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Temes de psicologia social es presenta com un manual bàsic per a la formació
dels alumnes no iniciats en psicologia social. A través de la reflexió i l’anàlisi dels
processos i fenòmens psicosocials introdueix l’alumne en una nova perspectiva d’anàlisi
i intervenció sobre diverses situacions i problemàtiques socials, una perspectiva que
tracta d’articular la relació entre l’individu i la col·lectivitat. Aquest llibre no pretén
ser una visió exhaustiva de la matèria, sinó més aviat un compendi de primeres lectu-
res que introdueixi el lector en els diversos temes de la psicologia social i la seva
contribució a la comprensió del comportament humà. Principalment, està adreçat a
estudiants de carreres que necessiten coneixements de psicologia social i que no tenen
una formació psicològica.

Els continguts del llibre s’estructuren en cinc unitats didàctiques que recullen as-
pectes bàsics per a la formació de l’alumne en psicologia social. La primera unitat
didàctica està dedicada a analitzar els fonaments científics bàsics de la disciplina i té
com a objectiu definir el concepte de psicologia social, el seu desenvolupament histò-
ric i els mètodes d’investigació que utilitza. La segona unitat didàctica està dedicada a
descriure i analitzar els processos psicosocials bàsics del comportament social dels
individus. Es tracta de processos que s’experimenten de forma individual, però que
sorgeixen al si de la interacció amb els altres. Tots ells són processos clau per entendre
i intervenir en les relacions interpersonals i intergrupals. S’emfasitza especialment
l’estudi de les actituds i la seva relació amb la conducta. A la tercera unitat didàctica
s’analitzen diversos aspectes de les relacions interpersonals que tenen un impacte
especial en les societats actuals, com l’agressió i la violència, la conducta prosocial i
el voluntariat, o els processos d’influència social. A la quarta unitat didàctica, s’ana-
litzen processos psicosocials que es desenvolupen en grups socials. Es tracta de con-
ductes que van més enllà de l’aspecte individual o interpersonal i que tenen un fort
impacte sobre la formació de les nostres societats. Per finalitzar, es fa referència a les
aportacions de la psicologia comunitària per resoldre diverses problemàtiques socials,
tant a escala individual com col·lectiva.

INTRODUCCIÓ
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Unitat didàctica 1:
Introducció a la psicologia social
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CAPÍTOL 1: CONCEPTE I DESENVOLUPAMENT
DE LA PSICOLOGIA SOCIAL

Núria Tordera Santamatilde
Universitat Rovira i Virgili

1. Introducció

Quins són els efectes que els mitjans de comunicació tenen sobre les persones, o
què és el que fa que les persones desenvolupem actituds i opinions distintes sobre els
mateixos fenòmens? Quins són els motius pels quals les persones poden arribar a
comportar-se de forma violenta i tanmateix ser capaços de dur a terme accions total-
ment altruistes? Per què unes persones i situacions agraden i atreuen més que d’al-
tres? Com s’explica la influència que els grups tenen sobre el pensament, el sentiment
o la conducta dels individus? Per què diferents individus arriben a tenir visions com-
partides sobre el món? Aquestes són, precisament, algunes de les qüestions que estu-
dia la psicologia social.

Una manera de començar a entendre una matèria o disciplina és analitzar les pre-
guntes que mira de respondre. Aquestes ens interroguen alhora sobre els aspectes
següents: de què tracta la disciplina?, quins problemes pretén resoldre?, com ha arri-
bat a ser el que és?, es tracta d’una disciplina independent o és una branca d’una altra
ciència major?, en què és diferent d’altres tipus de coneixement?, quin és el seu objec-
te d’estudi? o per a què serveix?

Aquest capítol donarà una primera resposta a aquestes incògnites. És a dir, presen-
tarà un esborrany d’allò que és la psicologia social. Amb aquest objectiu farem refe-
rència a dues qüestions bàsiques: la seva delimitació conceptual i el coneixement de
les principals orientacions teòriques en la psicologia social contemporània. Juntament
amb el segon capítol, que versa sobre els mètodes d’investigació psicosocial, aquest
ens oferirà un primer apropament a la disciplina i un marc per comprendre-la. Tal com
indica la mateixa investigació psicosocial, les persones estan més preparades per en-
tendre, recordar i utilitzar informació si primer tenen un marc per interpretar-la i en-
tendre-la.
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2. Aproximacions a la definició de psicologia social

