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1. Psicosociologia del treball

La psicosociologia com a tècnica de prevenció de riscos laborals sorgeix amb

les aportacions tant teòriques com metodològiques de la psicologia i de la

sociologia aplicades a l'estudi de les relacions dels treballadors amb el medi

ambient del treball.

El medi del treball està integrat per factors psicosocials que actuen sobre les

persones. Són nombrosos i de naturalesa diversa: comprenen aspectes de dis-

seny, organització i gestió del treball, i també del context social i mediambien-

tal. La seva interacció amb les persones (capacitats, necessitats, cultura, moti-

vació, experiències i percepcions) donen com a resultat una influència notable

en la salut, el rendiment i la satisfacció.

La salut i el benestar es poden veure influïts pel treball tant positivament com

negativament. El treball pot constituir un objectiu i donar sentit a la vida. Pot

oferir-nos identitat, autoestima, suport social i recompenses materials. Tot això

es pot donar quan les exigències laborals són òptimes (i no màximes), quan

als treballadors se'ls permet un grau raonable d'autonomia, i quan l'ambient

en el treball és amistós i solidari. Si és així, el treball pot ser un dels factors

afavoridors de la salut més importants de la nostra vida. Al contrari, si les

condicions de treball presenten les característiques oposades, poden –almenys,

a llarg termini– produir malaltia, accelerar-ne el curs o desencadenar-ne els

símptomes.
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Així, les conseqüències perjudicials sobre la salut o el benestar dels treballa-

dors derivades de condicions de treball adverses són l'estrès, la insatisfacció,

la desmotivació..., i per a l'empresa són l'absentisme, la conflictivitat, la baixa

producció, la sinistralitat, etc.

Els resultats de la VI Enquesta nacional de condicions de treball feta el 2007

per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball posen de manifest

que les queixes més habituals dels treballadors respecte de les seves condici-

ons de seguretat i salut en el treball es refereixen a la càrrega física (esforç fí-

sic i postura de treball) i l'organització del treball (falta d'autonomia, ritme

imposat i monotonia). També es constata que assistim al reforç del sistema

preventiu i de les activitats preventives en l'empresa espanyola i, tanmateix, a

l'empitjorament de moltes de les condicions en què es fa el treball.

Són dades que confirmen els resultats de les enquestes recents de la Fundació

Europea per a la Millora de les Condicions de Treball, que ratifica la preocupa-

ció per les condicions de treball inadequades i per l'increment de problemes

derivats de l'organització del treball que són l'origen de símptomes i de malal-

ties d'origen psicosocial.

L'evolució social i econòmica ha contribuït a introduir canvis importants en

l'entorn de treball deguts a exigències noves i al fet de conviure als centres de

treball amb problemes del passat i amb la problemàtica associada a les noves

maneres de treballar. Els factors psicosocials propis del treball i de la vida fa-

miliar i comunitària interaccionen i constitueixen models d'estrès complexos

que influeixen en la salut de les persones. La seva existència representa un cost

important per a les persones i també per a les empreses ja que, a més de les

conseqüències sobre la salut i el deteriorament de la qualitat de vida dels tre-

balladors (l'estrès, la insatisfacció, la desmotivació, les males relacions socials),

també es manifesten en l'empresa mitjançant indicadors com l'absentisme,

la sinistralitat, el deteriorament de les relacions humanes, els errors, el cansa-

ment...

La prevenció ens farà el camí, que passa necessàriament per un disseny ade-

quat del sistema laboral, basat en el respecte i el coneixement de les variables

psicològiques i socials de les persones, i per la creació de canals de participació

eficaços i efectius. Aquesta és l'única via que ens assegurarà, sens dubte, uns

nivells de salut econòmica i social d'una qualitat òptima.

En aquest sentit, la Declaració de Luxemburg sobre la promoció de la salut al

lloc de treball a la Unió Europea (novembre de 1997) pretén unificar els esfor-

ços dels empresaris, dels treballadors i de la societat per a millorar la salut i el

benestar de les persones al lloc de treball. Consideren que això es pot aconse-

guir amb la combinació d'activitats dirigides al següent:

• millorar l'organització i les condicions de treball,

• promoure la participació activa,
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• fomentar el desenvolupament individual.

La Declaració de Luxemburg sobre la promoció de la salut al lloc de treball

La Declaració de Luxemburg (1997) sobre la promoció de la salut al lloc de treball, adop-
tada per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball, presenta els punts clau
següents:

• la promoció de la salut en el treball engloba mesures en diversos àmbits: mesures
adreçades a l'individu i mesures adreçades al seu entorn. Combina l'estratègia de la
reducció del risc amb les de fomentar la protecció de la salut i promoure els factors
i les potencialitats de la salut (enfocament global);

• principis i mètodes de gestió en què es reconeix que els empleats són un factor ne-
cessari per a l'èxit de l'empresa, i no una simple càrrega financera;

• una cultura d'empresa, amb els seus corresponents principis de gestió, en què està
ancorada la participació dels empleats i sobre la qual es fomenta la motivació i la
responsabilització de tots ells;

• una organització del treball que concedeix als empleats l'equilibri adequat entre les
exigències del treball, el control de les tasques individuals, el nivell de competència
i el suport social;

• una política de personal que incorpora activament objectius de promoció de la salut;

• un servei integrat de seguretat i higiene en el treball.

La promoció de la salut en el treball es basa en la cooperació intersectorial i multidisci-
plinària; i només pot tenir èxit si tots els actors s'hi comprometen i pot aconseguir el seu
objectiu de "treballadors sans en empreses sanes" aplicant les directrius següents:

• Participació: s'hi ha d'implicar tot el personal;

• Integració: la promoció de la salut en el treball s'ha d'integrar en totes les decisions
importants i en totes les àrees de l'empresa;

• Gestió del projecte: totes les mesures i programes s'han d'imbricar en un cicle de re-
solució de problemes que inclogui: analitzar les necessitats, establir prioritats, plani-
ficar, executar, dur a terme un control permanent i avaluar.

Les condicions que condueixen a l'estrès en el treball i a la insatisfacció

es denominen factors psicosocials. Els factors psicosocials són els estres-

sors.

Els factors psicosocials de les condicions de treball fan referència a la in-

teracció de l'organització del treball amb les característiques individuals

de les persones que hi treballen.

Considerar els aspectes psicosocials en una organització és, a més d'una

manera d'evitar les conseqüències negatives que poden provocar, una

via de promoció del benestar i de la satisfacció.

La promoció de la salut al lloc de treball es basa en la cooperació multi-

sectorial i multidisciplinària i només pot ser eficaç si s'hi comprometen

tots els elements clau de l'empresa. Participació i integració han de ser

les seves premisses fonamentals.
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2. L'estrès: la situació

L'estrès laboral és un dels principals problemes per a la salut i la seguretat a

què ens enfrontem a Europa. Gairebé el 25% dels treballadors es veuen afectats

per aquest problema, i els estudis indiquen que entre un 50% i un 60% de les

baixes laborals hi estan relacionades. Això representa un cost enorme, tant en

patiment humà com en perjudicis econòmics.

L'estrès en el treball pot afectar qualsevol persona de qualsevol nivell. Pot apa-

rèixer en qualsevol sector i en una organització de qualsevol mida. A més,

afecta la salut i la seguretat de les persones, però també la salut de les organit-

zacions i de les economies nacionals.

L'estrès és el segon problema de salut més comú en el treball i afecta el 22%

dels treballadors de la UE-27 (el 2005), i és probable que augmenti el nom-

bre de persones que pateixen malalties relacionades amb l'estrès provocades

o agreujades pel treball. El món del treball, en evolució constant, imposa ca-

da vegada més demandes als treballadors a causa de la racionalització i de

l'externalització, de la necessitat creixent de flexibilitat de les funcions i quali-

ficacions, de l'augment dels contractes temporals, de la inseguretat creixent en

el treball i de la intensificació d'aquest (fet que comporta una càrrega de treball

més elevada i més pressió), i el desequilibri entre la vida laboral i familiar.

L'estrès pot provocar malalties i patiment a les persones, tant en el seu treball

com a la llar. Igualment pot posar en perill la seguretat en el lloc de treball i

contribuir a altres problemes de salut laboral, com els trastorns musculoesque-

lètics. A més, afecta d'una manera important els resultats de les organitzacions.

La reducció de l'estrès laboral i els riscos psicosocials no és només una obligació

moral, sinó també un imperatiu legal. Justifiquen, així mateix, la reducció de

l'estrès sòlids arguments econòmics. Es calcula que, el 2002, el cost econòmic

anual de l'estrès laboral a la UE-15 va ser de 20.000 milions d'euros.

El positiu de tot això és que l'estrès laboral es pot tractar de la mateixa manera

lògica i sistemàtica que altres problemes de salut i seguretat. A tot el territori de

la Unió Europea hi ha nombrosos exemples pràctics de com fer-hi front. Amb

el plantejament correcte és possible mantenir els treballadors lliures d'estrès.

L'estrès es produeix per la mala adequació entre la persona i la seva feina, pels

conflictes entre els nostres rols en el treball i fora del treball, i pel fet de no

tenir un nivell de control raonable del nostre propi treball.
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L'estrès en el treball pot estar originat per diversos factors de risc. Entre els més

habituals destaquen:

• Excés i falta de treball.

• Temps inadequat per a completar les tasques de manera satisfactòria per

a nosaltres i per als altres.

• Absència d'una descripció clara de la feina o de la cadena de comanda-

ment.

• Falta de reconeixement o recompensa per un bon rendiment laboral.

• No tenir oportunitat d'exposar les queixes.

• Responsabilitats múltiples, però poca autoritat o capacitat de prendre de-

cisions.

• Superiors, col·legues o subordinats que no cooperen ni ens donen suport.

• Falta de control o de satisfacció del treballador pel producte final resultant

de la seva feina.

• Inseguretat en l'ocupació, poca estabilitat al lloc de treball.

• Veure's exposat a prejudicis en funció de l'edat, el sexe, la raça, l'origen

ètnic o la religió.

• Exposició a la violència, a amenaces o a intimidacions.

• Condicions de treball físic desagradables o perilloses.

• No tenir oportunitat de servir-se eficaçment del talent o de les capacitats

personals.

• Possibilitat que un petit error o una falta d'atenció momentanis tinguin

conseqüències serioses o, fins i tot, desastroses.

• Qualsevol combinació dels factors anteriors.

Alguns exemples d'estrès relacionat amb el treball

En Jordi treballa en una cadena de muntatge a preu fet. No pot influir en la velocitat de la
cadena ni en les tasques monòtones i molt repetitives que ha de fer perquè només és una
petita peça de l'engranatge d'una empresa industrial de producció massa gran i complexa.

La Maria treballa en una oficina. La seva feina consisteix a preparar models de cartes
amb un programa de tractament de textos. Divorciada i mare de dos nens petits, ha de
marxar de l'oficina abans de les 5 de la tarda per poder-los recollir a la guarderia abans
que tanquin, però cada vegada té més feina i el seu supervisor diu que és important que
totes les cartes surtin abans que ella se'n vagi, i insisteix que deixi la feina acabada.

En Joan és dissenyador de sistemes en una multinacional de tecnologies de la informació.
Li paguen bé, la feina és estimulant i es pot organitzar en gran manera com millor li
sembla, però el departament de vendes de l'empresa ja ha firmat un acord, que inclou
una data límit, per al lliurament d'un sistema informàtic nou i complex que ell i el seu
reduït grup de col·laboradors encara han de dissenyar.

En Pere s'ha quedat sense feina perquè el seu cap, un gran productor de vehicles, ha
automatitzat diverses tasques que fins aleshores es feien manualment. Té 57 anys i la seva
educació es limita al certificat d'estudis primaris. S'haurà d'enfrontar a la desocupació de
llarga durada, probablement fins que es jubili.
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Aquestes�quatre�situacions�són,�en�molts�aspectes,�molt�diferents;�tanmateix,�tenen
una� cosa� en� comú,� com� ara� el� fet� que� poden� ser� estressors� potents� i� crònics� que
desencadenin�un�tipus�de�"reacció�arcaica"�que�denominem�estrès.�També�tenen�en
comú�l'avantatge�que�hi�ha�accions�preventives�per�a�contrarestar-les.

