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Resum

Aquest treball presenta els resultats d’un estudi en el qual s’analitzaren 
dos elements fonamentals en les relacions amb els iguals: la competència 
social i la conducta prosocial, en una mostra de 193 adolescents que cursen 
educació secundaria. Els resultats mostren com les sub-escales que mesuren 
la Conducta Prosocial exerceixen una influència significativa a les escales 
de Competència Social. Nivells alts de Conducta Prosocial es relacionen 
significativament de manera positiva amb la dimensió d’Habilitats Socials 
Apropiades de la Competència Social, mentre que nivells alts de Conducta 
Antisocial s’han relacionat positivament amb les escales d’Assertivitat Ina-
propiada, Orgull i Soledat. També s’ha constatat la significació positiva entre 
la sub-escala Conducta Antisocial i l’escala d’Assertivitat Inapropiada de la 
Competència Social. 
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Resumen

Este trabajo presenta los resultados de un estudio, en el cual se analiza-
ron dos elementos fundamentales en las relaciones con los iguales: la com-
petencia social y la conducta prosocial, en una muestra de 193 adolescentes 
que cursan educación secundaria. Los resultados muestran como las subes-
calas que miden la Conducta Prosocial ejercen una influencia significativa 
sobre las escalas de Competencia Social. Niveles altos de Conducta Proso-
cial se han relacionado significativamente de manera positiva con la dimen-
sión de Habilidades Sociales Apropiadas de la Competencia Social, mientras 
que niveles altos de Conducta Antisocial se han relacionado positivamente 
con las escalas de Asertividad Inapropiada, Orgullo y Soledad. También se 
ha constatado la significación positiva entre la subescala Conducta Antiso-
cial y la escala de Asertividad Inapropiada de la Competencia Social. 

Palabras clave: competencia social, conducta prosocial, habilidades sociales, 
estudiantes de secundaria. 

Abstract

At this work two fundamental elements in relationships with peers, so-
cial competence and prosocial behavior, are analyzed in 193 teenagers from 
secondary studies.. Results shows how scales of Prosocial Behaviour influ-
ences in a significative way on Social Competence sub-scales. High levels of 
Prosocial Behavior are significantly related in a positive way with Appropri-
ate Social Skills dimension of social competence, while high levels of Anti-
social Behavior are positively related to Inappropriate Assertiveness, Pride 
and Solitude scales. There is also a positive significance between Antisocial 
Behavior subscale and Inappropriate Assertiveness scale of Social Compe-
tence. 

Key words: social competence, prosocial behavior, social skills, high school 
students. 

Introducció

La Competència Social és considerada en aquest article des del marc edu-
catiu europeu com una de les competències clau (European Comission, 2014) i 
ha estat tractada des de diversos àmbits, sent un dels més representatius l’esco-
lar per la seua funció educadora i socialitzadora. Recents estudis (García Rojas, 
2010; Tadeucci, de Araujo i Ribeiro, 2013) apunten que la competència social 
estableix beneficis per a l’èxit acadèmic i l’accés al currículum, a més de la 
incipient necessitat de fomentar comportaments cívics en el context escolar. Per 
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tot això, es conclou que el desenvolupament de la competència social pot ser un 
dels mitjans que contribueixen no només a solucionar els conflictes de convi-
vència, sinó també a potenciar unes autèntiques relacions humanes.

Diversos estudis demostren com en un clima on hi siguen presents la coo-
peració, l’empatia i l’ajuda dels resultats del procés ensenyament / aprenentatge 
són molt més significatius. D’aquesta manera es contribueix a més a compensar 
la mancança que la societat té en aquest moment respecte a la solidaritat i la 
trobada personal que suposa la conducta prosocial.

L’adolescència és un període interessant per a l’estudi de la competència 
social (Comodo, De l’Prette, De l’Prette i Fontaine, 2013) i la conducta prosoci-
al ja que és el moment destacat en el qual es formen les relacions interpersonals 
entre iguals. Estudis com el de Hansen, Nangle i Meyer (1998) s’han ocupat de 
comprovar que, durant l’adolescència, es donen aquest tipus de relacions que 
generen benestar social i individual.

