aldaketak ematea izango litzateke, hots, ikasleari hizkuntza 

bereganatu, erabiltzeko gaitasuna duela erakutsi eta batez ere, erabilerarekin egiten 

dituen lorpenen jakitun izatea bilatu beharko litzateke. 

  

Beste aldetik, bi konstruktu hauen arteko erlazio zuzen eta positiboa kanpo 

aldagaien aurrean ere mantendu egiten da; hau da, ikaslea matrikulatutako eredu 

linguistikoak, ama hizkuntzak, edota ikaslea bizi den zonalde geografikoak ez du 

eraginik izango arestian deskribatutako (motibazio akademiko eta jarrera linguistiko) bi 

konstruktu hauen arteko erlazioan.  

 

Motibazioaren gako oinarrizkoena bezala definitu izan den autokontzeptuari 

dagokionez, esan behar da, gizabanakoen pertsonalitatearen garapenean eragile nagusia 

izan daitekeela. Horregatik, hezkuntza sistemetako helburu garrantzitsuenetariko 
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bihurtu da azken urteotan bai Lehen Hezkuntzako zein DBHko ikasleengan euren 

buruarekiko pertzepzio akademiko zehatz, orekatu eta positiboa bilatzea (Esnaola, 

Goñi, eta Madariaga, 2008; Goñi E. eta Fernández, 2008; Rodríguez, 2008) era berean, 

ikaslearen motibazio akademikoaren hobetzerako aurrerapausoak dakartzalako.  

 

Ikerketa honetan bada, ikasketarako motibazioarekin lotuta derrigorrezko jo izan 

da autokontzeptu akademikoaren azterketa egitea, batez ere jarrera linguistikoekin 

erlaziorik adierazten duen zehazteko. Horretarako, azken urteotan AUDIM  

galdetegiaren bidez autokontzeptuaren gainean eman diren aurrerapauso 

garrantzitsuenak jarraituz (Rodriguez, Droguett, eta Revuelta, 2012), honi dagokion 

dimentsio akademikoaren hitzezko (berbala) azpidomeinuaren eta jarrera linguistikoen 

artean erlazio zuzena ematen dela frogatu da. Gainera, baieztatzen da erlazio honetan 

euskararekiko jarrera linguistikoek autokontzeptu akademikoaren hitzezko (berbala) 

azpidomeinuaren gainean  adierazten duten eragina kontrako norabidean erakusten 

dutena baino handiagoa dela eta honek bi ondorio adierazten ditu; alde batetik, AUDIM 

galdetegiaren hitzezko eskala egokia dela, matematikoaren eskalak baino erlazio 

handiagoa erakusten duelako jarrera linguistikoekin eta bestetik, JLGren egiturazko 

baliozkotasuna edo egokitasuna adierazten du, teorikoki jarrera linguistikoekin lotura 

adierazi beharko zukeen elementuarekiko erlazio zuzena deskribatzen duelako 

(aurreikus daitekeen baliozkotasuna edo kriteriozkoa). Honekin guztiarekin era berean, 

ondorioztatzen da jarrera linguistikoetan hobekuntzak lortuz gero ikaslearen 

autokontzeptu akademiko berbala handitzeko aukera ziurtatzen dela, hots, ikasleak 

euskararekiko jarrera hobeak lortzean bere buruarekiko dituen pertzepzio akademiko 

berbalak edo hitzezkoak positiboagoak izango direla. 

 

Norbanakoen jarrera linguistikoen azterketa egitean, hauekin lotuta neurtu 

daitekeen ondorio argiena, helburu den hizkuntzaren gainean egiten den erabilera 

erreala izan daiteke. Hala ere, hezkuntza arloko ikerketa gehienetan funtsezko aldagai 

bihurtzen da aztertutako konstruktuarekin lotuta ematen den errendimendu 

akademikoaren gaineko azterketa egitea. Horrela, bada, tesi honen kasuan ikerketaren 

xedea DBHko ikasleak zein hauen ikasketa prozesuetan ematen diren aldaketak izanik, 

logikotzat jotzen da ikasle hauen eskola errendimendua neurtzea. Eta honen ondorioz 

frogatzen da ikasleen euskararekiko jarrera linguistikoen eta hauen euskara ikasgaiko 
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eskola errendimenduaren artean lotura zuzena eta positiboa ematen dela; beraz, 

lortutako emaitzetan oinarrituta argi esan daiteke ikasleen euskararekiko jarrerak 

hobetzean hauen errendimendu akademikoan emaitza hobeak lortzen direla. 

 

 

1.4. Aztertutako konstruktuen zein aldagai soziodemografikoen arteko erlazioa 

 

Tesi honetan lortutako emaitzen ondorioak aztertzen bukatzeko, konstruktu 

guztien arteko erlazio korapilatsuaren gainean egindako ekarpenen artean 

azpimarratzekoa da ezaugarri soziodemografikoek jarrera linguistikoekin adierazten 

duten erlazioaren pisua, hain zuzen, Pearson-en korrelazioen bidez lortutako ereduak 

adierazten duen bezala .804ko balorea adierazten duen pisua. Honek erakusten du 

hainbat soziolinguistak aspaldi egindako baieztapenaren garrantzia; alegia, askotan 

erantzukizun osoa eskolaren gain uzten dela eta eskolak bere kabuz ez duela baliabide 

nahikorik ezta aginterik ere errealitate soziolinguistiko bat eraldatzeko, kasu honetan 

hizkuntza gutxitua biziberritzeko eta normalizazio linguistikoa lortzeko. Hau gizarte 

osoaren zein bertan parte hartzen duten hainbat erakunderen lana ere izan beharko da, 

azken batean, prozesu zabal eta konplexu honetan euskarari behar duen lekua eskainiz 