Com esdevé en bona part de les ciències socials, la psicologia social no és una
disciplina compacta i uniforme, sinó que hi conflueixen diverses perspectives i for-
mes d’entendre’n l’ontologia, l’epistemologia i la metodologia. En diverses ocasions
s’ha emfatitzat que si hi ha una cosa que caracteritza la psicologia social és l’hetero-
geneïtat de tradicions teòriques (el conductisme, la perspectiva cognitiva, la psicoanà-
lisi, l’interaccionisme simbòlic, etc.), temes (actituds, prejudici, influència social,
conflicte entre grups, etc.), mètodes (qualitatius i quantitatius, experimentals i corre-
lacionals, etc.) i àmbits d’aplicació (salut, organitzacions, esport, educació, etc.).

Aquestes característiques dificulten trobar una definició genèrica. Com bé asse-
nyala el professor Torregrosa (1985), com que no hi ha “una línia acumulativa, unità-
ria, una trajectòria que es pugui invocar com a indiscutible procés d’acumulació de la
racionalitat psicosociològica, la dificultat de definir el que és la psicologia social s’in-
crementa, perquè aquesta definició depèn de la perspectiva que s’adopti” (Torregrosa,
1985: 11). Així, doncs, no hi ha un acord ni històric ni substancial sobre la definició
de la psicologia social.

No obstant això, també és cert que hi ha certes concepcions que han tingut més
impacte que altres al llarg de la seva història. La concepció mes estesa i acceptada des
de la consolidació de la disciplina en els Estats Units és una visió individualista, expe-
rimentalista, conductual i, posteriorment, cognitiva. És a partir dels anys 70 quan es
comença a qüestionar, entre altres coses, la unitat de la disciplina i el concepte que
s’estava utilitzant al respecte.

Hi ha diverses formes de definir la psicologia social. Munné (1986) ha distingit
tres vies: una aproximació empírica, una aproximació històrica, i una aproximació
teòrica. És a dir, per definir la psicologia social podem: 1) analitzar què fan les perso-
nes que s’anomenen a si mateixes psicòlegs socials; 2) analitzar el que han fet aquells
que han estat considerats psicòlegs socials al llarg de la història d’aquesta disciplina;
o 3) realitzar una anàlisi del mateix concepte de psicologia social. Aquestes distintes
perspectives no tenen per què ser vistes com mútuament excloents, al contrari, poden
ser complementàries (Sabucedo et al., 1997).

Totes posen de manifest alhora dos dels dilemes centrals en la definició de la dis-
ciplina: 1) si aquesta hauria de definir-se amb relació al que és en l’actualitat o respec-
te al que creiem que hauria de ser, i 2) si allò que defineix la psicologia social és en la
delimitació del seu territori enfront d’altres disciplines, o en el tipus de perspectiva
que adopta.

2.1 L’aproximació històrica: el desenvolupament de la psicologia
social
El coneixement del context històric i social en el qual s’origina, les seves princi-

pals línies de desenvolupament i els debats i controvèrsies que l’han formada consti-
tueix un marc necessari per comprendre l’abast de la disciplina.
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Podríem dir que el coneixement psicosocial es desenvolupa de forma paral·lela a
la història de la humanitat. De fet, els principals debats en aquesta ciència poden
trobar-se ja en la contraposició de les postures aristotèlica i platònica sobre el caràcter
social de l’ésser humà. Així mateix, el coneixement psicosocial és nodreix de distin-
tes fonts i pensadors de gran influència social i científica com ara: Thomas Hobbes,
Emile Durkheim, August Comte, Max Weber, Karl Marx, etc.

Però quan ens referirem a l’anàlisi del desenvolupament d’aquesta disciplina ens
centrarem en la seva evolució com a branca de la ciència amb una identitat pròpia.
Generalment, han estat dues les fites històriques considerades indicadors de la consti-
tució de la psicologia social: el que ha estat considerat el primer experiment en psico-
logia social realitzat per Tripplet el 1898 (experiment sobre facilitació social) i la
publicació dels dos manuals de McDougall i Ross el 1902. Tot i això, algunes veus
han posat de manifest que abans que Tripplet altres autors havien realitzat experi-
ments que podrien considerar-se pròpiament psicosocials (per exemple, els experi-
ments realitzats per Binet i Henri sobre suggestió hipnòtica el 1894) o l’oblit dels
orígens europeus en la psicologia dels pobles i la psicologia de les masses (Blanco,
1997).