Els estudis de Redondo i Guevara (2012) o Roche i Castelló (1990) reve-
len que els xiquets i els adolescents prosocials manifesten millors conductes 
en l’àmbit relacional, amb una millor comunicació amb els seus progenitors i 
sent més cooperatius a l’aula. A més són més assertius que altres menys pro-
socials, per tant són més competents socialment, són més populars entre els 
companys i els professors, i més acceptats (Anglès, Ruiz, García, Benavides, 
Estévez, Martínez, Torregrosa i Pastor, 2005; Redondo i Melo, 2012), això 
suposa no només un millor ajust en l’àrea social, sent més competent, sinó 
que és extensible a les àrees personal i escolar. (Jiménez, 2003; Welsh, Parke, 
Widaman i O’Neil, 2001).

Diversos estudis (Garmezy, 1996; Howes, Matheson i Hamilton, 1994; 
Juntilla, Voeten, Kaukiainen, i Vauras, 2006) han determinat una relació em-
pírica entre aquests constructes objecte d’estudi. Tenint tot això en compte, es 
pretén establir de manera precisa el tipus de relació i el sentit en què es produeix 
aquesta relació entre la competència social i la conducta prosocial.

El present estudi té com a objectiu determinar la relació existent entre els 
dos constructes psicològics, la competència social i la conducta prosocial, en 
població adolescent que cursa educació secundària obligatòria, per ser aquest un 
moment evolutiu fonamental, un canvi profund en la persona i en com aquesta 
desenvolupa les seues relacions personals, tant en l’àmbit acadèmic com social.

Aquest objectiu general d’aquesta investigació es va a concretar en els ob-
jectius específics següents:

1. Estudiar la competència social i la conducta prosocial en estudiants de 
secundària.

2. Analitzar la influència de la conducta prosocial en la competència  
social.
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Disseny i hipòtesis de la investigació

L’avaluació s’ha realitzat de manera independent i en un únic moment tem-
poral. Per això s’ha desenvolupat un disseny transversal en el qual s’ha tingut 
en compte que la selecció de la mostra garantís la validesa de la investigació, 
assegurant una mostra àmplia i representativa que mantingués un equilibri dins 
de les variables sociodemogràfiques.

Abasta (2003) constata que els xiquets ben acceptats socialment són aquells 
que manifesten conductes prosocials, mentre que d’altra banda, els xiquets re-
butjats mostren conductes més agressives.

Considerant tota aquesta evidència teòrica i empírica es pren com a hipòte-
si de treball que nivells alts de conducta prosocial es relacionaran positivament 
amb la dimensió d’habilitats socials apropiades de la competència social, men-
tre que nivells baixos de conducta prosocial es relacionen positivament amb les 
escales d’assertivitat inadequada, orgull i solitud. S’espera també que la subes-
cala conducta antisocial de la conducta prosocial, es relacione de manera positi-
va amb l’escala d’assertivitat inapropiada de la competència social.

Mètode

Participants

En la investigació van participar 193 adolescents estudiants d’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO). Ha estat seleccionada a l’atzar entre la pobla-
ció de dos centres educatius de secundària (un públic i l’altre concertat) de la 
mateixa població. En tots dos centres s’han administrat els qüestionaris dins de 
l’horari lectiu, durant la classe de tutoria, utilitzant en cada passi uns 30 minuts.