(Arruti, 1993; Esnaola, 2003; Fishman, 1990; Martinez de Luna, 2001). Honetarako, 

oinarrizko lan bihurtzen da ikasleak jarrera linguistiko egokietan hezitzea, gerora 

eleaniztasun erreala lortu nahi bada; hau da, erabilerari begira edo erabilera xede izango 

duten jarrerak sustatu beharko dira, norbanakoaren gaitasun komunikatiboan 

oinarrituta. Beraz, beharrezkoa da ikasleengan kontzientzia eleanitza sustatzea, hots, 

eleaniztasunaren aldeko sentsibilitateak piztea hizkuntza gutxituarenganako zein hauen 

hiztunenganako errespetua bermatuko duen kontzientzia bultzatzea. Eta jarrera 

linguistiko egokiak eratzearen betebehar honetan, eskola izan daiteke seguruenik 

alderdi eraginkorrena, bere beharretara egokitutako proiektu linguistikoak burutu eta 

aurrera eramanez; hots, kokatutako testuinguru sozialaren araberako proiektu 

linguistikoarekin. Baina aipatu bezala, ezinezko du eskolak betebehar hori kanpoko 

erakundeen laguntzarik gabe lortzea, hauek ere eragile garrantzitsu izateko joera hartu 

beharko bailukete. 
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Era berean, konstruktu guztien arteko erlazioen pilaketaren ondorioz, frogatzen 

da autokontzeptu akademikoaren eta euskara ikasgaian lortutako errendimenduaren 

arteko erlazioaren pisua nahiko altua dela. Horregatik berretsi daiteke norbanakoaren 

testuinguru zehatz bakoitzean ematen diren gertaera eta esperientzen interpretazioetan 

oinarritzen direla gizabanakoak bere buruarekiko dituen pertzepzioak. Hortik, ikasleak 

lortutako emaitzak interpretatu eta bere autokontzepturako oinarri garrantzitsu izango 

dira. 

 

Beste alde batetik, euskara ikasgaian lortutako errendimendu akademikoak 

ezaugarri soziodemografikoekin ere nahiko erlazio indartsua erakusteak frogatuko luke 

ikaslea matrikulatutako eredu linguistikoak, etxean egiten duen euskararen erabilerak, 

edota bizi den zonalde geografikoak ezaugarri esanguratsuak izango direla. Beraz, 

aurrerantzean honelako aldagaietan esku hartzeak errendimendu akademikoan 

hobekuntzak emateko aukera suposatuko luke. 

 

Honetaz gain, esan beharra dago motibazio akademiko eta jarrera linguistikoen 

artean adierazten den erlazioaren pisua espero zitekeena baino zertxobait baxuagoa 

dela. Baina azken batean, ulertzekoa da erlazioaren pisu hau, motibazioaren orientazio 

intrintsekoan baino ez baita oinarritzen. Ikasleek adierazitakoaren arabera euskara 

ikastearen arrazoi nagusia ez da ahalik eta emaitza onenak lortzea baizik eta euskara 

ikasteak berezko dakarren onura.  

 

 

2. ETORKIZUNARI BEGIRA ZABALDUTAKO IKERLERROAK 

 

Kanpotik ikusita askotan pentsatu izan ohi da ikerketa tesia burutzea gai baten 

inguruko ikerketaren azken urratsa ematea dela. Ordea, ikerketaren alorrean sartuta 

dabilen edonor konturatzen da tesiaren bidez elementu edo egoera zehatz baten 

deskribapena egiteaz gain, prozesu luze hau ate berriak irekitzeko bidea ere badela. Hau 

da, tesiak ondorio zehatz batzuk lortzeko aukera ematen du edo gizartearentzat 

garrantzitsu izan daitezkeen hainbat ekarpen egin ditzake, baina beste hainbat bide 

irekitzen dizkio ikertzaileari aztertutako elementuaren gainean zein berarekin 

erlazionatuko beste batzuen gainean ikertzen jarraitzeko.  
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Ikerketa tesi honek helburu nagusitzat jarrera linguistikoak bere hiru 

dimentsioen egiturarekin deskribatzen dituen galdetegia sortu eta balioztatzea bazuen 

ere, esan beharra dago jarrera linguistikoen neurketa edo azterketa hainbat 

ikuspuntutatik abiatuta eman daitekeen prozesua dela eta horregatik ikerketa tesi 

honetan lortutako emaitzak zein hauen bidez lortutako frogak eta ondorioak jarrera 

linguistiko guztietarako zein gizarte osorako baliagarri direla uste izatea 

zentzugabekeria litzateke.  

 

Beste alde batetik, ikertzailearen ikuspegian oinarrituta aipatzekoa da galdetegi 

baten eratze prozesua ez dela lan honetan emandako urratsekin bukatzen, hots, askoz 

prozesu luzeagotzat jotzen dugula galdetegi baten eratzea eta nolabait finkatzea; are 

gehiago, seguruenik prozesu hau bukaezin bezala ikus daiteke. Azken batean, gizartea 

eboluzionatuz doan heinean hau deskribatzeko erabili beharreko neurketa tresnak ere 

eboluzio horren menpe egongo baitira. 

 

Horregatik, etorkizunari begira zabaldutako ikerlerroen artean garrantzitsuenak 

edo lehentasun maila handiena eskatzen dutenak JLG galdetegiaren eratze prozesu 

honekin lotutakoak izango dira. 

 

 

1. Lehenik eta behin, JLG galdetegiaren balioztatzea sendotzeko asmoz 

beharrezkotzat jotzen da bildutako norbanako kopurua handitzea, hau da, lagin 

zabalago bat izatea, horrek gerora proba estatistiko zorrotzagoak aplikatzeko aukera 

emango baitu. Honekin batera, norbanako edo kasu kopurua zabaltzean aztertutako adin 

tartea ere zabaltzea interesgarria izango litzateke; alegia batxilergo edo unibertsitate 

mailako ikasleak erabiltzea. Modu honetan, ikerketa honetan lortutako adinaren 

inguruko ondorioak zabaltzeko aukera ahalbidetuko litzateke.  

 

Bestalde, gure gizartean eta, beraz, euskararen inguruan adierazten diren jarrera 

linguistikoen azterketarekin jarraitzeko, kasu honetan ikerketak xede izan duen ikasle 

taldea erabili beharrean hezkuntza sistema ofizialetik kanpo dagoen euskararen 

ikasketarako erakundeak erabiltzearekin ekarpen edo ondorio berriak lortzeko aukera 
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zabalduko litzateke. Hain zuzen ere, euskaltegietako ikasleek JLG galdetegiaren bidez 

adierazten dituzten jarrera linguistikoak neurtu eta hauen inguruan eman daitezkeen 

hainbat aldagai sozial aztertzeak ekarpen berriak egitea suposatuko luke. Gainera 

honelako erakundeetako ikasleen adina, oro har, 18 urtetik gorakoa izaten denez 

ikerketa honetan kontuan hartu ezin izan den faktore asko aztertzeko aukera legoke. 

Hain zuzen ere, faktore sozioekonomiko edo politikoen inguruko aldagaiak aztertuko 

lirateke hauek gure gizartean indar edo eragin handiegia adierazten baitute jarrera 

linguistikoetan (Lasagabaster, 2003). 

