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L’objectiu d’aquest treball és posar de manifest la importància d’estudiar
els patrons de treball que tenen en compte les diferents activitats que els empleats en oficines duen a terme al seu lloc de treball i, per tant, contribuir a un
disseny més adequat del context i/o contingut i a assegurar unes condicions més
adequades, per a un bon rendiment.
Hi ha diverses estratègies per a determinar aquests patrons i en el present
treball advoquem per la consideració de la complexitat del treball i el grau i tipus
de relació amb altres rellevants (p. ex., companys de treball o usuaris i clients).
Es destaca la necessitat d’estudiar el paper d’aquests patrons de treball com a
antecedent de dos criteris bàsics de la recerca en psicologia del treball i les organitzacions: l’acompliment laboral i el benestar i la salut dels treballadors. D’una
banda, aquests patrons poden ser un antecedent d’aquestes variables criteri, i de
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l’altra, poden tenir un paper modulador en les relacions de les característiques
del lloc de treball, pràctiques del treball i altres variables ambientals i/o personals, amb el benestar i el rendiment dels treballadors. S’assenyala la necessitat
de dur a terme recerca empírica sobre aquestes qüestions en contextos laborals i
organitzacionals i els potencials beneficis teòrics i pràctics que aquesta recerca
probablement reportarà per a l’avanç de la millora de la productivitat i de la
qualitat de vida laboral i la salut en el treball.
El benestar i el rendiment a les oficines
El treball a les oficines abasta un percentatge important de treballs. Les
oficines són el lloc on més de la meitat de la població passa una bona part de la
seua activitat laboral (Development Securities, 2010). Als països de la Unió Europea (EU-27), només les organitzacions no governamentals disposen de vora
1,4 milions d’edificis d’oficines, amb una extensió d’1,2 mil milions de metres
quadrats (Ecofys, 2011). Aquests edificis proporcionen el lloc de treball a més
de 50 milions de treballadors a Europa (King Sturge, 2010). Per aquesta raó,
l’anàlisi de les condicions de treball d’aquest tipus de context laboral és important per a la salut i el benestar dels treballadors (Development Securities, 2010)
i per al seu acompliment eficaç (Mertens, 2002).
Durant els últims anys, l’interès per obtenir un rendiment laboral eficaç
en les organitzacions s’ha vist complementat per un èmfasi creixent en la promoció de la salut, el benestar i el desenvolupament personal dels treballadors
(Lundvall i Lorenz, 2012). De fet, la intenció de promoure la qualitat de vida
en el context laboral, es veu reflectida en l’estratègia de Lisboa i en l’estratègia
Europa 2020, que posen l’èmfasi en el desenvolupament del capital humà i social, així com en el rendiment, i remarquen la importància de mantenir nivells
alts de benestar i de productivitat (Hosie i Sevastos, 2009). En la recerca sobre
aquesta temàtica, els estudis que han plantejat la tesi d’un empleat feliç i productiu, advoquen perquè els treballadors feliços rendeixen millor que aquells
amb experiències i actituds laborals negatives (Fisher, 2003). Aquests treballs
assenyalen, per tant, que la millora de la salut i del benestar dels empleats pot
tenir un impacte positiu en el seu acompliment (p. ex., Bakker, 2009; Estreder i
Adell, 2006; Xantopoulou, Bakker, Demerouti, i Schaufeli, 2009) i això, al seu
torn, comporta beneficis econòmics per a les organitzacions, mentre que el malestar psicològic afecta negativament el clima organitzacional i la productivitat
i efectivitat organitzacional (Peiró, González i Moliner, 2004). De totes maneres, com han assenyalat recentment Peiró, Ayala, Tordera, Lorente i Rodríguez
(2014) els resultats sobre la relació benestar-productivitat són poc concloents a

196

A. Soriano / M. Kozusznik / J. Maria Peiró

causa d’una limitada conceptualització dels elements considerats en estudiar la
«tesi del treballador feliç i productiu» i al fet que s’ha prestat una atenció escassa a models alternatius com el «treballador feliç i improductiu» i el «treballador
infeliç i productiu».