La mostra està formada per 96 dones (49.7%) i 97 homes (50.3%); en fun-
ció de l’edat, 32 alumnes (16.6%) tenen 12 anys; 42 alumnes (21.8%) tenen 
13 anys; 14 anys tenen 51 alumnes (26.4%); 15 anys 45 alumnes (23.3%) i 23 
alumnes (11,9%) tenen 16 anys. En funció del centre, 96 alumnes estudien en 
un centre públic (49.7%) i 97 al centre concertat (50.3%). Respecte al curs de 
l’ESO: 50 alumnes estudien 1r (25%), 51 alumnes 2n (26.4%); exactament els 
mateixos que 3r i 41 alumnes (21.2%) l’últim curs de l’Ensenyament secundari 
obligatori.

Procediment

Aquesta investigació constitueix un estudi transversal aplicant els diferents 
instruments d’avaluació a diversos grups d’alumnes pertanyents a diferents cen-
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tres, cursos i edats. Per al desenvolupament d’aquest estudi es va dur a terme 
una sistematització exhaustiva dels passos necessaris per a això:

• En un primer moment es va sol·licitar la participació de dos centres d’en-
senyament secundari, exposant de manera clara els objectius d’aquesta investi-
gació, el tipus de col·laboració que s’esperava del centre i els beneficis. Això es 
va fer mitjançant una sessió explicativa amb la directora del centre concertat i el 
cap d’estudis del centre públic.

• Després d’aquesta sessió es va acordar demanar per escrit als pares i 
mares un consentiment signat perquè els seus fills i filles participessin en aquest 
estudi. L’alumnat que van participar en els dos centres estaven escolaritzats en 
els quatre cursos de l’ESO.

• La recollida de dades a través dels instruments emprats (Messy i TISS) 
es va realitzar en les hores de tutoria, establint les dates, horaris i preparació del 
quadernet a emplenar. Existien dues modalitats de quadernet, una per a xiques 
i una altra per a xics, amb idèntic contingut, excepte en el qüestionari TISS 
que es dirigia als alumnes i les alumnes en masculí o femení respectivament. 
El quadernet constava a més d’una primera pàgina on es van recollir les dades 
personals. Es va comptar amb la col·laboració dels diversos professors-tutors i 
només va ser necessària una sessió de 50 minuts perquè els alumnes i les alum-
nes contestessin els ítems del quadernet, en tots els cursos quedar prou temps 
per acabar-ho.

• Per omplir el quadern, es va procedir de la mateixa manera en tots els ca-
sos. En un primer moment s’explicava de manera oral la manera de contestar el 
quadernet i es resolien els dubtes, després s’emplenava en grup el primer full de 
dades personals i es procedia a completar-lo. En el moment de lliurament se’ls 
demanava que revisaran els seus contestacions i/o completaren els ítems sense 
contestar. En tots els casos es va garantir el seu anonimat.

Les dades obtingudes dels diferents qüestionaris s’han introduït en el pro-
grama estadístic SPSS 22.0 per a Windows, calculant per a cada alumne o alum-
na les puntuacions obtingudes en cadascuna de les subescales dels instruments.

• Les variables independents considerades en aquest estudi són les dues 
subescales de la conducta prosocial (Conducta prosocial, CP i Conducta antiso-
cial, CA).

• Com a variables dependents apareixen les quatre categories de compe-
tència social operacionalizadas mitjançant el Messy (Habilitats socials apropia-
des Social, Assertivitat inapropiada antisocial, Orgull i Soledad)

• Es va decidir eliminar de la mostra als alumnes i les alumnes majors de 
16 anys i aquells que tenien una nota mitjana de insuficient ja que eren molt 
pocs i això hauria descompensat els resultats.
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L’avaluació s’ha dut a terme de manera independent i en un únic moment 
temporal. L’estudi s’ha desenvolupat a partir de les dades obtingudes de les 
anàlisis ANOVAS, proves de correlacions i proves post hoc. Per això s’han 
pres les variables dependents i independents i s’ha observat si hi ha diferències 
significatives entre els diferents grups segons els plantejaments teòrics previs.

