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Resum

L’objectiu d’aquest treball és reflexionar sobre el nou rumb que s’ha iniciat 
en la investigació sobre l’estrès laboral. S’hi posa de manifest l’existència 
d’una proporció de «positivitat» en la percepció de l’estrès que pot afectar la 
«florida», la síndrome d’esgotament professional i la implicació en el treball. 
En aquesta relació, la cultura hi pot tenir un paper fonamental.

Paraules clau: context cultural, estrès, Psicologia positiva, síndrome d’es
gotament professional.

Abstract

The	purpose	of	 the	present	work	is	 to	reflect	on	a	new	direction	in	the	
research on work stress. The possible existence of a proportion of «positivity» 
in the perception of stress is emphasized. This proportion can affect the level 
of	burnout,	work	engagement	and	flourishing.	Culture	can	play	a	fundamental	
role in these relationships.
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El costat negatiu de l’estrès 

L’estrès laboral és un dels grans problemes actuals. Durant més de la mei-
tat d’aquesta dècada el fenomen de l’estrès ha estat considerat com una cosa 
negativa o patològica (Siegel i Schrimshaw, 2000), que amenaça el benestar i 
la salut, i provoca problemes psicosomàtics, accidents o malalties professionals 
(Peiró, 2007). L’estrès laboral pot tenir conseqüències perilloses per a les orga-
nitzacions en conjunt i afectar tant l’acompliment com la productivitat dels tre-
balladors (Pearsall et al., 2009; Wallace et al., 2009), a més de provocar costos 
laborals per a les empreses (Cooper, Liukkonen i Cartwrihgt, 1996; Goetzel et 
al., 1998; Podsakoff et al., 2007). 

Pot ser positiu, l’estrès? 

Malgrat els seus efectes nocius, com més va més es posa de relleu que en 
el procés de l’estrès poden coexistir aspectes positius. Ja des de la perspectiva 
transaccional plantejada per Lazarus i Folkman (1984), es destacava la impor-
tància de com es percep i avalua la situació a l’hora de determinar-ne els resul-
tats (Rodríguez, 1998). Així, si les situacions es perceben com una amenaça, 
és més probable que impliquen conseqüències negatives; tanmateix, i d’acord 
amb l’enfocament de la Psicologia positiva, si les situacions es perceben com 
un repte, com una oportunitat per a desenvolupar-se personalment i trobar sentit 
a la vida, augmenta la probabilitat d’obtenir-ne conseqüències positives. D’altra 
banda, com assenyalen Folkman i Moskowitz (2000), les respostes d’amenaça 
i repte no són mútuament excloents i poden ocórrer simultàniament, com a re-
sultat del mateix estressor. 

Per tant, les conseqüències de l’estrès difereixen segons l’avaluació que es 
faça dels estressors (Fogarty et al., 1999; Boswell, et al., 2004; Cavanaugh et 
al., 2000). Hi ha estudis que demostren que l’avaluació dels estressors com a 
amenaça està relacionada amb nivells més alts de síndrome d’esgotament pro-
fessional o «burnout» (Shaufeli i van Rhennen, 2006), mentre que l’avalua-
ció positiva pot comportar un nivell d’esgotament professional baix (Ben-Zur i 
Michael, 2007); així mateix, la percepció de repte du a la implicació en el treball 
(Maier i col·l, 2003; Quick et al., 2003). 

Hi ha una proporció òptima en la percepció negativa i positiva de l’estrès?

La coexistència de valoracions negatives i positives de l’estrès du a plante-
jar-se si hi ha una proporció òptima per a la salut psicològica. En aquesta línia, 
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Fredrickson i Losada (2005) van demostrar que hi ha proves del fet que una 
alta proporció d’afecte positiu, respecte al negatiu distingeix les persones que 
«floreixen» de les que no ho fan. Els autors entenen la «florida» (flourishing) 
com un dels components, juntament amb el benestar, de la salut mental (Keyes, 
2002). De fet, la «florida» implica felicitat, satisfacció, flexibilitat de conducta, 
creixement i resiliència.

Aquests estudis obrin nous i interessants interrogants relacionats amb 
aquesta complexa dinàmica. En primer lloc, cal preguntar-se si els resultats tro-
bats respecte a les emocions són aplicables a la investigació sobre l’estrès. És 
a dir, hi ha un punt òptim en la proporció entre la valoració positiva i negativa 
dels estressors? 

Aquest plantejament porta a dues preguntes fonamentals: hi ha un grau de 
percepció d’estrès com a amenaça que es puga considerar positiu?; i, a l’inrevés, 
hi ha un grau de percepció d’estrès com a repte que es puga considerar negatiu?

La primera pregunta està més arrelada en la concepció de la percepció de 
l’amenaça com un signe d’alerta fonamental per a la supervivència. Així, certa 
percepció d’amenaça és positiva en la mesura que porta a prendre mesures per 
a corregir una situació potencialment perjudicial.