Tot i que estem d’acord amb Munné (1986) en la crítica que realitza a l’interès
desmesurat per l’establiment dels esdeveniments i les persones clau en la fundació de
la psicologia social, com apunta el mateix autor, les diverses dates i els diversos autors
constitueixen aspectes clau en el seu desenvolupament i, per aquest motiu, contribuei-
xen a la seva comprensió.

En realitzar una anàlisi cronològica de l’evolució de la disciplina, podríem distin-
gir algunes etapes que permeten advertir els seus principals desenvolupaments. Les
etapes considerades són les següents: etapa d’emergència, etapa de constitució, etapa
de consolidació, etapa de crisis i la psicologia social contemporània.

L’etapa d’emergència de la psicologia social fa referència a una sèrie de desenvo-
lupaments teòrics que, tot i que la major part de les aproximacions històriques a la
disciplina han exclòs del seu desenvolupament, ja suposaven pròpiament una clara
orientació científica psicosocial (Álvaro, 1995; Blanco, 1988). Concretament, ens re-
ferim al sorgiment de la psicologia col·lectiva a Europa i de la perspectiva interaccionista
als Estats Units. Ambdues perspectives quedaren apartades de l’evolució de la psico-
logia social oficial a causa del seu xoc amb el caràcter individualista i experimental
que va agafar aquesta última.

Sota el nom de psicologia col·lectiva s’engloben dos corrents de pensament dis-
tints: la psicologia dels pobles i la psicologia de les masses. Ambdós entenen que les
accions col·lectives no són la suma de les accions individuals. No obstant això, com
assenyala Blanco (1988), la psicologia dels pobles té en els seus orígens un més gran
desenvolupament teòric i es preocupa més pel comportament humà i la seva naturale-
sa que la psicologia de les masses. Per la seva banda, aquesta darrera té una major
orientació política.
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Respecte als primers desenvolupaments de la psicologia social als Estats Units,
entre les distintes aportacions d’aquesta època, podem destacar les aportacions del
pragmatisme de William James, les teories de la interacció social de James Baldwin i
les contribucions del sociòleg Charles Cooley. Encara que tenen una entitat menys
clarament definida que la psicologia col·lectiva europea, destaquen la seva importàn-
cia, la seva influència posterior sobre l’Escola de Chicago i l’interaccionisme simbò-
lic (una de les orientacions teòriques que ha tingut un gran impacte en la disciplina).

La segona etapa que identifiquem podem situar-la aproximadament des de princi-
pi del segle XX fins a la Segona Guerra Mundial. És l’etapa que la historiografia de la
psicologia social ha considerat majoritàriament com l’etapa de constitució de la psi-
cologia social als Estats Units. Com hem comentat anteriorment, l’experiment sobre
facilitació social realitzat per Tripplet el 1898 i els dos manuals de McDougall i Ross
el 1902 han estat considerats icones d’aquest moment històric. Les publicacions dels
manuals de McDougall i Ross donaran origen a dues tendències dins de la psicologia
social que han marcat la seva història: la psicologia social psicològica i la psicologia
social sociològica, respectivament (Sabucedo et al., 1997).

En aquesta etapa cal destacar quatre aportacions fonamentals: la teoria dels ins-
tints de McDougall, la perspectiva interaccionista de l’Escola de Chicago, la psicolo-
gia social individual de Floyd Allport i la contribució de Kurt Lewin, i l’estudi dels
grups.

La teoria dels instints de McDougall pren com a unitat d’anàlisi l’instint, entès
com una disposició piscofísica heretada o innata. Aquest autor considera que la tasca
principal de la psicologia social consisteix a mostrar com tota la vida mental comple-
xa de les societats està configurada per les tendències o instints, innats o hereditaris,
dels individus que la componen.

Les aportacions realitzades dins de l’escola de Chicago van contribuir a instaurar
l’enfocament sociològic predominant en la psicologia social: l’interaccionisme sim-
bòlic. Dins d’aquest context destaca especialment el pensament de Mead que, per
primera vegada, amb el concepte del self, aconsegueix integrar allò individual i allò
social.