Instruments d’avaluació i propietats psicomètriques

Els instruments que s’han utilitzat per a l’avaluació són el Messy (The 
Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters; Matson, Rotatori i Helsel, 
1983) i el TISS o Inventari d’Habilitats Socials per a Adolescents (Teenage 
Inventory of Social Skills; Inderbitzen i Foster, 1992), els dos en la seva versió 
castellana.

The Matson Evaluation of Social Skills in Youngsters (Messy)

Aquest instrument destaca per ser dissenyat per avaluar el grau d’adequa-
ció de la conducta social, l’ajust general de la persona, existint dues variants del 
mateix: una per a professors i una altra per a alumnes de 4 a 18 anys (que és la 
que s’ha utilitzat). Permet mesurar problemes del comportament social i també 
les habilitats i competències adequades. L’aplicació de l’instrument s’ha dut a 
terme amb la traducció i adaptació realitzada per Trianes i col·laboradors (2002) 
i la revisió feta per Méndez, Hidalgo, & Inglès (2002), Ipiña, Molina i Reyna 
(2012) i Lacunza, Cavaller i Contini (2013).

A) Estructura

El qüestionari, dirigit a alumnes, consta de 62 ítems que informen sobre 
quatre dimensions del constructe: Habilitats socials apropiades, Assertivitat in-
apropiada, Sobreconfianza i Soledad. La forma de resposta d’aquest instrument 
es fa a través d’una escala tipus Likert amb quatre opcions de resposta: Mai (1), 
A vegades (2), Sovint (3) i Sempre (4), tenint en compte que a major puntuació 
més presència de la dimensió del constructe.

Els quatre factors que s’han considerat són:

La subescala Habilitats Socials Apropiades consta de 28 ítems per a l’ava-
luació d’aquest factor. Permet avaluar conductes com l’expressivitat emocional, 
compartir, etc.

La subescala d’Assertivitat Inapropiada consta de 27 ítems que componen 
aquest factor, el qual permet explorar les conductes agressives, de burla o abús 
cap als altres.

La subescala Sobreconfianza/Orgull dóna lloc a aquest factor a través de 5 
ítems que mesuren conductes de sobrevaloració del Jo.
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La subescala Gelosia/Soledat consta de 6 ítems per compondre aquest fac-
tor que permet l’anàlisi de conductes com sentir-se sol o no tenir amics.

B) Fiabilitat i Validesa

Les propietats psicomètriques d’aquest instrument han estat investigades 
quantiosament, particularment en mostres angloparlants, resultant, en general, 
satisfactòries amb un alfa de Cronbach = 0.80 (Helsel i Matson, 1984; Kazdin, 
Matson i Elveldt-Dawson, 1984; Matson, Macklin i Helsel, 1985; Matson i 
Ollendick, 1988; Spence i Liddle, 1990), i en mostres espanyoles (Méndez, 
Hidalgo i Inglés, 2002 i Lorente, 2014) en la seva aplicació a 634 adolescents 
entre 12 i 17 anys van trobar també una elevada consistència interna amb un 
alfa de Cronbach = .88.

L’inventari d’habilitats socials per a adolescents (TISS)

Per a l’avaluació del constructe Conducta Prosocial, s’ha utilitzat l’Inven-
tari d’Habilitats Socials per a Adolescents (Teenage Inventory of Social Skills: 
TISS; Inderbitzen i Foster, 1992) en la seua adaptació espanyola (Inglés, Hidal-
go, Méndez, i Inderbitzen (2003). Aquest instrument permet avaluar tant la con-
ducta pro-social com la conducta agressiva en adolescents en les seves relacions 
amb els seus iguals Parra (2012), Romersi, Martínez Fernández i Roche (2011).