2.1. Què és l'estrès?

Una definició que té gran acceptació i que potser ens ofereix una informació

que ens permeti identificar l'estrès psicosocial, és la de Mc Grath (1970):

"L'estrès és un desequilibri substancial (percebut) entre la demanda i

la capacitat de resposta (de l'individu) sota condicions en què el fracàs

davant d'aquesta demanda té importants conseqüències (percebudes)."

Encara que l'estrès s'experimenta psicològicament, també afecta la salut física

de les persones.

Entre els factors més comuns de l'estrès laboral es pot esmentar la falta de

control sobre el treball, les demandes excessives als treballadors i la falta de

suport de col·legues i superiors.

L'estrès és atribuïble a un desajust entre les persones i el treball, a les males

relacions i a la presència de violència psicològica o física en el lloc de treball, i

també a conflictes entre el paper que tenen els treballadors en el treball i fora

d'aquest.

Les persones reaccionen de manera diferent davant unes mateixes circumstàn-

cies. Algunes persones porten millor que altres el fet que se'ls exigeixi molt.

L'important és l'avaluació subjectiva que fa la persona de la seva situació. La

situació per si sola no permet determinar el grau d'estrès que pot provocar.

Bibliografia

NTP 318: L'estrès: procés de
generació en l'àmbit laboral.

L'estrès de curta durada –per exemple, per a complir un termini– no sol cons-

tituir un problema, i fins i tot pot ajudar les persones a desenvolupar al màxim

el seu potencial. L'estrès es converteix en un risc per a la seguretat i la salut

quan es prolonga en el temps.

L'estrès relacionat amb el treball es pot definir com el conjunt de reaccions

emocionals, cognitives, fisiològiques i del comportament davant de determi-

nats aspectes adversos o nocius del contingut, l'organització o l'entorn de tre-

ball (estressors).

És l'estratègia que adopta l'organisme per adaptar-se als esforços a què es troba

sotmès. Té implícit:

• un conjunt estímul-resposta,

• un esforç d'adaptació, i

Web recomanat

Més informació: Agen-
cia Europea per a la Segu-
retat i Salut en el Treball:
http://osha.europa.eu/es/to-
pics/stress

http://osha.europa.eu/es/topics/stress
http://osha.europa.eu/es/topics/stress
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• una despesa energètica elevada.

En tot esforç d'adaptació, l'organisme s'activa per poder afrontar la situació, ja

sigui lluitant o fugint, i es produeixen uns canvis fisiològics característics com

ara augment de la freqüència cardíaca, augment de la pressió arterial, augment

del consum de glucosa, de la respiració, etc., i canvis en el comportament.

L'estrès es deu a un desequilibri entre la persona i les tasques que duu a

terme, a conflictes entre els papers o rols desenvolupats a la feina o fora

de la feina, i a la falta d'un nivell raonable de control sobre el treball

individual, i evidentment, de la pròpia vida.

2.2. És nociu l'estrès?

La resposta és: sí i no.

L'estrès pot conduir a la malaltia quan els imperatius professionals són elevats

i la influència que el treballador exerceix en les seves condicions de treball és

reduïda, quan el suport social de la direcció o dels col·legues és insuficient,

o quan la recompensa que rep –quant a remuneració, estima o control de la

situació– no correspon a la feina feta. També, de manera més general, quan

totes aquestes situacions són intenses, cròniques o es repeteixen sovint i el

resultat és una àmplia gamma de malalties corporals, mentals i, fins i tot, la

mort.

És més probable que la resposta sigui "no" si es permet al treballador –dins de

límits raonables– controlar les seves condicions de treball, o si se l'anima a fer-

ho, si se li concedeix un suport social adequat i si es proposen recompenses

raonables pels esforços duts a terme.

2.3. Pot influir en la salut l'estrès en el treball?

En veure'ns exposats als estressors o a altres factors similars, la majoria de

nosaltres experimentem reaccions�emocionals com ara ansietat, depressió,

malestar, desassossec o fatiga.

L'estrès en el treball també pot modificar�els�nostres�comportaments, la qual

cosa portarà algunes persones a fumar més, menjar en excés, refugiar-se en

l'alcohol o córrer riscos innecessaris en el moment de fer una feina o en con-

duir. Molts d'aquests comportaments poden portar a la malaltia.
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També es produeixen reaccions�fisiològiques en els nostres òrgans interns. Si

ens sentim injustament criticats pel nostre superior, pot ser que ens pugi la

tensió arterial; la freqüència cardíaca pot augmentar o fer-se irregular; podem

experimentar tensió muscular amb rigidesa del clatell; mal de cap i d'espatlles;

sequedat de coll i boca, o hiperacidesa gàstrica.

Totes aquestes reaccions d'estrès poden fer-nos patir, emmalaltir i fins i tot

morir: d'alguna malaltia cardiovascular o de càncer (excés de tabac, de greixos,

manca de substàncies nutritives). Pràcticament qualsevol aspecte de la salut i

la malaltia relacionades amb la feina es pot veure afectat.

Tot el he s'ha dit anteriorment també pot estar mediatitzat per una mala in-

terpretació, emocional o cognitiva, d'unes condicions de treball que es consi-

deren amenaçadores quan no ho són, o d'uns signes o d'uns símptomes cor-

porals banals que interpretem com a manifestació d'una malaltia greu.

Tot això pot conduir a una gamma de trastorns àmplia: malalties, malestars i

una pèrdua de la productivitat.

2.4. Qui corre aquest risc?

De fet, cadascun de nosaltres. Tots tenim el nostre "límit de ruptura", encara

que alguns grups corren més risc que d'altres. Entre els factors determinants

d'aquest risc més gran hi ha: un comportament hostil (de tipus A), una reserva

de respostes inadequada per a fer front a determinades situacions i una situació

socioeconòmica desfavorida, juntament amb una falta de suport social.

Altres factors determinants són l'edat (treballadors adolescents i treballadors

d'edat avançada), la combinació de ser dona i tenir excés de treball (cas de la

monoparentalitat) i la discapacitat o la situació desfavorida.

L'estrès és un problema per al treballador, per a la seva empresa i per

a la societat.

Els problemes d'estrès en el treball van en augment; i lluitar-hi en contra

és un imperatiu legal.

Molts dels estressors i de les seves conseqüències són evitables.
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3. Les persones

L'entorn i les característiques individuals determinen la vivència de les con-

dicions de treball. Les persones som diferents, tenim diferents motivacions,

capacitats i personalitat; i per aquesta raó les reaccions humanes són molt di-

verses.

Les característiques individuals condicionen la capacitat de reacció, la vulne-

rabilitat davant de situacions d'estrès o la insatisfacció. Aquestes diferències de

reacció poden estar influïdes per les condicions culturals i socials, que confi-

guren l'entorn en el qual ens desenvolupem i que influeixen en el nostre pen-

sament i en les nostres actuacions, i també per la personalitat, l'experiència,

l'edat i les motivacions: trets personals que defineixen la nostra manera ser i

de reaccionar.

Per tant, hi ha factors individuals que són moderadors de l'estrès, ja que tenen

una funció facilitadora o inhibidora de l'acció que exerceixen els estressors

sobre la persona.

En�l'àmbit�psicosocial�les�variables�que�tenen�més�significació�són:

• La�personalitat: és l'estil del nostre comportament, amb el qual reaccio-

nem i ens adaptem a les circumstàncies que ens envolten.

• L'edat: és un dels eixos vertebradors de la nostra vida laboral i té influència

en molts factors, com són les motivacions, les expectatives, la càrrega de

treball i el grau de formació. Hi ha una sèrie de condicions a les quals,

amb l'edat, és més difícil d'adaptar-se: el ritme, la producció en cadena, la

necessitat de processar informació i el treball per torns.

• La�formació: les capacitats, els coneixements i l'experiència posen de ma-

nifest la nostra preparació per a dur a terme una activitat determinada.

També són el mitjà que ens permet adaptar-nos a circumstàncies noves.

La falta de formació comporta un gran esforç per a la persona.
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• Les� actituds: són factors determinants del comportament perquè estan

relacionades amb la percepció, la personalitat i la motivació. Les actituds

s'aprenen i, a més, defineixen les nostres predisposicions a actuar d'una

manera determinada. S'observen mitjançant les conductes.

– Les�aptituds: són les qualitats innates que s'han anat desenvolupant, i

també potenciant, amb l'aprenentatge i l'experiència, i que ens perme-

ten dur a terme una activitat. Condicionen la manera de reaccionar,

de comportar-se i de fer la feina.

– Les�diferències�de�gènere�i�ètniques: les dones exerceixen sovint un

paper secundari i de menys valor social. El resultat de la doble pre-

sència –treball remunerat i treball domèstic– produeix en la dona una

sobrecàrrega de treball, esgotament, estrès. Gairebé no hi ha homoge-

neïtat en la població treballadora. Les dones estan sotmeses a riscos

diferents perquè desenvolupen tasques sovint diferents i amb salaris

inferiors.

Els treballadors i les treballadores immigrants també engloben un

col·lectiu que cada vegada fa més tasques diferenciades i amb un valor

social inferior.

• Les�motivacions: intervenen en l'orientació cap als objectius; són les que

donen resposta a les nostres expectatives, aspiracions i valors. Les neces-

sitats humanes són diferents i múltiples. El treball ha de donar resposta

a les motivacions i ha de representar una via perquè puguem aplicar les

nostres capacitats.

3.1. Característiques de la personalitat

Els estudis sobre la relació existent entre l'estrès i la personalitat distingeixen

el patró de conducta de tipus A, que fa referència a una determinada manera

d'interpretar i reaccionar davant dels estímuls ambientals i sovint s'associa a

un augment de la predisposició a patir una malaltia coronària.

Actualment s'accepta la interacció persona-ambient, és a dir, les característi-

ques estables de la persona que interactuen amb estímuls ambientals específics

per a produir un patró de conducta A, del qual es destaca: la impaciència, la

urgència temporal, la competitivitat, l'agressivitat, l'hostilitat, el compromís

excessiu amb la feina i una parla i gesticulació brusques. Aquest patró de con-

ducta és l'oposat al patró B.

Els subjectes de conducta B s'acostumen a definir com a acomodaticis, relaxats,

de tal manera que, tot i que tenen les mateixes aspiracions que els A, la manera

de satisfer les seves necessitats no origina cap problema psicològic ni físic.

Aquest fet ha originat confusions perquè s'ha arribat a assumir que aquest

patró de conducta està totalment exempt d'estrès.
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Més recentment, s'ha posat èmfasi en la importància de les característiques

cognitives que poden modular les diferents etapes del procés de l'estrès:

• Locus de control: la creença generalitzada que els esdeveniments de la vida

i les seves conseqüències són controlats per les pròpies decisions i accions

(locus de control intern) o al contrari, per forces externes, com ara altres

persones, el destí o la sort (locus de control extern).

També han sorgit altres enfocaments d'aquesta temàtica amb l'estudi de les ca-

racterístiques que fan les persones més resistents als efectes negatius de l'estrès:

la personalitat resistent (hardy personality), caracteritzada pel control, el com-

promís i el repte.

A més a més, hi ha altres trets de la personalitat que influeixen en la generació

de l'estrès:

• Ansietat�i�introversió: originen en la persona més conflictes interns.

• Rigidesa: dificulta l'adaptació al canvi en l'àmbit laboral.

• Dependència: respecte a la incertesa i l'ambigüitat en la presa de decisions.

La valoració que fa una persona d'un estímul per a considerar-lo un element

provocador d'estrès depèn de tota una sèrie de variables personals, relaciona-

des amb el seu estil d'afrontament. Els efectes de l'estrès varien segons les per-

sones.

3.1.1. La percepció de l'estrès

Els mecanismes de recopilació cognitiva: la percepció, la interpretació i

l'avaluació que fa la persona són un factor clau en la generació de l'estrès.

La percepció de la realitat està afectada i condicionada per aspectes com el

context en el qual ens trobem. Altres elements com ara l'experiència personal,

la formació, la sensibilitat i la personalitat es denominen estils� cognitius i

ens faciliten les bases per a percebre i interpretar la realitat. Com més exacta

sigui l'avaluació de la situació i de les nostres capacitats, més adequada serà la

resposta que podrà donar la persona.

Segons la teoria de Lazarus i Folkman (1986) sobre l'estrès, coneguda com la

teoria�de�l'apreciació�cognitiva, l'estrès s'origina en la interacció entre la per-

sona i l'entorn. És a dir, no hi ha situacions que siguin per si mateixes estres-

sants, sinó que la reacció d'estrès apareixerà en funció de com valori la situació

aquesta persona. Concretament, davant d'una situació determinada, fem dos

tipus de valoracions; la primera (apreciació primària) distingeix si la situació

és potencialment:

• Neutra: quan les demandes no comporten implicacions sobre les persones.