La segona pregunta es basa en alguns estudis recents. Hi ha investigacions 
que mostren que l’experiència de la càrrega de treball és una de les causes de 
l’addicció al treball (Burke i Koksal 2002; Kanai i Wakabayashi, 2001). En 
aquesta línia, Schaufeli et al. (2009) van trobar que els metges residents conti-
nuen treballant massa hores fins i tot si se senten malalts. Els autors assenyalen 
algunes de les possibles causes d’aquest comportament: la pressió del grup, 
les excessives demandes del superior o fins i tot la cultura professional. Això 
ens porta a plantejar-nos si no perceben una amenaça real per a la seua salut; 
és possible que perceben la situació com un repte i no com una amenaça?; fins 
a quin punt podem parlar de compromís amb el treball o d’addicció al treball?

Si el compromís amb el treball sorgeix de la sobrecàrrega, pot ser perillós 
i portar a l’addicció al treball (Frasunkiewicz, 2007). Mentre que el compromís 
amb el treball és un fenomen positiu, l’addicció al treball resulta negativa (Sc-
haufeli et al., 2009). Una persona addicta al treball té una forta motivació inter-
na que no és capaç de resistir. No obstant això, una persona compromesa amb 
la seua feina s’hi sent absorbida i té dificultats per a desfer-se’n (Bakker, Em-
merik, i Euwema, 2006), però troba plaer fent-la (Kanai i Wakabayashi, 2001; 
Spence i Robbins, 1992; Schaufeli et al., 2008). 

En resum, és important estimular el plaer en el treball, ensenyar als treba-
lladors a percebre els estressors de manera més positiva perquè troben sentit en 
allò que fan (Kanai i Wakabayashi, 2001). Però, així mateix, és important trobar 
un equilibri de manera que l’excés de «positivitat» no porte a la sobrecàrrega i 
a l’addicció al treball.
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El paper de la cultura

L’ambient social és una realitat poderosa. La gent de la mateixa cultura 
comparteix «regles de valoració» (Averill, 1986) i formes de tractar amb el món 
(Semmer et al., 1992). 

La cultura afecta tots els aspectes implicats en el procés de l’estrès laboral 
(Bliese i Jex, 2002, vegeu Glazer et al., 2004) i provoca diferències tant en les 
percepcions com en les conseqüències dels estressors (Chiu i Kosinski, 1995; 
Glazer i Beehr, 2005). 

Per tant, pot haver-hi diferències entre els països en l’èmfasi que es posa en 
la percepció d’amenaça o de repte. Així, doncs, a fi de ser capaç de donar una 
descripció vàlida del procés d’estrès, entendre’n l’essència i assegurar el conei-
xement que ajude a navegar en un context cada vegada més global, cal portar a 
terme investigacions transculturals (Triandis i Suh, 2002). 

En l’actualitat, els estudis transculturals sobre l’estrès laboral es presenten 
com una nova direcció en la investigació (Cooper, 2000; Glazer et al., 2004). 
Tanmateix, la investigació nord-americana i de l’Europa occidental domina 
l’àrea dels estudis sobre l’estrès (Gelfand, et al., 2007; Siu, 2003; Xie, 1996). 
El problema de l’estrès laboral, però, és especialment rellevant per als països 
que experimenten canvis econòmics i socials, com els de l’Europa de l’est. Les 
diferències entre els països orientals i occidentals porten a plantejar-se si hi ha 
diferències en la forma de percebre els estressors i si és possible generalitzar 
les teories i les solucions de caràcter organitzatiu que s’han creat a occident. 
És possible que diferents països, amb diferents situacions i maneres de veure el 
món, tinguen diferents nivells de percepció positiva i negativa de l’estrès i que el 
nivell òptim de proporció entre ambdós aspectes siga diferent. Amb la incorpo-
ració de nous països a la UE, és important comparar i entendre les diferents cul-
tures per poder contribuir al desenvolupament i al creixement social d’Europa. 

El futur en la investigació de l’estrès 

Malgrat l’auge de la Psicologia positiva, el concepte d’estrès positiu encara 
no està ben desenvolupat. Alguns autors, com ara Nelson i Simmons (2003), 
exhorten els investigadors a centrar els esforços en això.

La inclusió de la perspectiva positiva en l’estudi de l’estrès pot aportar 
noves energies a la investigació i dóna noves esperances per a crear i mante-
nir llocs de treball més positius i saludables (Nelson i Simmons, 2003). Això 
és especialment important, no solament al nostre país, sinó a tota Europa, ja 
que l’estrès és un dels principals problemes que afronta Europa, com assenyala 
l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball. Per això, cal rea-



193Anuari de Psicologia (2010-2011)

litzar estudis transculturals que ajuden a entendre les peculiaritats de cada país 
i permeten abordar millor aquest problema. 
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