Consta de 40 ítems que componen dos subescales del qüestionari que per-
meten mesurar dues dimensions, són les següents: Conducta Prosocial i Con-
ducta Antisocial. El format de resposta d’aquest instrument consisteix en una 
valoració dels ítems mitjançant una escala Likert de sis respostes, la variació en 
la puntuació va d’1 a 6. Les possibilitats de resposta que ofereix el qüestionari 
són les següents: No em descriu res (1), Em descriu molt poc (2), Em descriu 
una mica (3), Em descriu alguna cosa (4), Em descriu bastant (5) i Em descriu 
totalment (6). A partir dels resultats, s’obtenen dues puntuacions diferenciades, 
una de Conducta Prosocial i una altra de Conducta Antisocial, que s’obtenen 
sumant els valors assignats a cada ítem que compon cadascuna de les subesca-
les. Les puntuacions altes suposen una elevada conducta prosocial o antisocial 
(Martí-Vilar i Lorente, 2010)

En aquest qüestionari es van trobar diferències de gènere que van portar 
a redactar dues formes del mateix atenent a la utilització dels noms i pronoms. 
D’aquesta manera es troben dues versions del mateix qüestionari, una per a 
nois i una altra per a noies, idèntics en contingut, excepte en l’aspecte de noms 
i pronoms.

Atenent a les propietats psicomètriques del TISS, Inglés i col·laboradors 
(2003) van obtenir sobre una mostra de 660 adolescents un coeficient de consis-
tència interna d’alfa de Cronbach = .89 en conducta prosocial i alfa de Cronbach 
= 0,84 en conducta antisocial. Aquests estudis estan en la mateixa línia d’altres 
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anteriors com els de Inderbitzen i Foster (1992), en una mostra de 41 adoles-
cents van trobar coeficients de consistència interna d’alfa de Cronbach = 0,88 
per a les dues subescales.

L’estudi de Inderbitzen i Garbin (1992) sobre l’estructura factorial, realit-
zat sobre una mostra de 1142 adolescents, a través de l’anàlisi factorial, anàlisi 
de la fiabilitat i una avaluació referida al criteri confirmar la practicitat del mo-
del de les dues subescales que mesuraven el factor de Conducta Prosocial i el 
de Conducta Antisocial, d’aquesta manera es va explicar el 33% de la variància. 
En els seus estudis, Inglés et al. (2003), amb l’anàlisi factorial sobre les dues 
subescales, van explicar el 27.23% de la variància.

La validesa concurrent d’aquest instrument presenta unes puntuacions de 
preferència social derivades de nominacions sociomètriques (Conducta Proso-
cial, r = .39; Conducta Antisocial r = - .18).

Tal i com recullen Inglés et al. (2003), en aquest constructe, la valide-
sa també s’ha constatat mitjançant «correlacions estadísticament significatives 
amb puntuacions auto-informades en asserció» (Conducta prosocial, r = 0.31-
0.35; Conducta antisocial, r = - .20 a - .27), inadequació social (Conducta pro-
social, r = -.58; Conducta antisocial, r= .54), agressivitat (Conducta prosocial, r 
= -.32; Conducta antisocial, r = .48), i submissió (Conducta prosocial, r = - .03; 
Conducta antisocial, r = - .32).

Resultats

Es du a terme l’anàlisi de les relacions existents entre dos dels constructes 
de la investigació, la competència social i la conducta prosocial. D’aquesta ma-
nera, es vol establir la influència que pot tindre la conducta prosocial sobre la 
competència social. Per a això, s’han tingut en compte les dues subescales de la 
conducta prosocial (Conducta prosocial, CP i Conducta antisocial, CA) com a 
variables independents (VI) i les quatre categories de competència social (Ha-
bilitats socials apropiades Social, Assertivitat inapropiada Antisocial, Orgull i 
Soledad) com a Variables Dependents (VD).