© FUOC • PID_00173104 16 Psicosociologia del treball

• Benigna: quan l'entorn és valorat com a adequat per al manteniment del

benestar de l'individu.

• Estressant: quan l'entorn és valorat com a amenaçador i s'hi produeix:

a) Un dany o una pèrdua. Per exemple, a una persona li acaben de robar la

bossa on portava les claus del cotxe a més del moneder.

b) Una amenaça. Una persona pensa "Aquest senyor d'aquí, quina pinta té...

a veure si em robarà la bossa".

c) Un repte. Aquest seria el cas del lladre: "A veure si li puc prendre la bossa...".

En principi, en aquest tipus de situacions, l'organisme respondria amb una

reacció d'estrès. Ara bé, de manera interactiva i pràcticament simultània fem

una altra valoració, que consisteix a sospesar els recursos de què disposem per

a fer front a una situació (apreciació secundària). Això ho fem en funció de

les experiències similars amb què ens hem trobat prèviament; així, la perso-

na de l'exemple potser se n'hagi sortit d'una situació similar. També importa

l'opinió que tenim sobre les nostres pròpies habilitats (us sentiu amb forces

per a afrontar la situació?). I, finalment, els recursos que en aquest moment

estan disponibles en l'ambient, per exemple tenir espai per a fugir o un objecte

amb què defensar-se.

Una valoració i l'altra actuen de manera dinàmica, la qual cosa implica que

podem deixar de considerar una situació com a estressant en el moment en

què disposen de recursos per a afrontar-la, o si, de fet, ja ho estem fent. De

la mateixa manera ens comencem a posar ansiosos quan la situació se'ns co-

mença a escapar de les mans.

3.1.2. L'enfrontament

Les estratègies d'enfrontament s'adrecen a reduir l'origen de l'estrès. En cir-

cumstàncies normals, les persones, mitjançant l'activació de mecanismes de

reacció, hauríem de ser capaces de trobar nous equilibris i respostes a situa-

cions també noves. Però si l'estrès és intens, constant o repetitiu, llavors es

converteix en un fenomen negatiu que genera malalties físiques i problemes

psicològics.

El procés d'apreciació és fonamental per a entendre l'enfrontament. Quan un

estímul extern ens desestabilitza es produeix un estat d'alerta, de mobilització,

de preparació per tal de controlar el canvi de situació.
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La resposta de l'organisme a l'estrès consisteix en un increment de

l'activació fisiològica i psicològica que prepara el nostre organisme per

al següent:

• dur a terme una activitat motriu intensa,

• processar molt ràpidament la informació de què disposem,

• avaluar i decidir les conductes adequades per a afrontar la situació.

La persona decideix –entre les diferents alternatives de resposta– la que consi-

dera que contrarestarà els efectes negatius que troba en un determinat context

o en una situació concreta. Les conductes que habitualment adoptarà per tal

d'afrontar la situació d'estrès es resumeixen en aquest quadre:

Conductes adaptatives Orientades a l'eliminació de l'amenaça, intenten superar el
problema.

Conductes de lluita i de fugi-
da

Hi ha simptomatologia d'estrès; s'ha superat la capacitat
física de la persona.

Conductes substitutives No afronten el problema, hi ha una disminució de
l'activitat fisiològica.

Conductes d'inhibició No afronten el problema, no hi ha una reducció de
l'activitat fisiològica.

3.1.3. La resposta fisiològica a l'estrès

Les investigacions de Hans Selye demostraven que en una situació d'amenaça

el nostre organisme, per trobar l'equilibri i adaptar-s'hi, emet una resposta.

Selye denomina el fenomen síndrome general d'adaptació.

La resposta de l'organisme és diferent segons si està en una fase de tensió ini-

cial, en què l'activació general de l'organisme i les alteracions que s'hi produ-

eixen són remissibles si la causa se suprimeix o és reduïda, o en una fase de

tensió crònica o d'estrès prolongat, en la qual els símptomes es converteixen

en permanents i es desenvolupa la malaltia.
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3.1.4. La simptomatologia

L'estrès és un problema amb manifestacions psicosomàtiques; la insatisfacció

no té aquest caràcter ni presenta símptomes físics, i els símptomes psíquics

que comporta (desmotivació, actitud negativa, etc.) solen ser menys greus.

Un trastorn psicosomàtic té un origen psicològic, presenta símptomes

fisiològics i pot produir alteracions corporals.

Els factors moderadors d'estrès dels factors individuals són:

• Patró de conducta B.

• Creença d'autoeficiència.

• Capacitat de relaxació i desconnexió.

• Tolerància a l'ambigüitat.

• Pensament positiu.

• Personalitat resistent.

• Convicció de l'existència de relacions socials i emocionals de qualitat.

• Formació i capacitació adequades.

Hi ha factors organitzatius i contextuals que també són moderadors de l'estrès:

• Suport social.

• Bon contracte psicològic.

• Pertànyer a un grup cohesionat.

• Control.

• Autonomia.

• Satisfacció laboral.

A continuació parlarem breument de cadascun d'aquests factors.

3.2. La motivació

Podríem definir la motivació com la situació emocionalment positiva que es

produeix en una persona quan hi ha un estímul o un incentiu que li satisfà

una necessitat.

Peña, citant Maier, considera que una situació de motivació té un doble ves-

sant: un de subjectiu, que es denomina necessitat, desig o impuls, i un altre

d'objectiu, que correspon a un objecte fora de l'individu i que es pot denomi-

nar incentiu o fi. Si la naturalesa de l'incentiu i de la necessitat són complemen-

tàries, quan se satisfà la necessitat parlem d'una situació motivada (les ganes



© FUOC • PID_00173104 19 Psicosociologia del treball

de menjar i l'aliment, per posar un exemple). L'autor assenyala la importància

d'aquesta complementarietat. Aquest fet ajudarà a introduir-nos en aquest te-

ma de la motivació en el marc de les condicions laborals.

3.2.1. La motivació i Maslow: l'escala de necessitats

Abraham H. Maslow planteja una sèrie de necessitats bàsiques que tota perso-

na té: de subsistència, seguretat, estima, pertinença i afinitat amb els altres i

autorealització. La teoria d'aquest psicòleg es fonamenta en el fet que la insa-

tisfacció de la persona crea necessitats i que aquestes no neixen d'una manera

aleatòria, sinó ordenadament o jeràrquicament, cadascuna després de satisfer

les anteriors, i és així per a la majoria dels éssers humans, amb independència

del seu origen, cultura o estatus.

• Necessitats bàsiques: les necessitats fisiològiques són les primordials i les

que es prenen com a punt de partida. Les persones necessitem atendre les

necessitats vitals en certes condicions com ara: la gana, la set, la necessitat

de diners, etc. Un ésser humà que no tingui res té tendència a satisfer

aquestes necessitats abans que les altres.

• Necessitats de seguretat: la persona que ha satisfet les necessitats bàsiques

vol tenir la seguretat que ho aconseguirà també en el futur; aquest senti-

ment afecta també la necessitat de sentir-se protegit.

• Necessitats socials: apareixen com a factor motivador quan les anteriors

han estat satisfetes i són de pertinença i amor; en aquest moment la perso-

na necessita integrar-se a un grup, tenir amics, fills, etc., estimar i sentir-se

estimat. La frustració d'aquestes necessitats és sovint la causa de desadap-

tacions, restriccions i inhibicions.

• Necessitats d'estima: és la necessitat de sentir-nos valorats, de ser apreciats

de manera estable. Són necessitats de dos tipus: les que estan relacionades

amb l'estima individual (de confiança, independència, èxit, competència,

coneixement, etc.) i les que es relacionen amb la reputació de cadascú

(estatus, reconeixement, estima, respecte per part dels companys, etc.).

Per a obtenir el reconeixement dels altres la persona utilitza mitjans i/o

objectes que manifesten la seva vàlua.

• Necessitats d'autorealització: està orientada al desenvolupament de les se-

ves possibilitats, de les potencialitats. Les manifestacions seran diferents

d'una persona a una altra: música, esport, creativitat, etc. És una necessitat

de creixement, de desenvolupament en una direcció concreta en persones

amb les altres necessitats cobertes.
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En definitiva, són necessitats ètiques, estètiques i intel·lectuals que normal-

ment apareixen tard en l'individu, i la seva falta no provoca situacions conflic-

tives. Les condicions de la vida moderna ofereixen poques oportunitats per-

què aquestes necessitats s'arribin a manifestar.

El plantejament de Maslow no implica que una necessitat hagi de ser satisfeta

plenament perquè la següent aparegui. Malgrat la importància que atribueix

a la satisfacció de necessitats com a condició per al desenvolupament psico-

lògic, reconeix que la satisfacció desordenada de les necessitats pot originar

patologies.

La�no-satisfacció�és�causa�de�malaltia;�la�satisfacció�l'evita�i,�evidentment,

la�satisfacció�repetida�la�cura.

Les raons de l'àmplia acceptació de la teoria de Maslow són diverses, però des-

taquem les següents:

• Es tracta d'un esquema plausible i que explica el fet que, en una societat

industrialment desenvolupada, en què els treballadors reben retribucions

relativament satisfactòries, les motivacions diferents de les econòmiques

com la pertinença, l'èxit, l'estatus, etc. adquireixin un protagonisme espe-

cial.

• L'esquema conté una explicació de les línies mestres del desenvolupament

psicològic humà.
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3.2.2. La motivació segons Herzberg. Teoria bifactorial

Hi ha dos grups de necessitats humanes. Un es caracteritza per l'impuls que

tendeix a evitar el sofriment i les molèsties que provoca l'entorn, i l'altre es

refereix a una característica exclusivament antropològica: la capacitat de rea-

litzar i, com a conseqüència, sentir una sensació positiva, de creixement.

Herzberg va investigar factors determinants de satisfacció i d'insatisfacció en el

treball. Va entrevistar una mostra àmplia de treballadors de les categories i dels

nivells més diversos (operaris, venedors, tècnics, directius, etc.), i va arribar a

les conclusions següents: els factors que proporcionaven satisfacció eren molt

diferents dels que produïen insatisfacció. Es tractava de dues classes de factors:

• Els factors que tendien a provocar insatisfacció –quan no es donaven–, els

va anomenar factors higiènics i també ergonòmics. La seva presència no pro-

voca insatisfacció, però tampoc satisfacció. Es tracta de factors intrínsecs

al treball.

• Els factors que proporcionaven satisfacció, anomenats motivadors, feien

referència al treball en si mateix, mentre que els anteriors feien referència

a aspectes externs.

La persona se sent estimulada pel que fa, sobretot si li agrada, mentre que els

aspectes de l'entorn, propers al treball i a la seva realització, poden produir in-

satisfaccions: el contrari d'insatisfacció no és satisfacció, sinó no-insatisfacció.

La teoria dels factors de Herzberg, que es basa en el supòsit que les ne-

cessitats bàsiques (Maslow) ja estan cobertes, estableix que la motiva-

ció-satisfacció de la persona que treballa és una conseqüència de les ac-

tivitats laborals, del contingut del treball, és a dir, de factors intrínsecs;

mentre que la insatisfacció procedeix d'una sèrie de factors denominats

ergonòmics que són extrínsecs al treball: els controls, les condicions la-

borals, l'estatus, la seguretat, etc.

Un aspecte important derivat d'aquesta teoria és la durada més llarga de la in-

fluència positiva que exerceixen els factors motivadors amb relació als ergonò-

mics i extrínsecs: el fet de col·locar una persona en un lloc de treball on pugui

desenvolupar una tasca que li agradi i el reconeixement del treball ben fet, per

exemple, són estímuls que satisfan una necessitat permanent de l'ésser humà.

Les millores econòmiques o de les condicions laborals, al contrari, provoquen

satisfacció si són generoses, però durant molt poc temps.

El resultat de l'estudi de Herzberg va encunyar el terme job�enrichment (en-

riquiment del treball) per referir-se al procediment mitjançant el qual el con-

tingut d'un treball es fa més atractiu, més motivador. Les seves propostes han
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tingut una repercussió notable en nombroses empreses dels països industrial-

ment més avançats, atès que han configurat una línia d'acció prometedora per

a promoure la motivació laboral.

