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Introducció 

 

Totes les persones busquen el benestar, siguin conscients o no d'això. Si això és el que 

tots busquem, convé saber de què estem parlant. En aquest document recollim 

aportacions presentades en altres ocasions (Bisquerra, 2000, 2009, 2013) amb la intenció 

de presentar algunes de les aportacions de les ciències a la construcció del benestar. 

L'objectiu és posar el coneixement aportat per les ciències a la disposició de les 

organitzacions amb la intenció de que s’impliquin en la construcció del benestar a les 

organitzacions. 

Quan es parla d'organitzacions, sovint s'identifiquen amb les organitzacions 

empresarials. Però per al tema que ens ocupa, considerem que n’hi ha algunes que 

mereixen una atenció especial. Ens referim a les organitzacions relacionades amb la 

política, la salut i l'educació. Aquestes organitzacions, juntament amb les empresarials, 

poden jugar un paper preponderant en el benestar personal i social. 

En gran mesura quan es parla de benestar en els mitjans de comunicació es refereix al 

benestar material, que consisteix en el desenvolupament econòmic i tecnològic. Això és 

molt important. Però no és suficient per aconseguir ser feliços. Hi ha altres tipus de 

benestar sobre els quals convé insistir. El benestar físic és la salut, que no és solament 

absència de malaltia, sinó la presència de benestar físic, psíquic i social. Això és molt 

important. Però hi ha persones que gaudeixen de bona salut però això no assegura la 

felicitat. El benestar social és un concepte complex i ampli que abasta des de la política i 

la comunitat a les relacions interpersonals. El benestar social és molt important en la vida 

de les persones. Però tampoc és suficient per a la felicitat. Es requereix una mica més. 

Un aspecte que sovint s'oblida és la importància del benestar professional, ja que en 

l'exercici de la professió és on passem la major part de la nostra vida. Les organitzacions 

única i exclusivament orientades al benestar material han deixat de tenir un sentit en el 

segle XXI i a més poden provocar incomplir uns principis ètics i de responsabilitat social 

corporativa sobre els quals convé també insistir. Cal reorientar les organitzacions perquè 

considerin el benestar dels seus empleats com una de les seves finalitats, més enllà dels 

ingressos econòmics. 

S'ha observat que en el benestar professional influeixen més els aspectes afectius que 

els materials. De cara a millorar el benestar dels empleats hi ha un conjunt de propostes, 

basades en les aportacions de les ciències, de les quals se’n parla més endavant, que 

haurien de ser conegudes pels directors d'empresa, caps, executius, experts en recursos 

humans, política econòmica i per la societat en general. D'aquest coneixement hauria de 

derivar-se la posada en pràctica de les estratègies oportunes per afavorir el major benestar 

en les organitzacions. 

El benestar a les organitzacions 

 

El benestar professional depèn de característiques personals i de condicionaments 

del context laboral. Donar un sentit a les organitzacions en el segle XXI vol dir que la 

seva  finalitat ha de ser contribuir al benestar comú. És important i necessària la millora 
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del benestar en les organitzacions; la millora permanent de les condiciones de treball, de 

les relacions interpersonals, del clima emocional organitzacional i de tot allò que aporti 

més benestar als empleats i a la societat en general. 

S'ha demostrat que la persona que se sent bé en el treball tendeix a rendir més. 

Només per això ja té un sentit fer-ho des del punt de vista de les organitzacions. Encara 

que nosaltres pensem que val la pena fer-ho amb la finalitat de millorar el benestar dels 

empleats i de la societat en general com a finalitat. 

Les persones que senten la necessitat de creixement personal, i tenen 

competències, tendeixen a aportar resultats professionals positius. Manifestacions d'això 

són: alta motivació per al treball, qualitat en l'execució (performance), satisfacció en el 

treball, dedicació, baix absentisme laboral, alts resultats, etc. Estar implicat en un treball 

de qualitat proporciona sentiments de satisfacció i significació. Al mateix temps anima a 

l'adquisició de nous coneixements i al desenvolupament de competències. En conjunt és 

una font de benestar. 

S'ha observat que l'èxit en l'organització depèn més de la intel·ligència emocional 

que dels coneixements i de la intel·ligència clàssica. Hi ha evidències que assenyalen que 

el desenvolupament de la intel·ligència emocional en les organitzacions, a través de la 

formació, contribueix a crear cohesió de grup, a formar grups efectius i desenvolupar 

competències emocionals que contribueixen a la millora del rendiment i al benestar. 

L'empleat està interessat en el seu propi benestar. Les organitzacions prosocials 

poden afavorir el benestar dels seus empleats com a acte de responsabilitat social. Però 

convé que les empreses comprenguin que el benestar dels empleats contribueix a la 

millora del rendiment i dels resultats. Hi ha evidències que demostren que el benestar de 

l'empleat és una condició prèvia per al rendiment superior. 

 

Intel·ligència emocional en les organitzacions 

 

El desenvolupament de la intel·ligència emocional a les organitzacions constitueix 

una estratègia per potenciar el benestar dels empleats i al mateix temps millorar els 

resultats de l'empresa. Es tracta de posar intel·ligència emocional no solament en les 

persones, sinó en l'organització. És la intel·ligència emocional grupal. Això significa 

formar a persones amb intel·ligència emocional, però a més crear organitzacions 

emocionalment intel·ligents. 

Tant la teoria com la pràctica i la recerca han posat en relleu la importància de la 

intel·ligència emocional en les organitzacions. Moltes empreses han pres consciència 

d'aquesta importància i de com afecta al rendiment, a la prevenció i gestió positiva de 

conflictes, a la disminució de baixes laborals (sobretot les derivades d'ansietat, estrès, 

depressió, burnout, mobing, etc.), etc. Per això cal potenciar la formació en intel·ligència 

emocional en les organitzacions de cara a potenciar el benestar personal i social. 
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