 

Era berean, beharrezko bezain interesgarria izango litzateke gurearen egoera 

berean edo antzekoan dagoen beste gizarte batetako lagin baliokidea (DBHko ikaslez 

osatutakoa) lortu ondoren JLG galdetegia aplikatzea; adibidez, Katalunia, Galizia, 

Valentzia edo hizkuntza gutxitua eta indartsuaren arteko ukipen egoera ematen den 

beste edozein komunitate erabilita. Honela eta betiere, sortu berri den galdetegiaren 

itzulpen egokia eginda (neurketa tresna baten itzulpenerako beharrezkoa den prozedura) 

hau aplikatu eta bi gizarteen artean eman daitezkeen diferentziak zein antzekotasunak 

identifikatzen saiatu. Batez ere, lortutako emaitzetatik eratorri daitezkeen ondorioak 

honelako egoera ematen den gizarteetara zabaltzeko balio duten frogatzeko aukera 

emango lukete. Batez ere, gurean ematen den jokabide intentziotik jokabide errealerako 

jauzia beste gizarteetan ere ematen den frogatzeko aukera izango genuke. 

 

2. Lan enpiriko honetan oinarrituta etorkizunera begira ireki beharreko beste 

ikerlerroetako bat ikasle etorkinak xede dituen euskararekiko jarrera linguistikoak 

aztertuko lituzkeen ikerketa litzateke. Gai honen inguruan oso atzeratuta gabiltzalako 

eta arazoari irtenbide egokirik eman ez zaiolako sentsazioa dugu askok. Hau da, 

errealitate soziala etengabe ari da aldatzen eta gure gizartean aspaldikoa dugu 

normalizazio linguistikoaren beharra. Honi guztiari, atzerritik etorritako ikasleen arazoa 

edo hobeto esanda, hauek euskararekiko jarrera linguistiko egokiak izatearen eta 

hizkuntza bereganatzearen arazoari emandako irtenbideak ez dira gehienetan egokiak 

izan. Hori dela eta, arazoak pilatzen ari zaizkigulako irudia gero eta handiagoa da eta 

aurrerapauso serio eta sendoen beharra erakusten dute. Horregatik, beharrezkoak dira 

gure gizartean soziolinguistika arloko ikerketak burutzea non etorkinak helburu edo 

aztergai hartzen diren eta horretarako ikerketa honetan kontuan hartutako hainbat 
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aldagaiez aparte garrantzitsuak diren beste batzuk ere hartu beharko lirateke. Hau da, 

ikerketa honetan aurkezten den JLG galdetegia abiapuntutzat hartuta ikerketa lerro 

berriak sortu beharko lirateke kanpotik etorritako ikasleengan oinarrituta. 

 

3. Aldagai soziodemografikoek jarrera linguistikoekin erakusten duten 

erlazioaren pisua dela eta, interesgarria izango litzateke erlazio honetan sakontzea. 

Honetarako, norbanako edo kasuen kopurua gehitzearekin batera eta LISREL 

programarekin zein analisi estatistikoen alorrean dauden beste programa batzuekin 

jarraituz egiturazko ekuazio eredu sakonago eta zorrotzagoa burutzeko aukera 

zabalduko litzateke. Honek, aldagai guztien arteko erlazioen pilaketa horretan 

norabidearen gaineko informazioa emango liguke eta era berean, aldagaien 

garrantziaren edo pisuaren araberako hierarkia edo mailaketa adierazteko aukera. 

Ondorioz, hizkuntzarekiko jarrera linguistiko positiboenak lortzerako bidean, aldagai 

esanguratsuenak edo eraginkorrenak ezagutzeko aukera izateaz gain, hauetan esku 

hartzeko eta moldatzeko programa eta estrategia berriak sortzeko bideak irekiko 

lirateke.  

 

4. Arestian aipatutako aldagai soziodemografikoez gain, badira beste aldagai edo 

faktore garrantzitsu batzuk, non hizkuntza-ukipena ematen den gizarte edo egoeretan 

hizkuntza zehatz baten jarrera linguistikoekiko eman daitezkeen aldaketak eragingo 

dituzten. Aldagai hauek askotan linguistikatik kanpo edo linguistikarekin zerikusi 

handirik ez dutenak badira ere, ondorio zuzenak eragiten dizkiote hizkuntza baten 

erabilerari. Faktore hauek zehaztu edo erabakiko dute askotan norbanakoak hizkuntza 

baten edo bestearen aukeraketa egitea eta ondorioz, erabilera bat edo bestea ematea 

(Solís, 2001). Horregatik, ezaugarri edo faktore politiko, ekonomiko, kultural, etiko zein 

erlijiosoak kontuan hartu beharko lirateke jarrera linguiskoen eraketari eta aldaketari 

eragiten dioten heinean nahiz eta jakin norbanakoak bereganatutako jarrerak askotan 

tinko mantentzen direla (Lasagabaster, 2003).  

 

Hauekin batera askotan aipatzen diren hedabide eta mass madia ere kontuan 

hartzeko faktoreak lirateke aurrerantzean euskararekiko jarrera linguistikoen 

deskribapena egiterako orduan. Are gehiago, azken urteetan gizartean hartu duten 

presentzia nabarmena dela eta askotan aipatu izan baita gazteek gero eta ordu gehiago 
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ematen dituztela telebista, internet, sakelako… eta beste hainbat tresnaren aurrean. 

Nerabeek askotan prestigio kontuagatik eta hizkuntza indartsuaren hiztunekin 

identifikatzeko nahiagatik hizkuntza gutxituarenganako jarreretan behera egiten dute eta 

hau askotan hedabideen eragin zuzenaren ondorioz izaten da. Adibidez, telebistak 

euskarari eskaintzen dizkion ordu kopurua neurtu eta horietan egiten den euskara zein 

euskararekin erlazionatutako erabilera aztertu; hau da, zein programa mota eskaintzen 

zaizkion euskarazko tarteari eta zein pertsonaia edo eredu agertzen diren hauetan. 

Azken batean, zerekin lotzen den euskara telebistaren bitartez deskribatzean eta honek 

euskararekiko jarrera linguistikoetan zein eragin duen aztertzea. Horregatik interesgarria 

litzateke hedabideek gure gizartean eta batez ere, gazteengan duten eragina aztertzea 

gerora kritiko, zentzudun eta beraien jarrerekiko jabe zein jakitun diren norbanakak 

lortu nahi baditugu. 