En aquest sentit, el job�enrichment es continua usant normalment; es basa

en la idea de Herzberg segons la qual és possible incrementar l'eficiència dels

treballadors, i també la satisfacció que obtenen del seu treball, establint més

possibilitats de realització personal a partir de tasques de més responsabilitat

i exigència relacionades amb el reconeixement per part de l'empresa.

Són tècniques que cal diferenciar d'un intent similar, el job�enlargement (am-

pliació de la tasca), concebut de manera diferent i amb la intenció d'ampliar

horitzontalment les tasques i dimensionar-les, però sense donar-les contingut,

per tant, sense motivar.

3.3. La satisfacció laboral

Què és la satisfacció laboral?

En el marc de la psicosociologia, la satisfacció laboral ha estat definida de mol-

tes maneres: totes coincideixen en la idea de concebre-la com la resposta afec-

tiva del treballador; per tant, aquesta resposta estarà condicionada per les cir-

cumstàncies laborals i les característiques de cada persona. Sovint s'identifica

amb la moral del treball i s'associa al concepte de qualitat de vida laboral.

Una concepció més oportuna estableix que la satisfacció en el treball és la

mesura en què se satisfan determinades necessitats del treballador i el grau en

què veuen realitzades les aspiracions de tipus social, personal o econòmic que

pot tenir en el seu àmbit laboral.

Variables que incideixen en la satisfacció laboral
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Un estat de necessitat porta a l'acció, a trobar solucions.

Aquesta és la connexió entre satisfacció laboral, motivació i conducta

o acció.

3.3.1. Model de Hackmann: satisfacció laboral i motivació

Per entendre de quina manera el treball pot contribuir a la satisfacció i a la

motivació, Hackmann, Lawler i Oldham van desenvolupar un model basat en

aquesta teoria: els resultats de la persona, en termes de satisfacció i de moti-

vació interna, i de l'organització, en termes d'alta qualitat de la tasca duta a

terme i del baix absentisme, són efectius si el treballador aconsegueix els re-

sultats psicològics següents:

• El treball s'ha de percebre com una cosa important, ha de ser significatiu.

• El treballador s'ha d'adonar que és responsable del producte del seu treball,

i que és amb ell amb qui s'ha de fer balanç dels resultats obtinguts.

• El treballador ha de ser capaç de determinar quin és el resultat dels seus

esforços, de l'activitat laboral.

Les dimensions essencials del treball que condueixen als estats psicològics es-

mentats són els següents:

1) Varietat� de� l'habilitat: la mesura en què un treball requereix l'ús

d'habilitats i destreses determinades.

2) Identitat�de�la�tasca: la mesura que permet que sigui identificable la tasca,

que el resultat sigui visible.

3) Importància�de�la�tasca: la mesura en què un treball produeix un impac-

te perceptible dins o fora de l'organització. (Fins aquí determinen que el

treballador percebi la seva tasca com a significativa.)

4) Autonomia: la mesura que dóna llibertat, independència i discreció per a

programar què fa i quina part del treball cal fer.

5) Retroinformació: la mesura en què el treballador rep informació sobre

l'efectivitat dels seus esforços.
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4. El contracte psicològic

El contracte psicològic implica l'existència d'un conjunt d'expectatives no es-

crites que operen constantment entre un membre qualsevol i altres membres i

dirigents de l'organització. Aquesta idea porta implícit el concepte de rol orga-

nitzacional, en el sentit que cada rol és bàsicament un conjunt d'expectatives

conductuals.

El contracte psicològic implica, a més, que cada persona que desenvolupa un

rol té expectatives sobre qüestions com el salari, l'horari, les prestacions socials,

i també garanties que no l'acomiadaran de manera inesperada, etc. Moltes

d'aquestes expectatives són implícites i tenen molt a veure amb el sentit de

dignitat i d'importància de la persona.

Tots esperem de l'organització que ens tracti com a éssers humans, que ens

doni feina i facilitats que compensin les nostres necessitats, que ens donin

oportunitats de créixer i d'aprendre. L'organització també té expectatives im-

plícites: que el treballador transmeti una bona imatge de l'organització, que

sigui lleial, que guardi secrets, etc.

Si hi ha mancances en la relació entre la persona i l'organització obser-

varem aquests resultats:

• insatisfacció i desmotivació,

• nivell d'implicació personal baix,

• rendiment baix,

• rotacions entre el personal,

• abandonament de l'organització,

• síndrome del cremat (o bourn out).

El contracte psicològic canvia amb el temps, a mesura que canvien les

necessitats de l'organització i de les persones.

4.1. L'autoritat i el poder

Un element clau del contracte psicològic és l'acceptació per part dels membres

de l'organització del sistema d'autoritat vigent. L'autoritat no és el mateix que

el poder. El poder pur implica l'habilitat per a controlar els altres mitjançant

el premi o el càstig o, fins i tot la informació, que és el que s'ha anomenat

autoritat no legítima.
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En un sentit oposat, l'autoritat legítima implica que els subordinats obeeixin

de manera voluntària els reglaments, les lleis i les ordres.

L'organització pot fer complir el contracte psicològic mitjançant el poder i

l'autoritat. Com ho poden fer els treballadors? Depèn de les circumstàncies.

De fet, tenen diverses opcions: deixar la feina, reduir la participació, influir

per a afavorir-se, etc. El patró d'autoritat i influència que es desenvolupa en

una organització depèn de les bases reals en què es fonamenta l'acceptació de

tots els seus membres (Shein, 1991).

Per tal d'entendre l'organització hem de comprendre les bases de

l'autoritat legítima, és a dir, les bases sobre les quals els membres d'una

organització acorden sotmetre's a l'autoritat.

Max Weber va fer una de les primeres anàlisis (i potser fins i tot la millor) so-

bre les bases de l'autoritat. De les seves aportacions, observem aquesta doble

tipologia que identifica les bases sociològiques de l'autoritat i els tipus psico-

lògics de poder:

Bases sociològiques d'autoritat Tipus psicològics de poder

Autoritat no legítima Poder coercitiu, de premi i de càstig

Autoritat tradicional No-contrapartida

Autoritat racional-legal Poder per naturalesa del càrrec

Autoritat carismàtica Poder personal, poder de referència

Autoritat racional Poder per especialitat

El pes de les normes

Qualsevol organització disposa d'un conjunt de normes que regulen la conducta dels seus
membres. Es tracta de manifestacions d'autoritat que defineixen l'àmbit en què la línia de
comandament pot emetre ordres legítimes i esperar l'assentiment. Tenen un component
coactiu (l'incompliment implica sanció).

El pes de les normes contribueix a aconseguir que els integrants de l'organització com-
pleixin estrictament la tasca que tenen assignada; això pot ser vàlid en tasques rutinàries
clarament definides, però no facilita que els treballadors rendeixin per sobre d'un mínim.

L'establiment d'una norma implica la definició d'un mínim, però també la d'un màxim:
en definir què s'ha de fer, implícitament mostrem el que no s'ha de fer.

El pes de les normes no és efectiu per a generar conductes innovadores ni per a la coo-
peració.

4.2. Estil de comandament

Fem una breu anàlisi de les persones que tenen assignat un rol amb contingut

de poder i la seva manifestació, que és l'autoritat, i que denominem caps, co-

mandaments, directius o líders.
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En primer lloc, cal distingir entre un líder social i un líder institucional.

L'origen del poder és el que els diferencia: el líder social és escollit normalment

pel grup (un representant sindical és un líder social), mentre que el líder ins-

titucional està imposat per la línia jeràrquica (el cap d'un departament).

També distingirem el líder formal, que té poder segregat de l'oficial i legítim,

i el líder informal, el poder del qual li ve del suport del grup base. En les em-

preses, òbviament, es necessita el poder formal i el suport informal.

La forma de manar té una relació estreta amb la utilització del poder. Inde-

pendentment de característiques temperamentals, intel·lectuals i/o professio-

nals, el comportament de les persones quan dirigeixen l'activitat d'un grup

se centra en uns estils determinats de direcció que poden crear climes socials

diferents i produir resultats diferents respecte del rendiment, la disciplina i la

cohesió del grup.

Estil autocràtic • Basat en el principi d'autoritat.
• El cap ordena i ha de ser obeït.
• S'imposen les idees al grup.
• No informa dels objectius.

Estil paternalista • Predominen els interessos personals.
• Intenta eliminar els conflictes amb realitzacions

puntuals.
• Mètodes de control suaus.

Estil de direcció liberal (o laissez fai-
re)

• Esforç mínim.
• No es donen consignes.
• No assumeix cap tipus d'autoritat o control.

Estil democràtic • Es valora tant la tasca, com la persona.
• Les decisions es prenen en grup.
• La funció del cap se centra en la coordinació.

La utilització del poder classifica els comportaments d'un comanda-

ment.
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5. Els grups i la participació

Un grup està constituït per un determinat nombre de persones que interactuen

i que són conscients les unes de les altres i, a més, es perceben com a grup. La

dimensió del grup està limitada per les possibilitats d'interacció i de percepció

mútues.

Un departament o un sindicat, per exemple, no es poden considerar un grup

perquè les persones no interactuen i tampoc no són totalment conscients les

unes de les altres. Els equips de treball, els comitès, les àrees d'un departament,

sí que encaixen en aquesta definició.

Tipus�de�grups�en�les�organitzacions

Formals Informals

Permanents Horitzontals

Temporals Verticals

Mixtos

• Grups�formals: els grups formals són els que configura l'empresari de ma-

nera deliberada per a acomplir una tasca específica relacionada amb la

funció i/o la missió de l'organització. Són de dues menes segons el temps

durant el qual estiguin formats.

• Grups�informals: es demana als membres de l'organització que facin de-

terminades activitats per tal de desenvolupar el seu rol organitzacional,

però atès que les persones tenim necessitats que transcendeixen les de la

feina, és natural que vulguem satisfer-les establint relacions informals amb

els altres membres de l'organització.

Els grups informals gairebé sempre sorgeixen si les oportunitats existeixen i, de

vegades, serveixen per a contrarestar les tendències coercitives de l'empresa.

Es poden convertir en grups de molt poder (un gerent que no vulgui l'actuació

d'aquests tipus de grups dissenyarà l'espai de manera que dificulti la interacció

dels membres o també establirà rotacions entre les persones clau del grup).

Dalton classifica els grups informals en horitzontals (entre persones del mateix

rang) i verticals (persones de diferents nivells i del mateix departament o àrea

de treball i grup mixt o a l'atzar, constituït per membres situats en nivells

diferents i que pertanyen a diferents àrees de treball). Es tracta de grups que
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poden sorgir per interessos diferents o per tal de suplir necessitats funcionals

que l'organització formal no assumeix: és el cas de càrrecs que tenen amistat

amb treballadors d'altres seccions per a evitar la relació amb el seu superior.

En una organització sempre trobarem diferents classes de grups: formals

per a dur a terme una determinada tasca, informals per necessitat o per

proximitat física o per similitud d'interessos.

Funcions�organitzacionals�formals�dels�grups

Les funcions organitzacionals formals dels grups són els aspectes de l'activitat col·lectiva
que coincideixen amb la missió bàsica de l'organització. Un grup pot servir, per exemple:

• per a acomplir una tasca complexa, que a una persona sola li resultaria difícil de fer,
• per a generar noves idees o solucions creatives,
• per a dur a terme funcions de coordinació,
• per a resoldre problemes, si els problemes necessiten el processament d'informació

complexa,
• per a prendre decisions complexes o
• per a aprendre.

Funcions�psicològiques�dels�grups

Els grups poden proporcionar:

• Una oportunitat per a satisfer la necessitat de filiació dels seus membres, és a dir,
necessitat d'amistat, de relació personal, de calor humana.

• Un mitjà per a desenvolupar, reforçar o confirmar un sentiment d'identitat i per a
mantenir l'autoestima. Mitjançant la pertinença a un grup, una persona pot desen-
volupar o veure confirmat el seu sentiment de qui és, pot aconseguir un "estatus" en
el contacte social del grup, etc.

• Un mitjà per a poder conèixer i verificar la realitat desenvolupant consens entre els
membres del grup. Cada membre té l'oportunitat de validar les seves percepcions i
sentiments contrastant-los amb els dels altres membres del grup.

• Un mitjà d'augmentar la seguretat i la sensació de poder afrontar un problema o
lluitar contra un enemic comú.