Per a cadascuna de les categories de competència social s’ha considerat 
realitzar tres grups establerts a partir dels seus puntuacions. D’aquesta mane-
ra, s’han classificat tots els membres de la mostra. S’ha establert un primer 
grup considerant a aquells que han obtingut una puntuació inferior a la mitjana, 
menys una desviació típica, denominat «Grup Baix». Aquells que van obtenir 
una puntuació al voltant de la mitjana +/- una desviació típica conformen el 
«Grup Mig» i els que van aconseguir una puntuació superior a la mitjana més 
una desviació típica, integren l’anomenat «Grup Alt». A continuació apareix la 
taula 1 on es reflecteix l’ANOVA entre grups que s’ha realitzat.
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TAULA 1
Influència de les dimensions de Conducta Prosocial en les escales de Competència Social

 cp ca

social .000 .002
antisocial .024 .000
orgull .803 .004
soledat .582 .006

Valor: nivell de significació p

Aquests primers resultats inicials mostren com les subescales que mesuren 
la conducta prosocial (CP i CA) exerceixen una influència significativa sobre 
les escales de competència social. Concretament la CP influeix sobre l’escala 
Social i Antisocial, i la CA al seu torn influeix sobre totes les escales de la com-
petència social.

Per analitzar els resultats generals s’ha realitzat una ANOVA i una prova de 
correlacions amb els dos constructes confirmant els resultats anteriors en tots els 
casos esmentats anteriorment.

La taula 2 mostra una anàlisi de les correlacions significatives entre els 
dos constructes. D’aquesta anàlisi es destaca que la conducta prosocial (CP) 
correlaciona de manera positiva amb les habilitats socials apropiades (Social) i 
de manera negativa amb la Assertivitat inadequada (Antisocial). Es pot observar 
també que l’escala de conducta antisocial (CA) es correlaciona amb totes les 
categories de competència social. La relació establerta és negativa per a l’escala 
SOCIAL i positiva per a totes les altres (Antisocial, Orgull i Soledat). També 
s’aprecia que les subescales de competència social Social i antisocial correlaci-
onen amb les dues escales de la conducta prosocial (CP I CA). Finalment, res-
saltar la no correlació de la CP amb dues de les escales de competència social, 
Orgull i Soledat. Els resultats d’aquesta prova mostren gran coincidència amb 
els resultats de l’ANOVA.

TAULA 2
Correlacions entre dimensions de Conducta Prosocial i Subescales de Competència Social

 cp ca

social .665** -.260*

antisocial -.247* .760**

orgull -.129 .421**

soledat -.051 .194**

** La correlació és significativa al nivell 0.01 (bilateral).
** La correlació és significant al nivell 0.05 (bilateral).
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Influència de la conducta prosocial en la competència social

A) Influència de Conducta Prosocial en les Habilitats Socials Apropiades

Des dels resultats generals, s’ha comprovat que la conducta prosocial (CP) 
exerceix una influència significativa sobre el constructe competència social, 
concretament en l’escala d’Habilitats Socials Apropiades (SOCIAL). És més, 
la relació trobada és positiva, això suposa que els adolescents de la mostra que 
han obtingut puntuacions conducta pro-social mostren majors habilitats socials 
apropiades: Baix (N = 30; mitjana = 69.37); Mitja (N = 124: mitjana = 84.61); 
Alt (N = 39, mitjana = 93.64)

Es pot veure el nombre d’alumnat de secundària de la mostra que confor-
men cada grup de conducta prosocial (atenent a la classificació feta segons la 
puntuació i desviació típica explicada en el punt anterior), a més de les puntua-
cions mitjanes en habilitats socials apropiades.

A partir de l’anàlisi d’aquests resultats, s’aprecia com les puntuacions ele-
vades en conducta prosocial van acompanyades de majors puntuacions en habi-
litats socials apropiades.

B) Influència de Conducta Prosocial en la Assertivitat Inapropiada

La conducta prosocial exerceix una influència significativa sobre la com-
petència social. Més concretament això té lloc a través d’una significació ne-
gativa de l’escala CP amb la subescala de Assertivitat Inapropiada (Antisocial).  
Baix (N = 30; mitjana 76.6); Mitja (N = 124; mitjana = 45.26); Alt (N = 39; 
mitjana = 33.39). Això significa que els subjectes que mostren elevats nivells 
de conducta prosocial, manifesten una assertivitat inapropiada menor. Puntua - 
cions més altes en conducta prosocial van acompanyades de puntuacions baixes 
en assertivitat inapropiada.