 

5. Ikerketa honetako helburu nagusia bete ondoren; hots, jarrera linguistikoak 

hiru osagaiko egiturarekin deskribatzen dituen galdetegia lortu ondoren, gai honen 

inguruan zenbait autorek aspalditik proposatzen duten arazoaren inguruko froga 

saiakera egitea interesgarria litzateke. Hau da, jarrera linguistikoetan norbanakoaren 

egoera mentalari edo barne egoerari dagokion jokabide intentzio horretatik, jokabide 

errealera dagoen loturaren arteko eztabaidaren inguruan frogak lortzea edo ondorioak 

ateratzea JLG galdetegia erabilita eta proba ezberdinak eginez. Azken batean, ikerketa 

honetan lortutako galdetegiaren bidez bi egoerak deskribatzeko aukera ematen da, nahiz 

eta denok dakigun moduan jokabide erreala neurtzeko modurik eraginkorrena behaketa 

edo kale neurketa den. Hala ere, ez da gauza bera gertatzen barne egoerari edo mentalari 

dagozkion osagai afektibo eta kognitiboarekin eta hauek neurtzeko daukagun metodorik 

zuzenena eta fidagarriena galdeketa bidezkoa da. Horrela, bada, modu eraginkorra 

izango litzateke JLG galdetegia erabiltzea aipatutako jarreren barne eta kanpo osagaien 

arteko eztabaidaren gainean ondorioak ateratzeko. 

 

6. Euskara ikasgaiko irakaslearen eragina neurtzea ere ikertu beharreko ezaugarri 

interesgarritzat jotzen da tesi hau burutu ondoren. Azken finean, ikasleen euskararekiko 

jarrera linguistiko positiboagoak zein hauen euskara ikasteko motibazio akademiko 

altuagoa lortzeko bidean irakasleak betetzen duen papera garrantzitsutzat jotzen baita. 
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7. Ikerketan lortutako azken eredua LISREL metodologiaren bidezko 

korrelazioekin analizatzea ezinbestekotzat jotzen da. Analisi berri hauek tesi honetan 

ikertu diren aldagai nagusien arteko erlazioan zehaztapenak ematen lagunduko bailuke; 

adibidez, erakutsitako erlazioaren noranzkotasunaren gainean datu berriak lortzeko 

lagunduko luke. Era berean, arestian aipatu bezala, JLG galdetegiaren eratze 

prozesuarekin jarraitzeko, kasu honetan aplikatu ez diren baliozkotasun proba berriak 

burutzea positiboa izango litzateke; hain zuzen, JLG galdetegia aurretik jarrera 

linguistikoak deskribatzeko proposatu izan diren beste galdetegi batzuekin batera erabili 

(Huguet eta Janés, 2005; Madariaga, 1994) bien arteko korrelazio maila aztertu ahal 

izateko. 

 

Ikerketa lerro berrien edo posibleez gain, tesi honen bidez lortutako ekarpenen 

inguruko eztabaidari bukaera emateko beharrezkoa da ikerketa burutzerako orduan 

izandako oztopoen gaineko zenbait zehaztapen ematea. 

 

Hain zuzen ere, aipatu behar da zaila izan dela batez ere, zonalde geografikoa 

bezalako aldagai demografikoa kontuan hartuta honen gaineko gurutzaketa edo 

konparaketak egiteko moduko norbanako kopuru handia lortzea. Hau da, erabili izan 

diren analisi estatistikoetarako beharrezkoa den gutxieneko lagina lortzerako orduan 

zenbait arazo izan dira hainbat ikastetxeren aldetik beraien mesfidantza dela eta. 

Honelako ikerketak gizarte osoarentzat eta batik bat hezkuntza alorreko 

komunitatearentzat onuragarri direlakoan ez genuen ikastetxeen aldetik horrenbesteko 

parte-hartze eskasa espero. Egoera gehienetan, ikasleen errendimendu akademikoaren 

datua zen duda sortzen ziena; alegia, ikasleen ebaluazio hurbileneko notak eskatzean 

ikastetxeek beraien mesfidantza adierazten zuten. Honelako datuekin ikastetxea bera, 

ikastetxearen ebaluazio metodoak, edota ikastetxearen euskara maila neurtzeko 

erabiliak izango zirelako beldurrak ikerketan parterik ez hartzera bultzatzen zituen.  

 

Bestetik, ikasle etorkinen kasuan askok eta askok euskara ikasgaiko salbuespena 

dutela eta, ez dute euskara ikasgaiko kalifikaziorik eta, beraz, ikerketa honen kasuan 

derrigorrezko aldagaia zela kontuan hartuta hainbat atzerriko ikasleren datu ez dira 

erabiliak izan edo ez dira kontuan hartu ikerketarako. 
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Azkenik, ezin aipatu gabe utzi gure gizartean hizkuntzek zein hauen erabilerak 

duten garrantzia kontuan hartuta jarrera linguistikoen gaineko ikerketa gehiago 

aurkitzea espero zitekeela. Hau da, honelako gaien inguruko tradizio ikertzaile handiago 

eta sendoagoa egotea espero zitekeen; beraz, aurrerantzean soziolinguistika arloko 

tradizio ikertzaile handiagoa eratu, sendotu eta gure gizartean aspalditik espero den 

normalizazio linguistikorako urrats sendo eta erabakiorrak emateko bideak irekitzearen 

itxaropena zabaltzen da ikerketa honetatik aurrera. 
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A ERANSKINA 

 
 
 

ALDAGAI SOZIOPERTSONALEN GAINEKO INKESTA 
 

 

 

Adierazi zein eredu linguistikotan zauden matrikulatuta: 

              A  eredua  Ο             B  eredua Ο            D  eredua Ο                                                                          
   

 

 

Adierazi zure jaiotze data:  
URTEA__________ HILA__________   EGUNA______ 

  

 

 

Adierazi zure sexua:               

Gizonezkoa  Ο                          Emakumezkoa   Ο 
   
 

 

Zein da zure ama hizkuntza?     

Euskara   Ο                Gaztelania  Ο               Beste bat  Ο 

 

 

 

Adierazi zure ikastetxearen izena eta kokalekua:  ___________________________ 

                                                                                

                                                                               ______________________________ 

 

 

 

Adierazi zein ikasturtetan ari zaren:  

1. DBH   Ο               2. DBH   Ο                    3. DBH   Ο                    4. DBH   Ο 
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ENCUESTA SOBRE VARIABLES SOCIOPERSONALES 

 
 
 
Indica el modelo lingüístico en el que estás matriculado:       

 Modelo A  Ο             Modelo B   Ο         Modelo D   Ο                                                                           

 
 
 
Indica tu fecha de nacimiento:  

DÍA_______      MES___________  AÑO_________ 

 
 
 
Indica tu sexo:               

Hombre  Ο                          Mujer   Ο 
 
 
 
¿Cuál es tu lengua materna?  