• Un mitjà d'estímul mutu per a superar millor els moments de desànim, avorriment
o falta de motivació en la realització individual.

Els factors que influeixen en la transformació dels grups, en la seva eficiència, i també
en la integració de l'organització amb les expectatives de cada persona giren entorn de
tres variables:

• Factors ambientals: el clima cultural, social, físic i tecnològic en què el grup existeix.

• Factors de filiació: les persones que componen el grup, personalitat, estatus, habili-
tats, etc.

• Factors dinàmics: la manera com és organitzat el grup, l'estil de lideratge, les tasques
que fa, el desenvolupament del grup.

5.1. El treball en equip

La idea que dos caps pensen millor que un s'ha estès tant que en l'actualitat són

moltes les empreses que tenen grups o comitès que prenen les decisions. Hi ha

comitès executius permanents que es reuneixen de manera regular, grups espe-

cials de treball que es constitueixen per analitzar problemes singulars, equips
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temporals de projectes que s'utilitzen per a desenvolupar nous productes, cer-

cles de qualitat en què els treballadors es reuneixen per a identificar i resoldre

problemes de producció, etc.

Eficàcia�enfront�d'eficiència

• Eficàcia: el fet que un grup sigui més efectiu que una persona dependrà

dels criteris que defineixin l'eficàcia. En termes d'exactitud les decisions en

grup són més exactes, els grups prenen decisions de més qualitat que les

persones. Les decisions en grup són millors que les que prendria la persona

tipus que el forma. De tota manera, és estrany que superin el rendiment

de la millor persona. Si l'eficàcia de la decisió es defineix en termes de ve-

locitat, les persones són millors. Si l'activitat és el més important, els grups

són més efectius que les persones, i si l'eficàcia significa grau d'acceptació,

el grup és el millor.

• Eficiència: habitualment les decisions grupals requereixen més temps

que el que es necessita individualment per a un mateix problema.

L'excepció acostuma a ser que, per obtenir una gran quantitat d'informació

i d'aportacions, un individu es pot perdre en la immensitat del temps.

5.2. Característiques dels grups eficaços

1) Els membres saben exercir rols positius, tant centrats en la tasca com en el

manteniment del grup, segons les circumstàncies.

2) Es necessita un període de temps prou llarg, en el qual el grup funcioni

correctament, perquè es puguin desenvolupar unes bones relacions i un

clima de confiança entre tots els membres. És a dir, que hagin quedat sa-

tisfetes les necessitats de filiació i resolts els problemes derivats de la ne-

cessitat de poder.

3) Els membres del grup se senten atrets pel grup mateix.

4) Els valors i els objectius del grup constitueixen una integració satisfactòria

i expressen els valors i les necessitats dels seus membres.

5) Els membres del grup estan motivats per a assolir els objectius del grup.

6) Tota la interacció, discussió i solució de problemes, activitats, etc. té lloc

en un ambient d'amistat i suport mutu.

7) El grup contribueix a aconseguir que cada membre desenvolupi el seu pro-

pi potencial. Els membres del grup consideren profitosa la seva pertinença

al grup.
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8) Es dóna una comunicació autèntica entre els membres del grup.

9) Hi ha interès a influir en els altres membres i els membres són receptius

a les idees dels altres.

10) Hi ha discussions animades i una notable participació de tots els membres.

11) Saben escoltar els altres.

12) Hi ha desacords. Al grup no el molesta que hi hagi desacords i conflictes,

que planteja i discuteix obertament fins a posar-se d'acord o fins que es

coneixen les raons de la disparitat de criteris.

13) Les decisions es prenen amb l'assentiment de tots.

14) El grup té una consciència perfecta dels seus objectius i de les seves tasques

i s'hi dedica amb interès.

15) Hi ha una avaluació del funcionament del grup.

Els grups inclouen varietat i punts de vista diferencials que aporten una

gran riquesa; són un vehicle extraordinari per tal de dur a terme molts

passos del procés de la presa de decisions.

5.3. La participació

Entesa com "tota forma de gestió de la producció o de l'empresa en la qual pre-

nen part els treballadors de base o hi estan associats" (Pere Boix, citant Lavilla

en la lectura recomanada), és un dels aspectes de les relacions que influeixen

més en la psicosociologia del treball.

La classificació de les formes de participació en el treball ens mostra els tipus

següents:

• La participació institucional

La participació institucional, que es basa en normes legals. Podem esmen-

tar les diferents formes de comitès d'empresa, de seguretat i salut, etc. Els

models de cogestió o codeterminació del model alemany, que crea una re-

gulació jurídica mitjançant la qual els representants dels treballadors par-

ticipen en els processos de planificació i de decisió de les empreses. També

la participació d'autogestió, que integra l'economia social, amb les coope-

ratives de treball associat, les societats anònimes laborals, en les quals tro-

bem un nivell molt elevat de participació perquè els treballadors socis pre-

nen part en aspectes fonamentals de la gestió empresarial com ara l'elecció
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dels directius, la distribució dels beneficis, l'accés a tota la informació de

l'empresa, la planificació i les grans decisions de futur de l'empresa.

• Hi ha un altre grup de participació en la gestió que recull fórmules que

no procedeixen d'una normativa legal, sinó que són establertes lliurement

per les empreses.

Podem esmentar els equips�de�progrés o grups de participació com una

fase prèvia a la constitució dels cercles de qualitat, que en general solen ser

grups reduïts d'empleats que realitzen tasques semblants i que es reuneixen

per identificar, analitzar i solucionar problemes de la seva àrea de treball,

de la qualitat del producte o servei, de productivitat o de costos;

Els grups� de� desenvolupament, o els cercles� de� salut amb uns objec-

tius més ambiciosos, que intenten que la comunicació i la integració dels

treballadors s'estengui amb idees i suggeriments que facin referència a

tota l'empresa. Els grups� semiautònoms de treball són estables i inte-

grats a l'organització de l'empresa, tenen atribuïda una responsabilitat

col·lectiva en la realització de tasques concretes i interdependents, i dis-

posen d'autonomia per a dur a terme tasques.

Tenen les habilitats necessàries per a executar totes les tasques atribuïdes al

grup, cosa que comporta la polivalència dels treballadors, permet la rotació

i una gran flexibilitat i eficàcia. Amb pocs nivells jeràrquics, té uns líders

que, més que planificadors o controladors, són formadors o entrenadors.

Edward E. III Lawler; Susan A. Mohrman (1985). "Tras la moda de los círculos de calidad". Harvard-Deusto Bussiness Review
(núm. 4, pàg. 15-26).
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Un tercer grup està constituït per les formes de base econòmica o financera,

que es concreten en la participació en la propietat que tracta de distribuir una

part de la riquesa generada per l'empresa entre els treballadors, els quals gau-

deixen mitjançant el treball de la propietat dels mitjans de producció i dels

beneficis, fet que consisteix a retribuir els treballadors amb un percentatge dels

beneficis.

Factors que afavoreixen i dificulten la participació

• Factors que afavoreixen la participació:
– el caràcter voluntari de la participació,
– compartir amb els treballadors informació sobre l'organització de l'empresa,
– tenir la informació necessària per a poder treballar i prendre decisions en equip,
– els canvis tecnològics, les innovacions i les noves formes d'organització laboral,
– que els treballadors siguin polivalents,
– que no es qüestioni l'autoritat dels directius,
– la fidelitat envers l'empresa,
– la sinceritat.

• Factors que dificulten la participació:
– la implicació escassa per part de l'alta direcció,
– la falta de preparació dels caps,
– no disposar del suport dels agents socials,
– la presa de decisions en grup necessita més temps.

• La participació interessa tant als treballadors com a les empreses

Per part dels treballadors les raons poden ser: Intervenir en decisions que afectin el seu futur, millorar les condi-
cions de salut en el treball, incrementar la retribució, la satisfacció,
etc.

Per part de les empreses: Aconseguir una millora de la qualitat dels productes o serveis, in-
crementar la productivitat, augmentar la rendibilitat de les activi-
tats i la motivació i la satisfacció dels seus col·laboradors.

Trobareu un exemple de cercles de salut en lectura complementària. Es tracta

d'un enfocament participatiu per a la millora de les condicions laborals fet a

Alemanya, i extret de l'informe de l'Agència Europea per a la Seguretat i Salut

en el Treball titulat Com abordar els problemes psicosocials i reduir l'estrès

relacionat amb el treball, 2003.
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6. Conseqüències i efectes de l'estrès

Les reaccions a l'estrès laboral i a la insatisfacció van ser classificades pel Comi-

tè Mixt OIT/OMS de Medicina del Treball (1984) amb els indicadors següents:

• Alteracions del comportament

a) Alteracions de la vida familiar.

b) Canvis en els costums alimentaris.

c) Disminució de l'activitat.

d) Alteracions del son.

e) Empitjorament de conductes addictives.

f) Aïllament.

• Alteracions cognitives

a) Restricció de la capacitat d'atenció.

b) Dificultat de concentració.

c) Trastorns funcionals de la memòria.

d) Vacil·lacions en la presa de decisions.

e) Disminució de la creativitat.

• Trastorns emocionals

a) Inseguretat: caracteritzada per la dificultat en la presa de decisions i

també per una disminució en la valoració de les capacitats pròpies.

b) Apatia: manifestació de manca d'interès.

c) Cansament.

d) Agressivitat.

e) Angoixa-tensió.

f) Sentiments de frustració-insatisfacció.

• Trastorns psicosomàtics

a) Tensió i dolors musculars.

b) Disfuncions gàstriques.

c) Símptomes cardiovasculars.

• Indicadors laborals

a) Absentisme laboral.

b) Increment de les baixes.

c) Disminució del rendiment qualitatiu.

d) Disminució del rendiment quantitatiu.

e) Augment de conflictes interpersonals.

f) Nombre més elevat de sinistres.

g) Comportaments temeraris.

h) Mobilitat laboral.
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i) Resistència als canvis.

6.1. Efectes de l'estrès per a l'empresa

El context i l'estratègia organitzativa de l'empresa influeix sobre la salut i les

condicions laborals.

Una empresa sana presenta tres característiques:

• adaptabilitat: la capacitat d'una empresa de canviar i evitar la rigidesa en

els seus esforços per tal d'assolir objectius a llarg termini.

• flexibilitat: la capacitat d'adaptar-se a casos d'urgència, interns i externs.

• productivitat: la quantitat i qualitat dels productes o serveis oferts.

Les empreses sanes tenen la capacitat d'autoexaminar-se i renovar-se quant a

personal, estructura, tecnologia i tasques si tots els implicats treballen harmò-

nicament. En cas contrari, corren el risc de patir tensions que repercutiran de

manera negativa en els resultats que tant els empresaris com els treballadors

valoren.

Quick i altres (1997) van enumerar els costos potencials, directes i indirectes,

d'aquestes tensions en una empresa:

Entre els costos�directes figuren el compromís i la participació. Si un empleat

no s'implica o decideix marxar de l'empresa, aquesta paga un preu pel treball

que no s'ha arribat a fer. En són exemples clars l'absentisme i els retards, les

vagues i les aturades laborals, i també una disfunció de la rotació del personal.

Entre els costos�indirectes hi ha aquests fenòmens i els seus efectes:

a) pèrdua de vitalitat, de resposta i de recuperació;

b) baixa moral, escassa motivació i elevada insatisfacció;

c) solucions de continuïtat en la comunicació, amb un descens de la seva

freqüència i un augment de les distorsions;

d) errors en la presa de decisions, per una capacitat d'enjudiciament deficient;

e) pitjor qualitat de les relacions laborals, amb desconfiança, falta de respecte

i animositat;

f) agressivitat i violència, tant verbal com física, i
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g) costos en matèria d'oportunitats, ja que els treballadors estressats no

s'aprofiten de les oportunitats perquè estan emprant l'energia de què dis-

posen a fer front a la situació o a sobreviure.

Paradoxalment, l'oposat de l'absentisme, el presentisme, pot crear problemes a les em-
preses i als treballadors. En els empleats afectats de presentisme s'observen quatre carac-
terístiques:

1) inseguretat en el treball;

2) necessitat de demostrar el seu compromís amb l'empresa, fins i tot a costa de la seva
vida personal o familiar: passant al lloc de treball més hores de les necessàries, treba-
llant a la nit o durant els caps de setmana, etc.;

3) compulsió per assistir a totes les reunions que consideren importants, encara que la
seva presència no tingui sentit;

4) necessitat que els vegin arribar aviat i marxar tard.