No obstant això, la major part de la psicologia social que predominava als Estats
Units no va seguir la línia d’investigació propugnada per Mead, sinó més prompte una
perspectiva psicològica fortament influïda pel treball de Floyd Henry Allport. La psi-
cologia social individual de Floyd Allport presenta tres punts d’interès: a) Individua-
lisme. Accepta l’enfocament individual de McDougall però rebutja el seu instintivisme
i qualsevol referència a una ment col·lectiva o a l’esperit de grup. b) Experimentalis-
me. Considera que perquè sigui científica la psicologia social ha de recolzar en fets
observables, ja que aquests són els únics que es poden sotmetre a experimentació. c)
Finalment, conductisme, ja que posa en el centre de la psicologia social la conducta de
l’individu en lloc de l’individu mateix.

No obstant això, a pesar de la crítica d’Allport al concepte de ment de grup i el seu
èmfasi en l’individu, durant els anys 30 l’estudi dels grups petits va ser l’àrea més
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important de la psicologia social. És en la figura de Kurt Lewin que la investigació
d’estil experimental sobre grups troba el seu màxim desenvolupament. Tot i això, les
aportacions de Lewin van més enllà de la dinàmica de grups: preocupació per la unió
entre teoria i pràctica o qüestions metodològiques i epistemològiques.

Després de la Segona Guerra Mundial podem identificar una altra etapa en què la
psicologia social comença a consolidar-se com a disciplina, i dintre d’ella, la perspec-
tiva individual i experimental com a perspectiva predominant. Com a principals ca-
racterístiques d’aquesta etapa, Collier, Minton i Reynolds (1996) destaquen: l’augment
de la quantitat i varietat d’investigació, el desenvolupament de teories, les noves pos-
sibilitats d’aplicació i els nous programes d’ensenyament. Respecte al desenvolupa-
ment teòric és poden assenyalar dos canvis importants: el pas de la perspectiva
conductual a la cognitiva, i el pas de les teories d’abast més ampli a les d’abast mitjà.
A més, és un període en què es desenvolupen temàtiques que han tingut gran impor-
tància per a la disciplina, especialment l’estudi de la persuasió i el canvi d’actituds
(Sabucedo et al., 1997).

També és en aquesta època quan es produeix el que s’ha conegut com revolució
cognitiva, això és, un canvi de perspectiva en la manera d’explicar la conducta huma-
na en termes de processos mentals. La producció científica de l’època es troba domi-
nada sobretot per dues teories: la teoria de la dissonància cognitiva i la teoria de
l’atribució. Tanmateix, també es produeixen una sèrie d’investigacions importants que
queden fora de les principals línies, ens referim, entre altres, als treballs realitzats per
Asch sobre conformitat, o a la teoria de l’intercanvi social de Thibaut i Kelley (aques-
ta última dins del paradigma conductual).

Alhora que es generava una alta producció científica i una major confiança en els
avanços de la psicologia social, van començar a sorgir certes crítiques als planteja-
ments dominants de la disciplina. Aquestes crítiques van desembocar en els anys 70 i
80 en allò que s’ha denominat crisi de confiança en la psicologia social, fet amb el
qual comença una altra nova etapa que diversos autors consideren encara no resolta:
l’etapa de crisi de la psicologia social

Alguns autors com Páez, Valencia, Morales, Sarabia i Ursua (1992) o Collier et al.
(1996) han tractat de resumir algunes de les crítiques més importants que es generen
aleshores: a) l’etnocentrisme de la psicologia social; b) el mètode experimental; c) les
insuficiències teòriques, fonamentalment referides a la proliferació de les microteories
o teories de curt abast i l’absència en aquestes teories de les propietats necessàries per
demostrar la seva irrefutabilitat; d) la relativitat històrica i cultural, és a dir, la falta de
permanència de les dades psicosocials a través del temps i cultures diferents (Morales
i Mayo, 1996: 40). e) i, potser la crítica més important, la falta de rellevància teòrica,
fet amb el qual es posava de manifest la necessitat que la psicologia social s’ocupés de
la realitat social quotidiana, dels problemes que ha d’afrontar la societat.

Per acabar amb aquesta problemàtica s’han realitzat una sèrie de propostes que
Sabucedo et al. (1997) han resumit en tres tipus: a) una major flexibilitat metodològica;
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b) una concepció activa de l’ésser humà; i c) una priorització de problemes socials
rellevants per a la investigació.