En aquesta mateixa línia, amb la finalitat de trobar la manera d’aconseguir
un alt nivell de benestar i de productivitat en l’àmbit laboral, en la literatura
s’han estudiat els diferents aspectes que puguen tenir impacte sobre aquestes
dues variables, i cada vegada més s’ha posat de manifest que el context laboral pot tenir una repercussió important sobre la salut dels empleats, i el tema
s’ha convertit en una qüestió rellevant de salut pública i ocupacional (Singh,
Syal, Grady i Korkmaz, 2010). També s’ha posat de manifest la necessitat de
definir paràmetres que permeten crear o redissenyar de tal manera les organitzacions que contribuïsquen a la promoció de la salut i de la productivitat (Feige, Wallbaum, Janser, i Windlinger, 2013). La recerca ha aportat evidència que
indica que factors com les característiques del lloc de treball físiques (Samet i
Spengler, 2003) i les relatives al contingut del treball (Feige et al., 2013) incideixen sobre la salut i benestar dels treballadors. També ho fan les pràctiques
de recursos humans (Mertens, 2002) i les que es relacionen amb la gestió i el
desenvolupament de les persones (Wood, Braeken i Niven, 2013). Pel que fa a
l’ambient físic del treball, hi ha recerca que ha posat de manifest la relació entre
diferents característiques del lloc i el rendiment i benestar dels treballadors. A
més, la recerca ha assenyalat que aquests efectes poden ser diferents en funció
dels tipus de treball exercits a les oficines. Per exemple, s’ha observat que les
temperatures extremes o els canvis d’il·luminació afecten més negativament
el rendiment d’empleats que exerceixen tasques complexes que els que duen
a terme tasques simples, mentre que aspectes com el soroll incideixen de manera més negativa sobre el rendiment dels treballadors que exerceixen tasques
que impliquen interacció social que els que treballen sols (Aragonés i Amérigo,
1998). Aquests resultats plantegen la necessitat de dur a terme una anàlisi sistemàtica dels diferents patrons de treball i el seu paper en la relació entre les condicions fisicoambientals de treball i l’acompliment i benestar dels treballadors.
L’avanç en aquesta direcció requereix identificar i determinar les condicions i característiques de diferents patrons de treball a les oficines. Amb aquesta
finalitat cal realitzar una anàlisi de les característiques rellevants com la varietat
de les tasques, la seua complexitat, el nivell de relació amb altres empleats o
clients, etc. (Development Securities, 2010).
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El rol dels patrons de treball en el benestar i el rendiment laboral
d’empleats d’oficines
Les diferents maneres en què el treball d’un empleat està dissenyat en termes de les seues característiques de treball, han atret durant molt temps l’atenció de nombrosos científics (veure Morgenson i Humphrey, 2006 per a revisió).
Així, els patrons de treball s’entenen com a configuracions o perfils de diferents
funcions i tasques laborals que es duen a terme a través de comportaments individuals i/o col·lectius. Generalment, un patró de treball bàsic pot ser el lloc, no
obstant això, els patrons de treball poden identificar-se a un nivell més genèric,
on un mateix o semblant patró d’activitats laborals es pot trobar en diferents
llocs de treball.
El domini de l’activitat laboral, que està directament relacionat amb el que
es fa en el treball (Morgeson i Humphrey, 2006), ha estat extensament analitzat
per la Xarxa d’Informació Ocupacional (O*NET). O*NET és una base de dades
sobre les característiques ocupacionals i els atributs dels treballadors (vegeu
Peterson et al, 1997) que ha estat desenvolupada per l’oficina de política i recerca del departament de treball dels Estats Units (USDOL’s). O*NET suposa
el reemplaçament del diccionari de títols ocupacionals (DOT; U.S. Department
of Labor, 1991) i inclou el model de contingut que serveix de marc de referència
per a l’organització de la informació que descriu el món del treball presentat
en O*NET (McCloy et al., 1998). L’ús dels descriptors utilitzats per O*NET
relacionats amb les activitats de treball, desenvolupats, permet ajustar la combinació de creus ocupacionals i ajuda a formular un llenguatge comú entre les
ocupacions i països. O*NET distingeix quatre tipus d’activitats laborals que es
donen en múltiples treballs: entrada d’informació (p. ex., observació, recepció i
altres tipus d’obtenció d’informació des de totes les fonts rellevants), processament mental (p. ex., anàlisi de dades o d’informació, presa de decisions i resolució de problemes), eixida de la informació (p. ex., documentació/enregistrament
d’informació, utilitzant ordinadors per a introduir les dades o processament de
la informació), i interacció amb altres (p. ex., comunicació amb supervisors,
companys o subordinats) (Hansen et al., 2014). Les tres primeres activitats anteriors poden caracteritzar la complexitat de la tasca i per tant del treball, mentre
que l’última caracteritza el grau i el tipus de la interacció amb altres persones
(clients enfront dels companys de treball).