Això pot conduir al fet que se sentin obligats a anar a treballar fins i tot malalts. El pre-
sentisme pot comportar:

a) un rendiment que no és òptim;

b) no donar al cos malalt l'oportunitat de recuperar-se;

c) exposar els col·legues a malalties contagioses o a disfuncions del comportament, i

d) augmentar el risc de discapacitat a llarg termini del treballador malalt. Tot això pot
contribuir a un rendiment de mala qualitat i de quantitat escassa, a molèsties i ac-
cidents, i a fer que augmentin els costos de l'assistència sanitària i dels acords com-
pensatoris.
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7. Altres problemes psicosocials

7.1. Assetjament psicològic

La definició més àmpliament acceptada de mobbing és la que va enunciar Heinz

Leymann el 1990, qui conceptualitza l'assetjament psicològica en el treball

(APT) com la

"situació en què una persona exerceix una violència psicològica extrema, de manera sis-
temàtica i recurrent i durant un temps prolongat sobre una altra persona o persones en el
lloc de treball amb la finalitat de destruir les xarxes de comunicació de la víctima o de les
víctimes, destruir la seva reputació, pertorbar l'exercici de les seves tasques i aconseguir
que finalment aquesta persona o persones acabin abandonant el lloc de treball."

El professor Leymann va fer un inventari documental (Inventari d'assetjament

moral de Leymann –LIPT–) en què apareixen 45 activitats típiques de mobbing,

que es pot dividir en cinc apartats:

1) Limitar la comunicació.

2) Limitar el contacte social.

3) Desprestigiar la persona davant dels seus companys.

4) Desprestigiar i desacreditar la seva capacitat professional i laboral.

5) Comprometre la salut.

D'altra banda, M. F. Hirigoyen defineix assetjament moral en el treball com

qualsevol manifestació d'una conducta abusiva i, especialment, els comporta-

ments, les paraules, els actes, els gestos i els escrits que puguin atemptar con-

tra la personalitat, la dignitat o la integritat física o psíquica d'un individu, o

que puguin posar en perill la seva feina o degradar el clima de treball. Aquesta

investigadora no proposa un criteri temporal d'exposició mínima o de durada

del procés.

El mobbing es pot considerar una forma d'estrès laboral característica que té

l'origen en les relacions interpersonals a les empreses, i no en causes relacio-

nades directament amb l'exercici de les tasques.
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El que diferencia l'assetjament moral d'altres problemes derivats de

l'organització del treball és la intencionalitat de causar dany, la focalització

en una o diverses persones, i la repetició, la freqüència i la continuïtat en el

temps. Si no es donen aquestes característiques, parlarem de factors de risc

psicosocial derivats de l'organització del treball, però no serem davant d'un

cas d'assetjament moral.

Alguns investigadors apunten que l'assetjament es produeix, sobretot, en els

casos en què no es pot acomiadar un treballador, o bé perquè és funcionari

públic, o bé perquè el seu prestigi i la seva capacitat de treball farien improce-

dent l'acomiadament.

L'inici de l'assetjament acostuma a començar de manera anodina, com un can-

vi sobtat d'una relació que fins ara es considerava neutral o positiva. Sol coin-

cidir amb algun moment de tensió en l'empresa, com ara quan hi ha modi-

ficacions organitzatives, tecnològiques o polítiques. La persona que pateix el

mobbing comença a ser criticada per la manera com fa la seva feina, tot i que,

fins ara, era ben vist. Al principi, les persones assetjades no es volen sentir

ofeses i no es prenen seriosament les indirectes o les vexacions. Tanmateix, la

situació resulta estranya per a la víctima, perquè no entén el que està passant

i té dificultat per a organitzar conceptualment la seva defensa.

El fracàs en l'afrontament d'aquestes situacions desencadena una patologia

que es va cronificant progressivament i les conseqüències d'aquesta situació

no solament afecten l'individu, sinó que la tendència a l'aïllament que expe-

rimenta, la falta de comunicació i la conflictivitat també repercuteixen en el

seu entorn familiar i social. El rendiment laboral se'n ressent i la interrelació

amb els companys empitjora. També pot passar que augmenti l'accidentalitat

perquè el treballador no es concentra en les tasques laborals, la qual cosa pot

provocar que perdi la feina.

La Resolució del Parlament Europeu sobre l'assetjament moral en el lloc de

treball [2001/2339 (INI)] reconeix l'APT com un fenomen la importància real

del qual encara no es coneix i que constitueix un problema greu que ha de ser

afrontat amb l'esforç de totes les accions necessàries per a combatre'l.

7.1.1. Concepte

Entenem com a mobbing un dels tipus d'estrès laboral que s'origina en les rela-

cions interpersonals que s'estableixen entre els diferents individus d'una em-

presa o organització de treball.

En aquest punt, s'ha d'aclarir que l'objecte d'aquest apartat és únicament el

mobbing laboral. No obstant això, hem de tenir present que l'assetjament psico-

lògic pot aparèixer en qualsevol situació de relació social (escolar, familiar, en
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cercles socials, partits polítics, associacions, etc.). Aquests tipus d'assetjament

no es tractaran en aquest apartat, encara que les seves bases i el seu desenvo-

lupament són pràcticament equivalents.

Es defineix com la situació de fustigació psicològica que es dóna entre

membres d'una organització de treball, en què una persona o un grup

de persones exerceixen una violència psicològica extrema1 de manera

sistemàtica2 i recurrent en el temps3 sobre una altra persona en l'entorn

laboral.

L'objectiu que subjeu a aquest fet és l'anihilació psicològica de la víctima i la

seva exclusió de l'entorn on es produeix.

Les conseqüències que té el mobbing en la víctima varien en funció de les es-

tratègies d'afrontament que aquesta sigui capaç de desenvolupar. Una víctima

que des del principi del procés tingui les estratègies apropiades per a fer-hi

front d'una manera decidida molt probablement no solament pot aconseguir

aturar el procés, sinó que no patirà cap conseqüència pràcticament psicològi-

ca derivada de l'assetjament. Al contrari, les víctimes que no disposin de les

estratègies d'afrontament adequades, patiran una patologia que s'anirà croni-

ficant progressivament.

Els 45 comportaments constitutius de mobbing es poden classificar segons

cinc grups d'accions d'assetjament:

1)�Accions�que�modifiquen�les�possibilitats�de�comunicació

• Impedir la comunicació.

• Interrupcions constants.

• No permetre expressar-se.

• Insults, crits...

• Crítiques verbals a les tasques fetes.

• Amenaces verbals.

• Amenaces escrites.

• Terror telefònic.

• Eliminació del contacte amb la víctima.

• Ignorància de la presència de la víctima.

2)�Accions�per�a�distorsionar�o�eliminar�els�contactes�socials

• No adreçar-li la paraula.

• No permetre-li la comunicació amb ningú.

• Aïllament en el lloc de treball.

• Prohibició (implícita o explícita) als altres de parlar amb la víctima.

(1)Un o més dels 45 comporta-
ments descrits pel Leymann Inven-
tory of Psichological Terrorization –
LIPT 45.

(2)En la literatura científica actual,
es considera que aquests compor-
taments s'exerceixen en el mob-
bing almenys una vegada a la set-
mana.

(3)Estadísticament, es considera
que la durada mitjana per a instau-
rar un procés de mobbing s'ha de
prolongar durant un mínim de 6
mesos de manera contínua.
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• Negació de la presència física de la víctima.

3)�Accions�d'assetjament�que�afecten�la�reputació�personal�o�laboral�de�la

víctima�i�la�desacrediten

• Calúmnies i maledicències.

• Circulació de rumors falsos.

• Ridiculització i burla.

• Atribució de problemes psicològics.

• Suggerir o forçar la realització d'un diagnòstic psiquiàtric.

• Invenció de malalties de la víctima.

• Imitació malintencionada del seu comportament (gestos, manera de par-

lar, etc.).

• Atac a les seves creences o conviccions.

• Burla de la vida privada.

• Burla del seu origen, procedència o cultura.

• Obligació de fer tasques humiliants.

• Supervisió excessiva.

• Qüestionament de les seves decisions.

• Injúries degradants.

• Assetjament sexual (proposicions sexuals).

4)�Accions�de�descrèdit�professional�dirigides�a�reduir�l'ocupació�de�la�víc-

tima

• No assignació de treball.

• Impediments a trobar tasques per dur a terme.

• Assignació de tasques inútils i sense importància.

• Assignació de tasques inferiors a la seva capacitat o categoria professional.

• Sobrecàrrega de tasques.

• Obligació de fer tasques humiliants.

• Assignació de tasques superiors a la seva qualificació i capacitat.

5)�Accions�que�afecten�la�salut�(física�o�psíquica)

• Obligació de fer treballs perillosos.

• Amenaces físiques.

• Agressions físiques "com a "avís" (habitualment no prou greus per a sofrir

lesions evidents).

• Agressions físiques amb lesions.

• Desperfectes en el seu treball o en la seva vida privada.

• Conductes de tipus sexual.

• Realització de perjudicis que provoquen despeses econòmiques.



© FUOC • PID_00173104 41 Psicosociologia del treball

7.1.2. Tipus de mobbing

a)�Descendent: és el més comú quant al nombre de persones afectades. Les

conductes constitutives de mobbing, les exerceixen superiors jeràrquics. En

aquest tipus podem distingir:

• Bossing: quan el duu a terme l'empresari o algun/s presentant/s d'aquest.

• Mobbing: quan procedeix de treballadors que ocupen posicions jeràrqui-

cament superiors a les de la víctima de l'assetjament.

b)�Horitzontal: es dóna entre treballadors dins d'un nivell jeràrquic. És molt

comú en tasques avorrides i repetitives i en situacions en què es preveu la

promoció d'algun dels treballadors.

c)�Ascendent: en aquest tipus, la víctima és superior jeràrquicament i el sol

exercir habitualment un grup de rang jeràrquic inferior. És el tipus més difícil-

ment identificable, ja que la víctima, per diverses raons (consideració social,

por de la pèrdua del seu rang, evidència davant dels seus superiors de falta

d'autoritat...), rares vegades acceptarà el fet de ser víctima de mobbing per part

de persones jeràrquicament inferiors a ell. Per aquest motiu, no hi ha dades

fiables sobre la seva incidència.

7.1.3. Fases del mobbing

El mobbing es desenvolupa en quatre fases, cada una de les quals va augmen-

tant progressivament les conseqüències de l'anterior:

• Fase de conflicte

• Fase de mobbing

• Fase d'actuació per part de l'empresa o organització laboral

• Fase de marginació o exclusió de la vida laboral

a)�Fase�de�conflicte

Tot procés de mobbing és precedit d'un conflicte. No obstant això, cal aclarir

que una bona part dels conflictes que es donen en l'entorn laboral es decidei-

xen per les vies habituals i sovint aporten beneficis a les parts una vegada que

ha finalitzat el procés de resolució.

De tota manera, hi ha determinats conflictes que no es resolen adequadament

i és aquí on trobem l'"embrió" del mobbing. El motiu pel qual no hi ha una

resolució del conflicte sol ser el motiu d'una situació�asimètrica de poder o

ascendència dins de l'entorn laboral.
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Entenem per situació�asimètrica aquella en què una de les dues parts és, ob-

jectivament o subjectivament, inferior, tant si és en rang jeràrquic, en relació

amb les estructures de poder, en antiguitat en l'organització, etc.

Sigui com sigui, el binomi conflicte-asimetria ens dóna prou ingredients per

a desencadenar un procés de mobbing.

b)�Fase�de�mobbing

Una vegada instaurat el conflicte, es comencen a donar les activitats descrites

en el primer apartat.

És important tenir en compte que la gran majoria d'activitats constitutives

de mobbing, especialment quan comença aquesta fase, no tenen per si soles

una importància prou rellevant per a ser qualificades d'agressió psicològica. No

obstant això, en conjunt, de manera lenta i contínua, van minant psicològi-

cament la víctima que, a causa d'això, al llarg del procés cometrà fàcilment

errors en les seves tasques, fet que donarà noves raons al perseguidor per a

estigmatitzar-la més encara.