En el moment en què té lloc la crisi de la psicologia social, conflueixen una sèrie
de factors que van a donar lloc a la configuració de la darrera etapa en el desenvolupa-
ment de la psicologia social: la psicologia social contemporània. Alguns dels princi-
pals trets que estan marcant aquesta etapa són l’auge de l’orientació cognitiva, el
ressorgiment de l’interaccionisme simbòlic i l’inici de la consolidació de la psicologia
social europea en les directrius del quefer contemporani.

Encara que no estat resoltes les principals tensions de la psicologia social, en l’ac-
tualitat desapareixen contraposicions extremes com ara la distinció entre psicologia
social psicològica i psicologia social sociològica. A més a més, es fa palesa la coexis-
tència de distints marcs teòrics i metodològics, entre ells, l’aparició com a orientaci-
ons centrals en la psicologia social de l’orientació cognitiva i l’interaccionisme simbòlic.
Tot i això, també prenen relleu posicions teòriques alternatives i comença a produir-se
una disminució de les actituds dogmàtiques pel que fa a la metodologia.

2.2 L’aproximació empírica: què fan els psicòlegs socials?
Les aportacions que tracten de definir la psicologia social a través d’una anàlisi

empírica volen determinar en què consisteix el treball que es desenvolupa dintre
d’aquesta àrea. És a dir, respondre la pregunta següent: què és el que fan els que
s’anomenen psicòlegs socials? Per aquest motiu recorren a l’exploració de distints
tipus de publicacions (manuals, revistes, butlletins) i congressos relacionats amb la
disciplina. Autors com Jiménez Burillo (1981) han assenyalat que aquest tipus de
definicions té com a avantatge una definició efectiva de la disciplina enfront d’altres
que qualifica d’utòpiques.

En general, la investigació que s’ha realitzat en psicologia social s’agrupa en tres
grans àrees en funció del nivell d’anàlisi dels processos estudiats. El nivell d’anàlisi
intrapersonal es refereix a processos que ocorren a l’interior de l’individu però influïts
per altres persones (processos d’atribució, el si mateix, la formació d’impressions i
l’estudi de les actituds). El nivell interpersonal es refereix a fenòmens que tracten
específicament la interacció com el contacte entre persones (l’atracció i les relacions
d’amistat, l’amor, la conducta prosocial i l’agressió). Per últim, en un nivell intergrupal,
es tracten aspectes que van més enllà de l’aspecte individual o interpersonal i que
tenen un fort impacte sobre la formació de les nostres societats (investigacions sobre
els estereotips i el prejudici, els processos d’influència social, i l’impacte dels grups
sobre l’individu).

Tot i la seva utilitat, aquesta aproximació ha rebut un bon nombre de crítiques. Per
aquest motiu, davant d’aquest tipus de definicions, alguns autors han assenyalat la
necessitat de realitzar una anàlisi conceptual que no es conformí amb una definició
merament operativa. En aquest sentit, Torregrosa (1985) assenyala la necessitat de
determinar no únicament el que és la psicologia social sinó el que ha de ser.
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2.3 L’aproximació teòrica o conceptual: definicions intencionals
Des de l’aproximació teòrica o conceptual s’han abordat principalment dues qües-

tions. La principal qüestió està adreçada a determinar si és possible una psicologia
social independent, amb un nivell d’anàlisi propi o si, per contra, es tracta d’una
subdisciplina sense identitat pròpia. Les definicions que advoquen per considerar que
és una disciplina independent o substantiva han de resoldre, a més, què és allò
específicament psicosocial. La segona qüestió està relacionada amb la dificultat que
suscita realitzar una definició intencional d’una disciplina caracteritzada per la plura-
litat d’orientacions teòriques en la qual cada orientació extrau distintes regles norma-
tives sobre el que la disciplina hauria de ser.

Per tractar aquesta aproximació teòrica veurem dues qüestions. En primer lloc,
seguirem l’anàlisi realitzada a Seoane (1996) sobre les distintes concepcions del con-
tingut de la disciplina i les visions de l’ésser humà. En segon lloc, analitzarem la
psicologia social des d’aquells aspectes que la defineixen pròpiament, advocant per
considerar-la una ciència independent amb caràcter substantiu.