En primer lloc, activitats com l’entrada d’informació, el processament
mental i l’emissió d’informació, se solen relacionar amb «tasques complexes,
que es pot entendre com a: (a) una experiència psicològica, (b) una interacció
entre la tasca i les característiques de la persona, i (c) un objectiu de les característiques de la tasca» (Campbell, 1988, p. 40). En segon lloc, la interacció és
un altre element clau, en aquest cas social, del lloc de treball. El treball amb els
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clients pot ser caracteritzat per altes exigències emocionals, ja que requereix la
gestió d’emocions pròpies i les dels clients resultants de la interacció o d’altres factors (p. ex., treball emocional). Aquestes emocions i conductes tenen un
impacte sobre la salut dels treballadors (p. ex., Brotheridge i Grandey, 2002).
D’altra banda, treballar amb altres persones pot suposar una important font de
suport social que pot al seu torn tenir efectes positius sobre la salut (Uchino,
Cacioppo i Kiecolt-Glaser, 1996).
En els estudis que consideren les relacions entre les diferents característiques del context, el treball, les pràctiques organitzacionals i el lideratge amb el
benestar i el rendiment, pràcticament no s’ha considerat el possible rol modulador dels patrons de treball que caracteritzen els llocs de treball a les oficines.
La identificació d’aquests patrons de treball pot resultar útil per a comprendre
millor les relacions adés esmentades i per tant contribuir a un disseny més adequat del context i/o contingut del treball i així assegurar unes condicions més
adequades per a un bon rendiment i la millora del benestar i la promoció de la
salut dels treballadors.
L’aportació teòrica principal del present treball és l’elaboració teoricoconceptual del paper que els patrons de treball poden tenir en la millora del benestar
i el rendiment laboral, i en quina mesura pot exercir un paper modulador en les
relacions entre les condicions i característiques laborals que incideixen sobre el
benestar i la productivitat dels treballadors i aquests efectes, en cas d’empleats
que exerceixen diferents tipus d’activitats en el seu treball. La combinació de
característiques del treball com la complexitat de les tasques i activitats que es
realitzen i el grau d’interacció amb altres actors del treball (companys) permet
establir diferents patrons de treball que resulten rellevants per a analitzar els
resultats del treball tant pel que fa a l’acompliment del treballador com al seu
benestar i salut. D’altra banda, i com ja s’ha assenyalat, la literatura ha identificat un bon nombre d’antecedents significatius en el treball d’aquests dos tipus
de resultats (acompliment i benestar).
Podem esmentar, sense pretensions de ser exhaustius, les condicions fisicoambientals del treball, les característiques de la tasca, les característiques
del lloc de treball i de la relació establerta amb l’ocupador, les pràctiques de
recursos humans que s’utilitzen en l’empresa, les relacions i el seu clima social.
La caracterització dels patrons de treball permetrà analitzar si hi ha diferències
en les relacions que acabem d’esmentar en funció d’aquests patrons de treball.
A pesar que a penes s’ha estudiat aquesta qüestió, cal esperar que aquestes diferències existiran en molts casos i seran rellevants per a comprendre millor
aquestes relacions i la millora dels antecedents que han de contribuir a la millora de rendiment i benestar.
A més de l’avanç teòric que pot suposar la recerca empírica de les qüestions que estem plantejant, entenem que els resultats de la recerca poden teAnuari de Psicologia (2015) Monogràfic Jove · 2
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nir rellevància en el nivell pràctic. Tal com hem assenyalat, el coneixement
rigorós i contrastat de la relació entre els antecedents ambientals del treball i
personals dels treballadors sobre el benestar i rendiment es pot beneficiar de la
diferenciació dels llocs de treball en funció del patró de treball que presenten.
Lògicament, el disseny de les característiques del context laboral, per exemple,
de les oficines, pot beneficiar-se de la consideració de les necessitats en funció
del tipus de tasques que s’exerceixen. Una anàlisi empírica de totes aquestes
qüestions pot produir contribucions importants a una pràctica professional i a un
redisseny de les condicions i característiques dels llocs que poden ser rellevants
per a la millora de la productivitat i el benestar i salut dels treballadors.
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