Euskera  Ο               Castellano  Ο                 Otra  Ο 

 

 

 

 

Indica el nombre de tu centro educativo y la localidad en la que se encuentra:   

_______________________________________________________________ 

 

 

 

Indica el curso académico en el que estudias:  

 

1º ESO  Ο           2º ESO  Ο           3º ESO  Ο              4º ESO  Ο 
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B ERANSKINA 

 

AUTOKONTZEPTU DIMENTSIOANIZTUNA (AUDIM) 
 

                                                              
 

 

 

 

FALTSUA 
IA  

FALTSUA 

EZ 
EGIAZKOA, 

EZ 
FALTSUA 

IA 
EGIAZKOA 

EGIAZKOA 

 

1 Neure burua trakets ikusten dut kirol 
ekintzetan. Ο Ο Ο Ο Ο 1 

2 Pertsona fidagarria naiz (besteek nigan 
konfidantza izan dezakete). Ο Ο Ο Ο Ο 2 

3 Gaztelaniazko ikasgaian ona naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 3 

4 Irakasleek konfidantza dute nigan. Ο Ο Ο Ο Ο 4 

5 Talde batean nagoenean onartua    
sentitzen naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 5 

6 
Ez naiz neure buruarekin gustura 
sentitzen. Ο Ο Ο Ο Ο 6 

7 
Ariketa fisikoa edo korrika egin dezaket 
denbora luzez nekatu gabe. Ο Ο Ο Ο Ο 7 

8 Pertsona oso urduritzat daukat neure 
burua. Ο Ο Ο Ο Ο 8 

9 Gizartearekin inplikatuta sentitzen naiz.       Ο Ο Ο Ο Ο 9 

10 Erabakiren bat hartzerako orduan, 
besteen iritzien behar handia izaten dut. Ο Ο Ο Ο Ο 10 

  11 Zoriontsu sentitzen naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 11 

  12 Ez dut balio zenbakiekin zerikusia duten 
ikasgaietarako Ο Ο Ο Ο Ο 12 

13 Hiritar bezala ditudan betebeharrak 
modu egokian betetzen ditut. Ο Ο Ο Ο Ο 13 

14 Pertsona bezala ez dut kualitate 
handirik. Ο Ο Ο Ο Ο 14 

15 Letren ikasgaietan ondo moldatzen naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 15 

16 
Nire irakasleek azkartzat eta langiletzat 
naukate. Ο Ο Ο Ο Ο 16 

 17 Pozik nago nire irudi fisikoarekin. Ο Ο Ο Ο   Ο 17 
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18 

 

Bizitzan lortzen ari naizen gauzekin 
pozik nago. 

 

Ο 

 

Ο 

 

Ο 

 

Ο 

 

   Ο 

 

  18 

 

  19 Jendeak pertsona jatortzat nauka. Ο Ο Ο Ο Ο 19 

 20 Edozein gauza egiteko besteen onarpena 
behar dut. Ο Ο Ο Ο Ο 20 

 21 Letren ikasgaietan ez noa ondo. Ο Ο Ο Ο Ο 21 

 22 Egoera sozial zailetan ongi moldatzen 
dakit. Ο Ο Ο Ο Ο 22 

 23 Nire adineko jende gehiena baino 
indartsuagoa naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 23 

24 Matematiketan ondo moldatzen naiz Ο Ο Ο Ο Ο 24 

25 Ongi moldatzen naiz eskolako lanetan. Ο Ο Ο Ο Ο 25 

26 Ez dut sekula bizikleta bat ikusi. Ο Ο Ο Ο Ο 26 

27 Ezberdina izatea gustatuko litzaidake. Ο Ο Ο Ο Ο 27 

28 Zerbait gaizki ateratzen zaidanean gehiegi 
sufritzen dut. Ο Ο Ο Ο Ο 28 

29 Emozionalki pertsona indartsua naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 29 

30 Zientzietako ikasgaiak ikasteko balio dut. Ο Ο Ο Ο Ο 30 

31 Ikasteko balio dut. Ο Ο Ο Ο Ο 31 

32 Erresistentzia fisiko handia dut. Ο Ο Ο Ο Ο 32 

33 Gizartea hobetzeko laguntzen dut. Ο Ο Ο Ο Ο 33 

34 Hitzezko pertsona naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 34 

35   Nire promesak sakratuak dira (beti 
betetzen ditut).       Ο Ο Ο Ο Ο 35 

   36 Letrekin zerikusia duten ikasgaietan 
ikasle ona naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 36 

37 Ikasketetan ona naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 37 

38   Zorte oneko pertsona sentitzen naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 38 

39 Nire aurpegia gustatzen zait. Ο Ο Ο Ο Ο 39 



 

385 Eranskinak 

40 Nire aurpegia eta gorputza gustatzen 
zaizkit. Ο Ο Ο Ο Ο 40 

41 Zientzia ikasgaietan ona naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 41 

42 Azkarra naiz. Ο Ο Ο Ο Ο 42 

43 Jendearekiko harremanetan arrakasta 
handia dut. Ο Ο Ο Ο Ο 43 

44 Hilabete honetan bost aldiz baino 
gehiagotan zeharkatu dut ozeanoa. Ο Ο Ο Ο Ο 44 

45 Harro nago nire bizitza nola ari naizen 
zuzentzen. Ο Ο Ο Ο Ο 45 

46 Indartsua naiz fisikoki. Ο Ο Ο Ο Ο 46 

47 Kirol berri bat ikastea kostatzen zait. Ο Ο Ο Ο Ο 47 
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AUTOCONCEPTO MULTIDIMENSIONAL (AUDIM) 
 

                                                      
 

 

 

 

FALSO 
MÁS 
BIEN 

FALSO 

NI 
VERDA-

DERO, NI 
FALSO 

MÁS BIEN 
VERDADERO 

VERDADERO 

 