Tenint en compte aquests resultats, s’aprecia el nombre de subjectes que 
s’estableix en cada grup de conducta prosocial, així com les seves puntuacions 
mitjanes en la dimensió antisocial del constructe competència social.

C) Influència de Conducta Antisocial a les Habilitats Socials Apropiades

Els resultats generals presentats, constataven que la conducta antisocial 
exerceix una influència significativa sobre totes les subescales que mesuren 
la competència social. Els subjectes que mostren elevats nivells de conducta 
antisocial, manifesten unes habilitats socials apropiades menors: Alt (n = 28; 
mitjana 69.04); Mitja (n = 92, mitjana 82.21); Baix (n = 73; mitjana 90.81) Pun-
tuacions més altes en conducta antisocial van acompanyades de puntuacions 
baixes en habilitats socials apropiades.
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D) Influència de Conducta Antisocial a la Assertivitat Inapropiada, 
 l’Orgull i la Soledat

La Conducta Antisocial (CA) influeix de manera significativa sobre el 
constructe competència social. En aquest punt l’anàlisi està centrat en les re-
lacions significatives positives de la comunitat autònoma amb la competència 
social. Concretament, les escales en les que exerceix una influència significativa 
són: Assertivitat Inapropiada (Antisocial), Orgull i Soledad. Els adolescents de 
la mostra que han obtingut puntuacions conducta antisocial mostren una major 
Assertivitat Inapropiada.

A la taula 3, es pot veure el nombre d’alumnat de secundària de la mostra 
que conformen cada grup de conducta antisocial, així com les seves puntua cions 
mitjanes en cada dimensió de competència social esmentades anteriorment.

TAULA 3
Puntuacions mitges en les dimensions Antisocial, Orgull i soledat en cada grup de CA

  mitjà  

 n antisocial orgull soledat

baix 73 37.1 5.59 10.81

mig 92 50.21 9.34 12.84

alt 28 65.89 15 15.57

Síntesi

En primer lloc, cal destacar que l’escala d’Habilitats Socials Apropiades 
(que mesura competència social), es relaciona de manera significativa i posi-
tiva amb la dimensions Conducta Prosocial, per la qual cosa les puntuacions 
elevades en la subescala Conducta Prosocial van acompanyades de puntuacions 
elevades en Habilitats Socials apropiades. D’altra banda, escala d’Habilitats 
Socials Apropiades també es relaciona de forma significativa i negativa amb la 
categoria de Conducta Antisocial, per la qual cosa puntuacions elevades en Ha-
bilitats Socials Apropiades es relacionen amb puntuacions baixes en Conducta 
Antisocial.

L’Assertivitat Inapropiada manté una relació significativa i negativa amb la 
dimensió Conducta Prosocial, per la qual cosa puntuacions elevades en Asser-
tivitat Inapropiada van acompanyades de puntuacions baixes en Conducta Pro-
social. D’altra banda, la Assertivitat Inapropiada manté una relació significativa 
i positiva amb la dimensió Conducta Antisocial, per la qual cosa puntuacions 
elevades en Assertivitat Inapropiada van acompanyades de puntuacions altes en 
Conducta Antisocial.
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Mantenen una relació significativa i positiva amb la dimensió Conducta 
Antisocial les subescales d’Orgull i Soledad (que mesuren competència social), 
per la qual cosa puntuacions elevades en Assertivitat Inapropiada van acom-
panyades de puntuacions altes en Orgull i Soledad. Aquestes dues escales no 
mantenen cap relació significativa amb la subescala Conducta Prosocial que 
mesura el constructe Conducta Prosocial.