En aquesta fase es dóna una característica recurrent en la majoria de proces-

sos de mobbing. Ens referim a la passivitat�de�l'entorn. Per a entendre fàcil-

ment el concepte de passivitat d'entorn, ens podem referir a l'assetjament esco-

lar (bullying), que probablement tots recordem haver presenciat en la nostra

etapa escolar en què vèiem patir el "tonto de la classe" però ningú no el defen-

sava. Lamentablement, en l'entorn laboral, es repeteix el procés d'una manera

pràcticament idèntica.

Els motius d'aquesta passivitat poden ser múltiples, però el factor clau és la

por de ser el pròxim i de veure's en la mateixa situació que l'assetjat.

c)�Fase�d'intervenció�de�la�direcció�de�l'empresa

Una vegada instituït un procés de mobbing, es donen una sèrie de disfuncions

en el funcionament normal de l'empresa, departament, secció, etc., que tard

o d'hora seran detectats per la direcció.

L'actitud habitual de la direcció sol ser la de "fer pinya" entorn del perseguidor

(recordem que ha arribat el moment en què la víctima està psicològicament

molt afectada i li és difícil, si no impossible, defensar-se), amb la qual cosa la

víctima queda totalment indefensa i aïllada.

S'ha de dir en aquest apartat que actualment la situació està canviant i ja co-

mencen a ser significatius els casos en què la direcció, abans de prendre deci-

sions precipitades i sovint errònies decideix acudir a especialistes per a deter-

minar situacions de mobbing.
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Aquestes actuacions s'estan donant tant reactivament (amb motiu de l'aparició

d'un possible cas de mobbing) com proactivament (s'estableixen protocols

d'actuació i s'informa els treballadors del procediment que cal seguir en cas de

ser víctimes d'assetjament).

Igualment, en els convenis col·lectius, juntament amb les clàusules referents

a la discriminació, es comencen a integrar els conceptes de mobbing com a

conductes no tolerables en l'entorn laboral.

d)�Fase�de�marginació�o�exclusió�de�la�vida�laboral

Una vegada minada psicològicament la víctima i després d'haver acudit a met-

ges, psicòlegs o altres professionals que, sovint, emeten un diagnòstic erroni

sobre les causes del seu malestar, apareixen les baixes mèdiques amb absències

més o menys llargues, entre les quals la víctima prolongarà el seu patiment, ja

que molt probablement serà culpada de "tenir moltes manies i poques ganes

de treballar", i fins i tot serà fàcilment presentada pel perseguidor com una

persona "psicològicament desequilibrada".

Aquestes absències poden acabar en un acomiadament procedent amb motiu

de la baixa productivitat i els errors comesos, amb un abandonament volun-

tari del lloc de treball per part de la víctima, amb la pèrdua de drets que això

comporta o, en el millor dels casos, en un canvi de departament secció o si-

tuació geogràfica, és clar que això només pot succeir si l'organització és prou

gran o la víctima presta els seus serveis a l'Administració pública.

No es pot deixar d'esmentar el pitjor dels casos, en què la víctima decideix

posar fi a la seva vida.

7.1.4. Conseqüències del mobbing

a)�En�el�pla�personal

• Trastorns de naturalesa psicosomàtica: en molts casos s'han descrit conse-

qüències molt similars al trastorn per estrès posttraumàtic (atacs de pànic,

terror, visions i records desagradables, conductes d'evitació del tema...).

• Agreujament de problemes de salut previs.

• Canvis negatius en la vida social.

• Canvis negatius en la personalitat.

• Conductes d'abús de substàncies nocives.

b)�En�el�pla�laboral

• Clima de treball enrarit.

• Descens en la motivació.

• Disminució de la productivitat o creativitat.
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• Augment de l'absentisme laboral.

c)�Conseqüències�socials

• Disminució de la població activa.

• Augment de despesa en prestacions socials.

• Augment d'atribucions negatives cap al treball.

• Alteracions socials directes en l'entorn de les víctimes (convivència fami-

liar i social).

7.1.5. Avaluació

Per a avaluar la magnitud del problema, s'ha de quantificar la prevalença

(quants treballadors es veuen exposats a alguna o a algunes de les situacions

descrites i la seva durada en el temps).

També és important valorar les conseqüències que se'n deriven, tant en el pla

individual com en el col·lectiu.

Es disposa de diverses eines específiques per a fer aquestes valoracions, entre

les quals podem destacar:

• LIPT (Leymann Inventory of Psychological Terrorization, 1990).

• LIPT 60 (ampliació espanyola de l'anterior, feta pel professor José Luis

González de Rivera).

• Test de salut total de Langner.

• Qüestionari general de salut de Goldberg.

Els resultats obtinguts en aquests qüestionaris ens indiquen en quina magni-

tud es materialitza en l'organització el risc d'assetjament laboral.

7.1.6. Intervenció

Recordant el que hem tractat en altres assignatures introductòries, hem de

distingir entre la intervenció proactiva i la reactiva.

Entenem per intervenció proactiva les actuacions que es duen a terme abans

que el risc es materialitzi i, per tant, tenen conseqüències negatives per a les

persones exposades.

Entre les actuacions preventives proactives més eficaces, podem esmentar:

• Facilitar els canals de comunicació dins de l'organització per a evitar que

els problemes quedin ocults.

• Establir canals adequats perquè aquesta comunicació sigui efectiva.

• Establir protocols d'actuació en cas de sospita d'assetjament (habitualment

aquests protocols formen part de protocols més amplis de responsabilitat
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social, en què es tractaran també temes com discriminació, assetjament

sexual, etc.).

En tot cas, perquè les actuacions preventives siguin realment efectives, és ne-

cessària la integració en tots els nivells jeràrquics de l'organització.

Quant a les intervencions reactives, com que són necessàries una vegada que

el risc ja s'ha materialitzat i ha causat conseqüències negatives, s'ha d'actuar

especialment en dos sentits:

• Atenció a la víctima per part de professionals qualificats.

Sancions al perseguidor o als perseguidors en funció de la normativa vigent

(legislació laboral, Codi penal, etc.).

7.2. Burnout: la síndrome del cremat

El burnout és un tipus de resposta prolongada als estressants emocionals i inter-

personals crònics del treball. S'ha conceptualitzat com una experiència d'estrès

individual immersa en un context de relacions socials complexes i que inclou

el concepte que la persona té de si mateixa i dels altres.

Les professions més afectades per aquesta síndrome són les relacionades amb

la prestació de serveis amb una atenció als usuaris o clients: principalment, les

sanitàries, els serveis socials i l'educació.

La síndrome de burnout o síndrome del cremat pel treball (SCT) va ser enunci-

ada per primera vegada per Herbert Freudenberger el 1974, que la va descriure

en un primer moment com una "sensació de fracàs i una existència esgotada

o gastada que resultava d'una sobrecàrrega per exigències d'energies, recursos

personals o força espiritual del treballador".

Seria, doncs, com un "buidament d'un mateix", provocat per

l'esgotament dels recursos físics i mentals després de l'esforç excessiu

per a arribar a una determinada expectativa no realista imposada per ell

mateix, dins d'un context organitzatiu.

Posteriorment, altres autors han anat delimitant aquesta definició i actu-

alment l'INSHT l'enquadra. Des de les conseqüències individuals o símp-

tomes que caracteritzen la síndrome i partint d'un enfocament psicosoci-

al, el burnout s'ha conceptualitzat com una síndrome amb simptomatologia

d'esgotament�emocional, despersonalització i baixa realització personal en el

treball. L'esgotament emocional és una resposta dels treballadors, quan senten

que ja no poden donar més de si mateixos en el pla afectiu. Aquesta resposta

d'esgotament de l'energia o dels recursos emocionals propis es deu al contac-
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te continu amb persones a les quals cal atendre com a objecte de treball en

unes condicions no ajustades al treballador. La despersonalització s'explica pel

desenvolupament de sentiments negatius, d'actituds i de conductes de cinis-

me per part del treballador vers les persones objecte del treball. En aquests

professionals es produeix un enduriment afectiu i les seves conductes són vis-

tes pels usuaris de manera deshumanitzada.

Per baixa realització personal en el treball s'entén una tendència dels professio-

nals exposats a unes condicions de risc a fer avaluacions negatives. Aquesta

avaluació negativa afecta notablement l'habilitat en la realització del treball i

la relació amb les persones que atenen. Els treballadors se senten descontents

amb si mateixos i insatisfets amb els seus resultats laborals.

En conseqüència, tenint en compte el que s'ha exposat, l'INSHT defineix ope-

racionalment el concepte com:

"una resposta a l'estrès laboral crònic integrada per actituds i sentiments

negatius vers les persones amb les quals es treballa i vers el propi rol

professional, i també per la vivència de trobar-se emocionalment esgo-

tats. Aquesta resposta s'esdevé amb freqüència en els professionals de

la salut i, en general, en professionals d'organitzacions de serveis que

treballen en contacte directe amb els usuaris de l'organització."

7.2.1. Definició

Massa sovint s'ha utilitzat com a sinònim de la paraula anglesa burnout

l'expressió síndrome del cremat en el treball, la qual cosa ha generat una certa

confusió i generalització excessiva quant a la definició o el contingut. Això ha

fet que el terme burnout s'utilitzés en situacions en què el treballador simple-

ment té un mal dia o està fart de fer la feina perquè no és del seu grat. Per

aquest motiu, en aquest text s'utilitza l'expressió síndrome de desgast professio-

nal per a entendre'l més adequadament.

Un cop fet aquest aclariment previ, convé definir de manera clara i unívoca

el concepte:

NTP 704

Síndrome d'estar cremat en
el treball o burnout: definició
i procés de generació. Institut
Nacional de Seguretat i Higie-
ne en el Treball (INSHT).

Entenem que hi ha síndrome de desgast professional quan, com a conseqüèn-

cia de la realització de l'anomenat treball emocional, encara que no exclusiva-

ment, el treballador desenvolupa una sèrie de signes i símptomes que es ma-

nifesten en tres dimensions:

• Cansament emocional

• Despersonalització

• Disminució significativa de la realització personal en el treball

Bibliografia

Vegeu NTP núm. 70 de
l'INST.
http://www.insht.es/
InshtWeb/Contenidos/Do-
cumentacion/FichasTecni-
cas/NTP/Ficheros/701a750/
ntp_720.pdf

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_720.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_720.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_720.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_720.pdf
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_720.pdf
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Entenem per treball emocional el que requereix una interacció emocionalment

significativa amb usuaris del servei que es presta en el treball.

Dit això, podem pensar que el burnout és una síndrome que es dóna únicament

en treballadors que fan tasques d'atenció al públic amb alguna dimensió emo-

cional (sanitaris, docents, etc.). Això és cert només en part, ja que s'ha identi-

ficat aquesta síndrome en altres professions en les quals objectivament no hi

ha clients-pacients als quals atendre, però que presenten exigències emocio-

nals importants (comandaments intermedis, treballadors de recursos humans,

etc.).

Va ser el 1981 quan Maslach i Jackson van definir les tres dimensions ante-

riorment esmentades, que van conceptualitzar de la manera següent (encara

avui vigent i acceptada pels professionals):

• Cansament�emocional: sensació de sobreesforç físic i psíquic com a con-

seqüència de les interaccions amb clients.

• Despersonalització: actituds cíniques vers els usuaris del servei.

• Disminució�de�la�realització�personal: pèrdua de confiança en la realit-

zació personal i baix autoconcepte de si mateix.

Diversos autors (Golembiewski; Leiter i Maslach; Leiter, Gil-Monte, Peiró i

Valcárcel) han estudiat el fenomen mentre han articulat diversos models, en

què es pretén establir una relació temporal en l'aparició de les diverses dimen-

sions que defineixen la síndrome en qüestió. Com que no hi ha un acord entre

ells, únicament podem dir que l'aparició de cada una de les dimensions que

defineixen la síndrome no és simultània i que el procés de desenvolupament

de la síndrome de desgast professional és un procés que es dilata en el temps i

que no apareix de manera sobtada. En tot cas, sembla que, ateses les condici-

ons perquè aparegui la patologia, cada dimensió dóna lloc a la següent.

7.2.2. Avaluació

L'avaluació de la incidència del burnout en l'àmbit laboral es fa amb la tècnica

del qüestionari.

El mètode més emprat tradicionalment per a estimar la magnitud de la sín-

drome és el Maslach�Burnout�Inventory�(MBI), de Maslach i Jackson. Ate-

sa la seva popularitat i la fiabilitat i la validesa dels seus resultats, la resta

d'instruments han quedat en segon terme.