1 Me veo torpe en las actividades deportivas.  Ο Ο Ο Ο Ο 1 

2 Soy una persona en la que se puede 
confiar.  Ο Ο Ο Ο Ο 2 

3 Soy bueno en la asignatura de lenguaje.  Ο Ο Ο Ο Ο 3 

4 Mis profesores confían en mí.  Ο Ο Ο Ο Ο 4 

5 
Me siento aceptado/a cuando estoy en un 
grupo.  Ο Ο Ο Ο Ο 5 

6  Me siento a disgusto conmigo mismo/a.  Ο Ο Ο Ο Ο 6 

7 Puedo correr/hacer ejercicio durante 
mucho tiempo sin cansarme.  Ο Ο Ο Ο Ο 7 

8 Me considero una persona muy nerviosa.        Ο Ο Ο Ο Ο 8 

9 Me siento implicado/a con la sociedad.  Ο Ο Ο Ο Ο 9 

 10  A la hora de tomar una decisión, dependo 
demasiado de la opinión de los demás.  Ο Ο Ο Ο Ο 10 

11  Me siento feliz.  Ο Ο Ο Ο Ο 11 

12  No valgo para las asignaturas que tienen 
que ver con números.  Ο Ο Ο Ο Ο 12 

13 
Cumplo adecuadamente las obligaciones 
que tengo como ciudadano/a.  Ο Ο Ο Ο Ο 13 

 14  No tengo demasiadas cualidades como 
persona.  Ο Ο Ο Ο Ο 14 

 15 Se me dan bien las asignaturas de letras.  Ο Ο Ο Ο Ο 15 

 16 Mis profesores me consideran inteligente y 
trabajador.  Ο Ο Ο Ο Ο 16 

 17 Me siento contento/a con mi imagen 
corporal.  Ο Ο Ο Ο Ο 17 

18  Estoy satisfecho/a con las cosas que voy 
consiguiendo en la vida.  Ο Ο Ο Ο Ο 18 

 19 Caigo bien a la gente.  Ο Ο Ο Ο Ο 19 
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20  Para hacer cualquier cosa necesito la 
aprobación de los demás.  Ο Ο Ο Ο Ο 20 

21 No voy bien en las asignaturas de letras. Ο Ο Ο Ο Ο 21 

22 Sé desenvolverme en situaciones sociales 
complicadas. Ο Ο Ο Ο Ο 22 

23 Tengo más fuerza que la mayoría de la 
gente de mi edad. Ο Ο Ο Ο Ο 23 

24 Se me dan bien las matemáticas. Ο Ο Ο Ο Ο 24 

25 Se me dan bien las tareas escolares. Ο Ο Ο Ο Ο 25 

26 Nunca he visto una bicicleta.  Ο Ο Ο Ο Ο 26 

27  Desearía ser diferente.        Ο Ο Ο Ο Ο 27 

28  Sufro demasiado cuando algo me sale mal.  Ο Ο Ο Ο Ο 28 

  29 Soy una persona fuerte emocionalmente.  Ο Ο Ο Ο Ο 29 

30  Valgo para estudiar las asignaturas de 
ciencias.  Ο Ο Ο Ο Ο 30 

31  Valgo para estudiar.  Ο Ο Ο Ο Ο 31 

32  Tengo mucha resistencia física.  Ο Ο Ο Ο Ο 32 

33  Colaboro para mejorar la sociedad.  Ο Ο Ο Ο Ο 33 

34 Soy una persona de palabra.  Ο Ο Ο Ο Ο 34 

35  Mis promesas son sagradas.  Ο Ο Ο Ο Ο 35 

36 Soy buen estudiante en las asignaturas que 
tienen que ver con las letras.  Ο Ο Ο Ο Ο 36 

37 Soy bueno/a en los estudios Ο Ο Ο Ο Ο 37 

38 Me siento una persona afortunada. Ο Ο Ο Ο Ο 38 

39 Me gusta mi cara. Ο Ο Ο Ο Ο 39 

40  Me gusta mi cara y mi cuerpo. Ο Ο Ο Ο Ο 40 

 

41 Soy bueno en las asignaturas de ciencias. Ο Ο Ο Ο Ο 41 

42 Soy inteligente. Ο Ο Ο Ο Ο 42 
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43 Tengo mucho éxito en mis relaciones con la 
gente. Ο Ο Ο Ο Ο 43 

44 Este mes he cruzado más de cinco veces el 
océano. Ο Ο Ο Ο Ο 44 

45 
 Estoy orgulloso/a de cómo voy dirigiendo 
mi vida.  Ο Ο Ο Ο Ο 45 

46  Soy fuerte físicamente.  Ο Ο Ο Ο Ο 46 

47 Me cuesta aprender un deporte nuevo.  Ο Ο Ο Ο Ο 47 
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C ERANSKINA 

IKASKETA ESTRATEGIEN ETA MOTIBAZIOAREN GALDETEGIA  

(CEAM II) 

 

  

Inoiz ez Ia inoiz 
ez 

Gutxitan Batzuetan Sarritan 
Ia 

beti Beti 

  1 

 
Nahiago dut benetan erronka handiko gaiak 

aztertu gauza berriak ikasteko. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 1 

  2 

 
Euskara ikasgaian, modu egokian ikasten badut 

edukiak ikasiko ditut. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο  Ο 2 

  3 

 
Euskara azterketa egitean, beste ikaskideei 

baino okerrago ateratzen ari zaidala pentsatzen 

dut. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  3 

  4 

 
Euskara ikasgaian ikasitakoa beste ikasgaietan 

erabilgarria izango zaidala pentsatzen dut.  

    

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  4 

  5 

 
Euskara ikasgaian, ikasturte amaieran, nota oso 

onak lortuko ditudala uste dut. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  5 

  6 

 
Ziur nago, euskara ikasgaian  ikasturteko eduki 

zailenak uler ditzakedala.   

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο 6 

  7 

 
Une honetan, niretzat garrantzitsuena nota 

onak lortzea da.      

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  7 

  8 

 
Euskarako azterketa egiten ari naizen bitartean, 

erantzuten ez dakidan beste galderetan 

etengabe pentsatzen dut. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  8 

  9 

 
Euskara ikasgaiko edukiak ikasten ez baditut, 

neure errua da. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  9 

10 

 
Niretzat euskara ikasgaia ikastea garrantzitsua 

da, nire formakuntzarako duen balioagatik. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο10 

11 

 
Niretzat orain garrantzitsuena nire espedientea 

hobetzea da; beraz, nire ardurarik nagusiena 

ikasturte honetan nota onak lortzea da. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο11 

12 

 
Euskara ikasgaian ematen diren oinarrizko 

edukiak ikas ditzakedala ziur nago. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο12 

13 

 
Ahal badut, ikasle gehienek baino nota hobea 

atera nahi dut. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο13 
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14 

 
Euskara azterketa bat egiten ari naizen 

bitartean, ez gainditzeak izango lituzkeen 

ondorioetan pentsatzen dut. 

  Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο14 

 

 
 

15 

 
Ziur nago euskarako irakasleak azaltzen dituen 

gai zailenak ere ulertu ahal ditudala. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  15 

16 

 
Nahiago dut nire jakinmina areagotzen duten 

gaiak ikasi, nahiz eta ikasteko zailak izan. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  16 

17 

 
Euskara ikasgaiko ikasturteko edukiak 

erakargarriak iruditzen zaizkit. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  17 

18 

 
Nahiko ahalegintzen banaiz, euskara ikasgaiko 

edukiak ulertuko ditut. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  18 

19 

 
Euskarako azterketak egitean urduri jartzen 

naiz. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  19 

20 

 
Ziur nago euskarako azterketak eta lanak oso 

ongi egin ditzakedala. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  20 

21 

 
Ikasturte honetan euskara ikasgaian ongi noala 

uste dut. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  21 

22 Niretzat pozgarriena edukiak ahalik eta ondoen 

ulertzea da. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  22 

23 Uste dut ikasturte honetan euskara ikasgaia 

ikastea niretzat baliagarria dela. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  23 

24 Aukera dudanean, gehien ikasten laguntzen 

didaten lanak aukeratzen ditut, nahiz eta hauek 

ikasgaian nota ona ez ziurtatu. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  24 

25 Euskara ikasgaiko edukiak ulertzen ez baditut, 

nahiko saiatzen ez naizelako da. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  25 

26 Ikasturte honetako euskara ikasgaia gustatzen 

zait. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  26 

27 Euskara ikasgaiko edukiak ulertzea guztiz 

garrantzitsua iruditzen zait. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  27 

28 Euskara ikasgaiko azterketa bat egitean, nire 

taupadak areagotu egiten dira. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  28 

29 Ziur nago euskara ikasgaian irakasten diren 

teknikak menpera ditzakedala. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  29 

30 Ikasturtean, ongi ibili nahi dut, familiari, 

lagunei, irakasleari eta beste pertsonei nire 

gaitasuna adieraztea niretzat garrantzitsua 

delako. 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  30 
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31 Euskara ikasgaiaren zailtasuna, irakaslea eta 

nire gaitasunak kontutan izanik, ikasturte 

honetan ongi noala uste dut. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  31 
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CUESTIONARIO DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y MOTIVACIÓN 

(CEAM II) 

 
       

Nunca  Casi   
nunca 

Alguna 
vez 

 Depende                 
A 

menudo 

       Casi     
siempre 

Siempre 

  1 

 
Prefiero estudiar temas que sean                                                

realmente desafiantes para así aprender 

cosas nuevas.         

                                                   

Ο Ο Ο Ο Ο Ο   Ο   1   

  2 

 
Si estudio del modo adecuado, me                                                                                 

aprenderé los contenidos de la  

asignatura de euskera. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο   Ο   2 

  3 

 
Cuando hago un examen de euskera,                                               

pienso que me está saliendo peor que a 

otros/as compañeros/as. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    3 

  4 

 
Pienso que lo que aprenda en la 

asignatura de euskera lo podré utilizar 

en otras asignaturas. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    4 

  5 

 
Creo que obtendré muy buenas notas                                                                       
en euskera al final del curso. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    5 

  6 

 
Estoy seguro/a de que puedo                

entender los contenidos más difíciles 

en la asignatura de euskera de este 

curso. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο   6 

  7 

 
Sacar buenas notas es lo más 

importante para mí en este momento. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    7 

  8 

 
Mientras hago un examen de euskera, 

pienso continuamente en las preguntas 

que no sé contestar. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    8 

  9 

 
Si no me aprendo los contenidos de      

euskera es por mi propia culpa. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    9 

10 

 
Es importante para mí aprender       

la asignatura de euskera por el valor 

que tiene para mi formación. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  10 

11 

 
Lo más importante para mí ahora es     

mejorar mi expediente, así que mi 

preocupación principal es sacar  

buenas notas este curso.  

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  11 
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12 

 
Estoy seguro/a de que puedo                 

aprenderme los conceptos básicos que 

se enseñan en euskera.  

                                                

Ο Ο Ο Ο Ο Ο   Ο   12 

13 

 
Si puedo, quiero sacar mejores notas 

que la mayoría de los/as alumnos/as. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο   Ο   13 

14 

 
Mientras hago un examen de euskera, 

pienso en las consecuencias que 

tendría si suspendiese. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    14 

15 

 
Estoy seguro de que puedo entender     

incluso los temas más complicados de 

la asignatura de euskera. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    15 

16 

 
Prefiero estudiar temas que estimulen 

mi curiosidad, aunque sean difíciles de 

aprender. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    16 

17 

 
Me parecen interesantes los                  

contenidos de euskera de este curso. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο   17 

18 

 
Si me esfuerzo lo suficiente, entenderé        

los contenidos de euskera. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    18 

19 

 
Me pongo nervioso/a cuando hago 

exámenes de euskera. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    19 

20 

 
Estoy seguro/a de que puedo hacer 

muy bien los trabajos y exámenes de la 

asignatura de euskera. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    20 

21 

 
Creo que este curso voy bien en 

euskera. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  21 

22 

 
Lo más satisfactorio para mí es 

entender los contenidos tan a fondo 

como me sea posible. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  22 

 

23 

 
Creo que es útil para mí aprender la              

asignatura de euskera este curso.  
 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    23 

24 

 
Cuando tengo la oportunidad, escojo   

los trabajos con los que puedo 

aprender más, incluso si estos no me 

garantizan buena nota. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο   Ο  24 

25 

 
Si no entiendo los contenidos de 

euskera es porque no me esfuerzo lo 

suficiente. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο  25 
 

26 

 
Me gusta la asignatura de euskera este 

curso. 
Ο Ο Ο   Ο Ο    Ο Ο   26    
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27 

 
Considero muy importante entender      

los contenidos de euskera. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο  Ο   27 

28 

 
Cuando hago un examen de euskera mi 

pulso se acelera. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    28 

29 

 
Estoy seguro/a de que puedo               

dominar las técnicas que se  

enseñan en la asignatura de euskera. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    29 

30 

 
Quiero ir bien este curso porque es 

importante para mí demostrar mi 

capacidad a mi familia, a mis 

amigos/as, a mi profesor/a o a otras  

personas. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο    30 

31 

 
Teniendo en cuenta la dificultad           

de la asignatura, el profesor/a y mis 

capacidades, creo que voy bien en 

euskera este curso. 