Discussió

En aquest estudi s’ha volgut constatar la influència de la conducta prosocial 
sobre la competència prosocial i determinar el tipus de relació existent entre 
ambdós constructes. Des d’aquesta investigació s’ha comprovat de manera em-
pírica que la conducta prosocial exerceix una influència significativa sobre la 
competència social.

Tal com s’havia marcat en la hipòtesi de partida, nivells alts de Conducta 
Prosocial s’han relacionat significativament de manera positiva amb la dimen-
sió d’Habilitats Socials Apropiades de la competència social, mentre que nivells 
alts de Conducta Antisocial s’han relacionat positivament amb les escales de 
Assertivitat Inapropiada, Orgull i Soledad. També s’ha constatat la significació 
positiva entre la subescala Conducta Antisocial i l’escala d’assertivitat Inapro-
piada de la competència social.

Pel que fa a les Habilitats Socials Adequades, són aquestes les que més in-
flueixen en la conducta prosocial, sent observable també que puntuacions eleva-
des en aquesta escala són predictores d’una menor conducta antisocial. En segon 
lloc, respecte a la Conducta Antisocial, l’escala que obté una significació més 
gran és la de Assertivitat Inapropiada, seguida de l’Orgull i finalment Solitud.

D’aquestes anàlisis es pot comprovar com excepte la Conducta Prosocial 
en les subescales Orgull i Solitud de la competència social, s’estableixen rela-
cions significatives entre els dos constructes.

D’aquesta manera, es pot concloure que els resultats obtinguts en aquesta 
investigació revelen una relació estadística significativa entre la conducta pro-
social i la competència social. Aquests resultats són coherents amb la teoria 
de Roche i Castelló (1990), Jiménez (2003), Welsh et al. (2001) i Inglés et al 
(2005) i els resultats obtinguts des de les diverses investigacions com les de 
Howes et al (1994), Garmezy (1996), Simco i Joan (2000) i Juntilla et al (2006) 
entre d’altres.

Tal i com recull Lorente (2014), diversos estudis admeten l’existència 
d’una relació directa i positiva entre la competència social i la conducta proso-
cial mentre que també estableixen aquesta relació entre els comportaments anti-
socials i delictius amb la incompetència social (Arce, Fariña i Vázquez, 2011). 
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És més, alguns investigadors apunten que els joves que tenen unes habilitats 
socials adequades mostren menor ansietat social, alhora que la seua popularitat 
es veu incrementada i gaudeixen més de les seues interaccions socials, sent per 
això més competents (Méndez, Hidalgo i Inglés, 2002). Amb aquesta evidència 
es podria apuntar a l’existència d’una possible relació bidireccional entre la 
prosocialitat i la capacitat per desenvolupar conductes socials positives a més 
de millorar l’autoestima (Huebner, Suldo i Gilman, 2006).

Aquestos resultats apunten a que des de l’educació formal cal formar en 
competències cíviques i a la ciutadania, ja que és un element fonamental del 
desenvolupament humà, que afavoreix el desenvolupament cívic i social, tal i 
com apunten les actuals demandes curriculars a les que apunten les noves ten-
dències educatives i les lleis vigents.

Aquestos resultats assenyalen la importància que té el fet de treballar des 
de l’educació formal les competències socials, cíviques i ciutadanes.

Des del nostre sistema educatiu aquestes competències estan arreplegades 
en la legislació educativa que estableix l’organització del nostre sistema edu-
catiu i en el desenvolupament curricular que estableix allò que s’ha d’ensenyar 
a les aules.

És aleshores mitjançant el processos d’ensenyament i aprenentatge, i mit-
jançant el desenvolupament d’una acció tutorial efectiva com aconseguirem que 
el nostre alumnat siga més competent social i cívicament, siga prosocial envers 
els demés.

Fomentar en els alumnes de secundaria la competència social i la prosoci-
litat suposa empoderar-los per a que fomenten relacions interpersonals positives 
amb els altres, front a comportaments antisocials. És donar-los el poder, per a 
que siguen ciutadans actius i responsables amb els que conviuen.
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