A continuació s'enumeren alguns dels instruments més utilitzats:

• Indicadors del burnout (Gillespie 1980)

• Maslach Burnout Inventory (Maslach i Jackson 1981)

• Burnout Scale (Kremer i Hofman 1985)

• Mattews Burnout Scale for Employees (Mattews 1990)
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• Efectes Psíquics del burnout (García Izquierdo 1990)

• Qüestionari de burnout del professorat (Moreno i Oliver 1993)

• Escala de burnout de directors d'escola (Friedman 1995)

7.2.3. Factors de risc

Diversos factors o condicions identificables són facilitadors (factors de risc) de

l'aparició de la síndrome de desgast professional.

Els factors de risc es poden dividir clarament en dos tipus:

• Organitzacionals

• Personals

En tercer lloc i de manera transversal, hem de fer referència al suport social que,

igual que en el model de Karasek tractat anteriorment, actua de modulador i

intensifica o atenua els efectes nocius de la síndrome.

Factors�organitzacionals

Les variables que defineixen l'organització, per si mateixes poden facilitar

l'aparició del burnout. Entre les més significatives, hi destaquen:

• Sobrecàrrega de treball: a causa d'insuficiència de mitjans materials o hu-

mans o bé a causa d'una mala organització d'aquests.

• Assignació incorrecta de tasques: a treballadors amb un perfil o una qua-

lificació no d'acord amb les exigències del lloc de treball.

• Canals de comunicació inadequats i insuficients: especialment entre dife-

rents nivells jeràrquics, i absència de retroalimentació (feedback) sobre la

realització del treball.

Factors�personals

Aquestes variables són pròpies de l'individu i fan referència a tot allò relacionat

amb la seva personalitat (sentiments, emocions, actituds, etc.).

Les variables personals identificades com a facilitadores del burnout són:

• Patró de conducta de tipus A.

• Altes expectatives personals.

• Estratègies d'afrontament inadequades o "febles".

• Locus de control: es defineix com l'atribució dels esdeveniments de la vida

a variables personals o internes (locus intern) o a variables externes (locus

extern). Els individus amb un locus intern accentuat tenen més predispo-

sició a desenvolupar la síndrome.
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Alguns autors han definit altres variables personals com a possibles facilitado-

res:

• Sexe: encara amb resultats contradictoris i no concloents, sembla que en

el sexe femení es troben puntuacions més elevades en cansament emoci-

onal i més baixes en realització personal, i el sexe masculí puntua més alt

en despersonalització. Igualment, s'ha esbossat la idea que el conflicte de

rol família-treball en el sexe femení podria ser a la base d'aquestes puntu-

acions, però hem d'insistir que els resultats no són prou consistents.

• Edat: sembla que més edat o més experiència permeten una millor utilit-

zació de les estratègies d'afrontament davant les exigències laborals. No

obstant això, tampoc no es pot deixar d'esmentar que és probable que

persones amb una predisposició personal a desenvolupar burnout, en cas

d'estar sotmeses a condicions laborals de risc, és fàcil que facin un canvi

en l'activitat laboral abans que aparegui la síndrome, amb la qual cosa s'ha

de tenir cautela a l'hora de considerar el factor edat com a facilitador o

no del burnout.

• Estat�civil: si bé s'ha trobat una correlació negativa entre les persones que

viuen en parella i el desenvolupament del burnout, aquesta variable apun-

taria més en la direcció del suport social que en la de factor de risc per-

sonal. No s'ha d'oblidar que aquesta situació al llarg de la vida pot estar

sovint sotmesa a variacions importants.

7.2.4. Conseqüències

La conseqüència més significativa del burnout és la seva incidència sobre la

salut. El 1974 Freudenberger ja va identificar que els subjectes afectats presen-

taven els símptomes següents: fatiga, alteracions del son, cefalees, problemes

gàstrics, irascibilitat...

Tampoc no podem oblidar les conseqüències organitzacionals i socials, gairebé

equivalents a les produïdes pel mobbing:

Conseqüències�organitzacionals�i�socials

• Absentisme laboral a causa del deteriorament de la salut dels subjectes

afectats.

• Rotació de personal: a causa de l'abandonament del lloc de treball.

• Mala percepció de clima laboral.

• Qualitat inferior de servei, arribant a tractar de vegades els clients/pacients

més com a objectes que com a éssers humans. Aquest punt és especialment

important socialment, atesa la importància de determinats serveis a les

persones (serveis d'atenció a les persones grans, assistents de bebès o nens

en edats preescolars, atenció a malalts...) i les conseqüències negatives que

pot portar un tracte poc adequat.
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7.2.5. Estratègies de prevenció i intervenció

Per a prevenir l'aparició del burnout o intervenir quan ja està instaurat, s'ha de

treballar en dos plans: organitzacional i individual.

Prevenció�i�intervenció�en�el�pla�organitzacional

• Informació sobre les condicions reals en què té lloc el treball: sovint, les

expectatives dels professionals no es corresponen amb la realitat laboral

per un simple problema de falta d'informació. L'organització és responsa-

ble en cas d'informar els que en passen a formar part de les condicions en

què s'executa el treball i els mitjans disponibles.

• Programes de desenvolupament organitzacional: s'han d'establir canals de

comunicació suficients i adequats, i procediments de resolució de conflic-

tes, entenent aquests com a esdeveniments normals en el desenvolupa-

ment habitual del treball que han de seguir un procés fins a la seva reso-

lució. Igualment, no s'ha d'oblidar la participació dels professionals en les

decisions crítiques sobre organització del treball i necessitats de mitjans

materials adequats, encara que massa freqüentment, l'economia acostuma

a "apartar" els professionals d'algunes d'aquestes decisions.

Prevenció�en�intervenció�en�el�pla�individual

• Entrenament en estratègies d'afrontament adequades per a fer front a les

demandes sorgides de la prestació del servei. S'ha de dir que aquest entre-

nament s'hauria d'iniciar en l'etapa formativa dels professionals. No obs-

tant això, si no és possible, l'organització pot suplir aquestes deficiències

que encara actualment hi ha en el sistema formatiu (formació professio-

nal, formació universitària, etc.).

• Entrenament en resolució de problemes.

• Programes d'organització del temps i establiment de prioritats a fi

d'executar el servei de manera eficaç i no estressant.

7.3. Violència en el treball

El problema de la violència en el treball ha creat un interès especial els últims

anys. Aquesta preocupació s'ha incrementat amb l'estudi d'aquests fenòmens,

que ha donat lloc a nombroses publicacions científiques relacionades amb

aquesta qüestió. A més, la preocupació social ha augmentat i les diferents ins-

titucions polítiques i laborals, a escala nacional i internacional, s'han pronun-

ciat, a través de diferents documents sobre la violència en els llocs de treball

–per exemple, el Parlament Europeu, l'Organització Internacional del Treball

(OIT), i la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de

Treball. La violència i la intimidació ha estat també un dels punts principals

de la campanya de 2002 Agència Europea sobre qüestions psicosocials.
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El concepte de violència en el treball és extens i complex, una de les principals

dificultats és la definició del que es considera una acció violenta relacionada

amb el lloc de treball.

L'OIT defineix la violència com

"tota acció, incident o comportament que s'aparta del que és raonable, en què és assal-
tada, amenaçada, humiliada o lesionada una persona durant la seva feina, o com una
conseqüència directa de la seva feina."

La Comissió Europea defineix la violència laboral com

"els incidents en què les persones reben abusos, amenaces o assalts en circumstàncies
relacionades amb la seva feina."

Formes�de�violència�en�el�treball

L'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball distingeix entre:

1)�Violència�interior�o�assetjament�per�part�de�companys�de�treball�o�co-

mandaments: en aquest cas es dóna algun tipus d'implicació laboral entre

l'agressor i la víctima. Difícilment arriba a situacions de violència física i nor-

malment es manifesta amb l'assetjament psicològic (mobbing) o l'assetjament

sexual.

2)� Violència� exterior: en general, es tracta dels insults, les amenaces o

l'agressió física o psicològica exercits contra un treballador per persones alie-

nes a l'organització on treballa (principalment usuaris i clients), i que posen

en perill la salut, la seguretat o el benestar del treballador. En aquesta violència

hi pot haver un component racial o sexual. És el tipus de violència a què ens

referirem en parlar de violència en el treball.

Els actes agressius o violents adopten les formes següents:

• Comportaments incívics: falta de respecte a la resta de persones.

• Agressió física o verbal: intenció de ferir.

• Atacs: intenció de fer mal a un altre persona.

Segons un estudi de la Unió Europea, el 4% de la població treballadora mani-

festa haver estat víctima de la violència física real per part de persones alienes

al seu lloc de treball.
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Les condicions de risc es concentren primordialment en el sector serveis, i més

concretament en les organitzacions del sector sanitari, el sector educatiu, el

sector transport, la restauració, el comerç detallista i el sector financer.

7.4. Assetjament sexual

L'assetjament sexual és un element que afecta les condicions de treball i que es

converteix en un greu problema per a l'empresari i per a la víctima, i ocasiona

greus conseqüències tant per a la víctima com per a l'organització.

Es considera assetjament sexual qualsevol comportament verbal, no ver-

bal o físic no desitjat d'índole sexual que tingui com a objectiu o pro-

dueixi l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona o de crear un

entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

Sobre l'assetjament sexual hi ha una sèrie de creences generalitzades que no

es corresponen amb la realitat.

D'una banda, les víctimes d'assetjament sexual no són exclusivament les do-

nes, encara que és un fenomen que afecta predominantment el gènere femení.

Les enquestes sobre condicions de treball indiquen que també els homes són

víctimes d'aquest fenomen.

Vegeu també

NTP 489. Violència en el lloc
de treball. Institut Nacional de
Seguretat i Higiene en el Tre-
ball (INSHT)

D'altra banda, el problema de l'assetjament sexual té més a veure amb les re-

lacions de poder que amb els cànons de bellesa o les relacions estrictament

sexuals. No hi ha una tipologia de víctima concreta, sinó que la probabilitat

de ser víctima d'assetjament sexual es relaciona amb el grau de dependència

econòmica i amb la vulnerabilitat general de la persona. L'Organització Inter-

nacional del Treball (OIT) indica que les dones amb més probabilitat de ser as-

setjades són les vídues, les separades o divorciades, les dones que treballen en

feines predominantment masculines, les dones que s'incorporen per primera

vegada al treball i les dones amb contractes de treball irregulars.

7.5. Absentisme i presentisme

L'absentisme laboral és un fenomen que s'ha intensificat els últims anys i s'ha

convertit en un dels principals problemes per a les empreses. L'absentisme

representa un cost important: l'1% del PIB espanyol (12.700 milions d'euros

el 2008).

Els estudis sobre l'absentisme laboral assenyalen com a causes que propicien

absències excessives en el treball els problemes relacionats amb la psicosocio-

logia, l'estrès, l'ansietat laboral, la depressió, el mobbing, el burnout, les situaci-

Vegeu també

NTP 507. Assetjament sexual
en el treball. Institut Nacional
de Seguretat i Higiene en el
Treball (INSHT).



© FUOC • PID_00173104 53 Psicosociologia del treball

ons d'inseguretat, la falta d'expectatives de continuïtat en el treball, possibili-

tats de promoció mínimes, inversió inexistent en formació del personal, moti-

vació mínima i responsabilitats familiars amb falta de mesures de conciliació.

Però també es detecten condicions organitzacionals deficients, com per exem-

ple: els treballs rutinaris, poc gratificants, relacions difícils amb el grup a què

pertany el treballador i amb els comandaments, distribució desequilibrada de

la càrrega de treball, nivell retributiu baix, temporalitat dels contractes de tre-

ball, etc.

Com a absentisme laboral s'ha d'entendre no solament l'absència del tre-

ballador del seu lloc de treball, sinó, en un sentit més ampli, la no-rea-

lització per part d'un treballador de la contraprestació dels seus serveis

a canvi del salari, és a dir, la no-realització d'una tasca productiva per

a l'empresari.

Experts en el tema com Lofti El-Ghandour (El despido interior, Editorial Planeta)

distingeixen entre absentisme i presentisme:

• Absentisme: absència de rendiment pel fet de no trobar-se físicament en

el lloc de treball.

• Presentisme: ser en el lloc de treball sense estar treballant. Pot ser a causa

d'esgotament o càrrega emocional, ansietat, etc. La persona és en el seu

lloc de treball però no produeix.
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