 

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο   31 
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D ERANSKINA 
 

JARRERA LINGUISTIKOEN GALDETEGIA (JLG) 
 

 INOIZ EZ GUTXITAN BATZUETAN IA BETI BETI 

1 Etxean euskaraz hitz egiten dut. Ο Ο Ο Ο Ο 1 

2 Kalean euskaraz hitz egiten dut. Ο Ο Ο Ο Ο 2 

3 Ikastetxean irakasleekin 

euskaraz hitz egiten dut. 
Ο Ο Ο Ο Ο 3 

4 Ikastetxean ikaskideekin 

euskaraz hitz egiten dut. 
Ο Ο Ο Ο Ο 4 

5 Euskaraz irakurtzen dut. Ο Ο Ο Ο Ο 5 

6 Telebista euskaraz ikusten dut. Ο Ο Ο Ο Ο 6 

7 Irratia euskaraz entzuten dut. Ο Ο Ο Ο Ο 7 

8 Euskaraz amets egiten dut. Ο Ο Ο Ο Ο 8 

9 Euskaraz pentsatzen dut Ο Ο Ο Ο Ο 9 
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ERABAT   
DESADOS 

NAHIKO 
DESADOS 

EZ ADOS, 
EZTA 

DESADOZ 
ERE 

NAHIKO   
ADOS 

ERABAT 
ADOS 

 

 

 

 

 10 Desatsegina da euskara ikastea Ο Ο Ο Ο Ο 10 

 11 Euskara hizkuntza polita da. Ο Ο Ο Ο Ο 11 

12 Euskarak soinu itsusia dauka. Ο Ο Ο Ο Ο  12 

 13 
Euskaraz hitz egitea gustatzen zait (gustatuko 

litzaidake). 
Ο Ο Ο Ο Ο  13 

14 Jendeak euskaraz hitz egitea gustatzen zait. Ο Ο Ο Ο Ο  14 

15 Euskara erakartzen nauen hizkuntza da. Ο Ο Ο Ο Ο  15 

16 Euskara oso erabilgarria da. Ο Ο Ο Ο Ο  16 

17 Euskara oso hizkuntza zaila da. Ο Ο Ο Ο Ο  17       

 18 Euskal Herriko ume guztiek euskara ikasi 

behar dute. 
  Ο Ο    Ο    Ο        Ο 18 

19 Euskara ikastea alferrikakoa da.   Ο Ο    Ο    Ο        Ο 19 

20 Denok egin beharko genuke esfortzua 

euskarak balio handiagoa izan dezan. 
  Ο Ο    Ο    Ο        Ο 20 

21 Ingelesa euskara baino garrantzitsuagoa da.   Ο Ο    Ο    Ο        Ο 21 

22 
Etorkinek gehiago baloratu beharko lukete 

euskara. 
  Ο Ο    Ο    Ο        Ο 22 

23 Euskaldun guztiek hitz egin beharko lukete 

euskara. 
  Ο Ο    Ο    Ο        Ο 23 

24 Euskaldun guztiek jakin beharko lukete 

euskara. 
  Ο Ο    Ο    Ο        Ο 24 

25 Euskara euskaldunek bakarrik ikasi beharko 

lukete. 

         
Ο  

Ο    Ο    Ο        Ο 25 

26 Euskal Herriaren nortasunarentzat funtsezkoa 

da euskara bizirik mantentzea. 

         
Ο 

Ο Ο    Ο        Ο 26 

 27 
Euskara ez dakiena ez da euskalduna. 

        
Ο 

Ο Ο    Ο        Ο 27 
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CUESTIONARIO DE ACTITUDES LINGÜÍSTICAS  

(JLG) 
 
 

 
 

                                                        
 

 

 

 

NUNCA RARA VEZ 
ALGUNAS 

VECES 
CASI 

SIEMPRE 
SIEMPRE 

 

1 En casa hablo euskera. Ο Ο Ο Ο Ο 1 

2 En la calle hablo euskera. Ο Ο Ο Ο Ο 2 

3 En el colegio hablo euskera con 

los/as profesores/as. 
Ο Ο Ο Ο Ο 3 

4 En el colegio hablo euskera con 

los/as compañeros/as. 
Ο Ο Ο Ο Ο 4 

5 Leo en euskera. Ο Ο Ο Ο Ο 5 

6 Veo la tele en euskera. Ο Ο Ο Ο Ο 6 

7 Oigo la radio en euskera. Ο Ο Ο Ο Ο 7 

8 Sueño en euskera.      Ο Ο Ο Ο Ο 8 

9 Pienso en euskera.      Ο Ο Ο Ο Ο 9 
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TOTALME

NTE EN 
DESACUER

DO 

 

BASTANTE EN 
DESACUER

DO 

 

NI 
ACUERDO 

NI EN 
DESACUER

DO 

BASTANTE 
DE 

ACUERDO 

 

TOTALMENTE 
DEACUERDO 

10  Es desagradable aprender euskera Ο Ο Ο Ο Ο 10 

11 El euskera es una lengua bonita. Ο Ο Ο Ο Ο 11 

12 El euskera suena mal. Ο Ο Ο Ο Ο 12 

13 
Me gusta (o me gustaría) hablar 

euskera. 
Ο Ο Ο Ο Ο 13 

 14 Me gusta que la gente hable en euskera. Ο Ο Ο Ο Ο 14 

 15 El euskera es una lengua que me atrae. Ο Ο Ο Ο Ο 15 

 16 El euskera es de mucha utilidad. Ο Ο Ο Ο Ο 16 

 17 El euskera es un idioma muy difícil. Ο Ο Ο Ο Ο 17 

18 Todos/as los/as chavales/as del País 

Vasco deben aprender euskera. 
Ο      Ο  Ο     Ο       Ο 18 

19 Es inútil aprender euskera. Ο     Ο    Ο     Ο        Ο 19 

20 Todos/as deberíamos esforzarnos para 

hacer valer más el euskera. 
Ο     Ο     Ο     Ο        Ο 20 

21 Es más importante el inglés que el 

euskera. 
Ο     Ο     Ο     Ο        Ο 21 

22 
Los/as inmigrantes deberían sentir 

aprecio por el euskera. 
Ο      Ο     Ο    Ο        Ο 22 

23 Todos/as los/as vascos/as deberían 

hablar euskera. 
Ο     Ο     Ο    Ο        Ο 23 

24 Todos/as los/as vascos/as deberían 

saber euskera. 
Ο     Ο     Ο    Ο        Ο 24 

25 El euskera sólo deberían estudiarlo 

los/as vascos/as. 
     Ο    Ο     Ο    Ο        Ο 25 

26 Para la identidad del País Vasco es 

fundamental mantener vivo el euskera. 
 Ο    Ο     Ο    Ο        Ο 26 

      27 Quien no sabe euskera no es vasco/a.  Ο    Ο    Ο   Ο        Ο 27 
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