2.3.1 Les dimensions de la psicologia social

Dins de les distintes perspectives de la psicologia social es poden observar distin-
tes concepcions de l’ésser humà i de la mateixa disciplina. Aquestes es posen de ma-
nifest en els distints dualismes que han anat apareixent al llarg de la seva evolució.
Alguns poden veure’s reflectits en les dimensions següents: psicologia social psicolò-
gica – psicologia social sociològica, individual-col·lectiva, racional-irracional, cièn-
cia-història.

L’oposició entre psicologia social psicològica i sociològica és un dels dualismes
més clàssics. Va ser conseqüència tant de factors interns de la disciplina (temes que
estudia i teories que desenvolupa) com de factors externs (adscripció dels investiga-
dors a distintes disciplines). En l’actualitat es diferencien fonamentalment pels seus
continguts: la primera centrada en els processos cognitius i la segona, en la interacció
social.

La dimensió individual-col·lectiva està estretament relacionada amb el que aca-
bem de dir. Aquesta dimensió fa referència a una de les principals preguntes que s’ha
formulat la psicologia social: si el seu objecte d’estudi ha de ser l’individu o la socie-
tat. Parteix de dues tradicions ben marcades en el pensament social: l’individualisme
metodològic i l’holisme sociològic. La concepció d’ésser humà que procedeix de l’ho-
lisme sociològic l’entén com un reflex del seu context social i grupal, al qual s’impo-
sen formes de pensar, sentir i obrar en funció de les normes del seu grup. Per contra,
els defensors de l’individualisme metodològic sostenen que la societat pot ser consi-
derada com un conjunt d’individus i neguen l’existència real de qualsevol tipus d’en-
titat supraindividual. La psicologia social és definida com “un intent d’entendre i
explicar com el pensament, el sentiment i la conducta dels individus es veu influïda
per la presència, real, imaginada o implícita d’altres persones” (Allport, 1954: 5).
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Una altra de les dicotomies fa referència al caràcter de ciència natural o històrica.
La idea bàsica de la consideració de la psicologia social com a ciència seria que la
conducta humana és consistent al llarg del temps i que pot ser explicada per relacions
de causa-efecte (Gottlieb, 1977). La consideració de la psicologia social com a histò-
ria suposa que la conducta humana no presenta consistències temporals i, per tant, no
es poden generar principis universals. Així, doncs, considera l’objecte d’estudi de la
psicologia social com “no repetible i que fluctua al llarg del temps”, i la psicologia
social com una investigació històrica (Gergen, 1973: 310).

La dimensió racional-irracional fa referència a dues visions oposades de l’ésser
humà, o bé com una persona conscient dels seus actes, que es mou per criteris que
emanen de la seva raó, o bé com a éssers motivats per algun tipus de mecanisme
incontrolable i inconscient. Les teories irracionals miren de diferenciar els motius
reals de les conductes humanes dels seus motius ficticis o racionalitzadors. Factors
com ara la recerca del plaer, la por o l’impuls envers el poder, l’hedonisme i l’egoisme
han estat considerats impulsos irracionals que dominen la conducta de l’ésser humà.
La major part de la psicologia social ha estat irracional. Alguns autors, però, han
defensat també la seva racionalitat. Així, per exemple, John Dewey parla de l’“hàbit”
com el mecanisme que explica la conducta humana. Al contrari que l’instint, l’hàbit
no és totalment irracional, és una base disposicional que ajuda les persones a realitzar
les seves transaccions racionals amb l’ambient.

2.3.2 L’objecte d’estudi de la psicologia social

En general, hi ha acord a l’hora de delimitar l’àmbit de la psicologia social a l’es-
tudi de la relació entre individu i societat, és a dir, de la interacció entre ambdós. En
aquest sentit, autors com Pérez (2001) assenyalen que “és a través de la interacció
com s’entrellacen allò individual i allò col·lectiu, allò personal amb allò social, es
confronten uns valors i una visió de la realitat amb els altres, i s’observen en els
individus processos tant d’integració com de diferenciació” (Pérez, 2001: 17). Mal-
grat aquest acord aparent, cal assenyalar que no tots els autors fan referència al terme
interacció en el mateix sentit. Tal com assenyala Pérez (2001), el problema resideix
en què és el que s’entén per interacció. En la història de la psicologia social el terme
ha estat tractat com relació de causa-efecte, afiliació i procés complementari d’exteri-
orització-interiorització.

