Psicologia Social del Treball
Tema 2. Actituds i valors sobre el
treball

1. Introducció

2. El concepte de treball
2.1. Aproximació teòrica
2.2. Aproximació empírica
3. Funcions psicosocials del treball
4. Concepte de significat del treball

5. Centralitat i importància del treball
6. Normes socials i creences sobre el treball
6.1. Creences com a obligació
6.2. Creences com a dret
7. Valors laborals

INTRODUCCIÓ

2. CONCEPTE DE TREBALL
•
•
•
•

Diverses perspectives
del treball
Activitat o conducta
Context
Significat intrínsec
Significat social

Diverses cultures i èpoques
històriques
• Precivilització
• Grècia i Roma
• Tradició judeocristiana i
Reforma protestant
• Revolució Industrial i
imposició del capitalisme

Diverses disciplines
• Sociologia
• Dret
• Economia
• Psicologia

Aproximacions
• Teòriques
VS.
• Empíriques

Treball i altres
conceptes

Concepte de treball: aprox. TEÒRICA
1.
• Activitat propositiva
• Activitat instrumental: mitjà per a obtenir diners... (no és un fi en
si mateix)
• Esforç físic o mental
• Esforç humà aplicat a la producció (contraposat a capital)
2.
• Contribució social: activitat, execució, producció de béns
econòmics, socials o culturals, que serveixen a altres persones
3.
• Identitat personal, satisfacció intrínseca
• Activitat diària mínima
• Aspecte normatiu, obligació
• Oposat al no-treball

Concepte de treball: aprox. EMPÍRICA
- Recollir dades de treballadors reals. Concepte de treball A POSTERIORI.
- També activitat INSTRUMENTAL.
1. Esforç físic o mental → Poc suport en l’evidència. Variabilitat: significat,
funcions, ocupació, nivell educatiu, cultura i lloc de procedència i religió.
MOW (1991). 4. Paràmetres

- Definició concreta: diners, horari, lloc de treball...
- Definició social: contribució social, beneficiar els altres, ser membre d’un grup…

- Treball com a càrrega: esforç, fatiga física o mental.
- Treball com a deure: caràcter obligatori.

Patró compartit?
A partir d’aquestes definicions podem dir que el treball es allò que:
• Es fa al lloc de treball.
• Algú et diu què has de fer (pot ser el context: llei de l’oferta i la demanda).
• És físicament o mentalment fatigant.
• Forma part de les teues tasques.
• Contribueix indirectament a la societat.
• Et fa sentir membre d’un grup o col·lectiu.
• Es fa durant un horari determinat (per ex., de 9 a 19, de dilluns a divendres).
• Afegeix valor a alguna cosa.
• No és intrínsecament agradable.
• Canvia el medi (la natura).
• Reps diners per fer-ho (o una compensació).
• Cal retre comptes a algú.
• Has de fer.
• Altres persones en trauen profit (plusvàlua?).

Definició de treball (Peiró, 1989)
- Conjunt d’activitats humanes.

- Retribuïdes o no.
- De caràcter productiu o creatiu.
- Ús de tècniques, instruments, matèries o informació.
- Permet l’obtenció o la producció de béns, productes o serveis.
- La persona aporta energies, habilitats i coneixements.
- Proporciona compensació material, psicològica o social.

Altres conceptes

Col·locació
empleo

Ocupa
ció
Càrrec
(lloc)

Ofici i
professió

3. Funcions psicosocials del treball
1.
2.
3.
4.
5.

F. integradora o significativa→ dóna SENTIT a la vida.
F. proporcionadora d’estatus i prestigi.
F. d’identitat personal.
F. econòmica.
F. proporcionadora d’oportunitats per a la interacció
social i contactes.
6. F. estructuradora del temps.
7. F. d’activitat obligatòria.
8. F. d’habilitats i destreses.
9. F. transmissora de normes, creences i expectatives
(model ASA).
10. F. de poder i control.
11. F. proporcionadora de comoditat.

3. Funcions psicosocials del treball
▪ Funcions positives sempre?
▪ Disfuncionalitat del treball (per ex., alienació)
▪ Funcions positives = negatives (per ex., obligació,
normes i creences)

El treball te diversos significats que van lligats a la cultura,
als individus i als grups

4. concepte de significat del
treball
1. Breu perspectiva històrica
•
•
•
•

Precivilització
Grècia i Roma
Tradició judeocristiana i Reforma protestant
Revolució Industrial i imposició del capitalisme

4. Significat del treball
• Indicador de la motivació laboral → font d’identitat i d’autoestima o de
frustració i avorriment.
• Representació social: construccionisme social (naix de les creences,
normes i expectatives que hi ha en cada societat, època o país).
• Producte de l’experiència laboral pròpia. Bon treball = bona interpretació i
viceversa
VS.
• Personalitat laboral: les creences, les actituds i els valors sobre el treball
s’adquireixen durant la infantesa i l’adolescència.

4. Significat del treball
Drenth (1991) proposa apropament interactiu

MOW (1987)→“Meaning of Working” International Research Team

Constructe psicològic multidimensional que ajuda a entendre el
valor del treball per a les persones.

4. Significat del treball
Format per valors, creences i expectatives influïdes pels processos
de socialització laboral (les experiències prèvies, la història laboral i
els contactes amb altres persones al voltant de l’activitat laboral).
Cinc dimensions:

Centralitat

Normes
socials

Resultats
valorats

Importància de
metes laborals

Identificació
amb el rol

Patrons protreball vs. patrons antitreball

5. Centralitat del treball (MOW)
“Creença general sobre el valor del treball en la vida de les persones”

“Grau d’importancia general que té treballar en la vida d’una
persona en qualsevol moment en el temps”

Determina el grau en què l’individu s’identifica amb
el seu treball
i
el grau en què aquest és central per a la seua
identitat

5. Centralitat del treball (MOW)
Tipus de centralitat

Absoluta
Treball com a referent únic
i absolut → autoimatge

valor del treball
com a rol de vida

Relativa
importància del treball
en comparació d’altres
aspectes de la vida
Perspectiva situacional

6. Normes socials i creences sobre el
treball com a OBLIGACIÓ
• El treball és una obligació de l’individu respecte de la
societat.
• L’ètica protestant del treball marca l’ètica del treball
com una obligació. Característiques:
- Forta orientació al treball.
- Alta centralitat i una consideració del treball com a
obligació.
• Relacionada amb una alta necessitat de realització,
motivació d’assoliment, autoritarisme, locus de control
intern, demora de recompenses, patró tipus A de
personalitat, competitivitat.
• En l’àmbit social: societats col·lectivistes?

6. Normes socials i creences sobre el
treball com a DRET
Treballar és un dret que la societat, les empreses i les
institucions han de proporcionar.
Les persones tenen dret a un treball i que aquest siga
interessant, significatiu, digne, amb formació contínua.
- Nova ètica més centrada en el temps lliure, la família i la
qualitat de vida, la consideració del treball com a dret i els
valors postmaterialistes (Inglehart, 1990).

- Passem del nivell de vida a
la qualitat de vida.

7. Valors laborals
• Resultat valorat del treball: raons bàsiques per les quals
treballes.
• Importància dels aspectes laborals: característiques
desitjables del treball.
Valors laborals = valors personals
Els valors:
- S’aprenen.
- Difereixen en intensitat i contingut.
- Influeixen en decisions - caràcter normatiu.
- Nivell inferior i més central que les actituds.