Una forma de conceptualitzar la interacció és entendre-la com a causalitat unidi-
reccional o d’intercanvi d’informació. És a dir, es fa referència a la relació de causali-
tat de la conducta d’un subjecte sobre la conducta d’un altre i viceversa. En la mesura
que la interacció entre persones suposa un procés permanent d’influència recíproca,
molts psicòlegs socials s’han centrat en la influència com el concepte clau per adefinir
la psicologia social.

Una altra manera d’entendre la interacció és definir-la com a necessitat d’afiliació.
Aquesta aproximació parteix de la idea aristotèlica que existeix una tendència natural
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en les persones a afiliar-se les unes amb les altres. Des d’aquesta perspectiva, “les
persones interactuen com a resultat d’una tendència... a unir-se i a afiliar-se per acon-
seguir uns objectius que són difícils o impossibles d’aconseguir de manera aïllada i
individual” (Morales i Moya, 1996: 19). Així, doncs, la psicologia social s’ocuparia
de descriure aquestes tendències i els efectes que tenen sobre el context social.

Segons Pérez (2001), aquestes dues formes d’entendre el concepte d’interacció
són les que han produït els dos tipus de reduccionisme en psicologia social: reduccio-
nisme psicològic i reduccionisme sociològic.

Una tercera forma d’entendre la interacció ha estat definida per Pérez (2001): la
interacció com el procés pel qual ocorren determinades situacions o fets que no esta-
ven determinats abans que aquest procés tingués lloc. La interacció s’entén, doncs,
com un procés actiu caracteritzat per l’acció recíproca, que ocorre en un context soci-
al i psicològic i que té la capacitat de construir noves realitats en els participants del
procés d’interacció. En la interacció es dóna un doble procés d’exteriorització i
d’interiorització. Des d’aquesta perspectiva, la psicologia social s’encarrega d’estudi-
ar “com s’inscriu la realitat social en l’individu” i “com l’individu tracta d’inscriure
en els altres aquesta realitat social interioritzada” (Pérez, 2001: 18), alhora que tracta
d’estudiar com els individus construeixen, a través de la interacció, nous significats
per als objectes mitjançant la creació d’una realitat compartida.

3. Les explicacions teòriques en psicologia social

Si tornem a les qüestions que ens plantejàvem a l’inici del capítol, veiem que totes
responen a experiències amb les quals la major part de les persones tenim un contacte
directe al llarg de la nostra vida i sobre les quals no sols han reflexionat els científics
socials, sinó també escriptors, cineastes, el saber popular, etc. Així, doncs, pot ser que
ens assalti el dubte sobre quin coneixement diferencial ens pot aportar la psicologia
social. És a dir, per a què és rellevant la psicologia social? Tot i que altres tipus de
coneixements també ens aporten informació sobre com és la conducta social humana,
des d’un plantejament científic, tractem d’indagar com és possible que una situació es
produeixi, la forma en què ho fa i com cal intervenir per canviar-la. Així, doncs, la
psicologia social pretén oferir informació sobre quins són els mecanismes pels quals
es produeix i, per tant, com s’ha d’intervenir per millorar una situació determinada. A
més, ho fa a partir de l’acumulació d’informació sistemàtica sobre aquests fenòmens
i la manera en què és produeixen, és a dir, mitjançant l’elaboració de teories.

La principal contribució de la psicologia social com a disciplina científica és la
seva aportació d’explicacions teòriques per comprendre, entendre, predir i intervenir
sobre el comportament social. Les teories psicosocials serveixen als professionals de
la psicologia social o d’altres àmbits que participen dels seus objectius el camí per
seguir en la pràctica diària. Segons la definició de Moscovici, podem entendre per
teoria “un conjunt de proposicions lligades lògicament que classifiquen i expliquen
un conjunt de fenòmens. Aquestes proposicions també serveixen per preveure certs
comportaments o efectes no observats fins a aquell moment” (Moscovici, 1986: 27).
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En la psicologia social podem identificar distints tipus de teories. Al llarg del segle
XIX destacaven allò que s’ha anomenat les explicacions simples i sobiranes (Allport,
1954), teories que intentaven donar una solució unitària per a qüestions socials de
diferent mena. Entre els mecanismes favorits per explicar la conducta social podem
destacar el plaer-dolor, l’egoisme, la simpatia, el gregarisme, la imitació i la sugges-
tió. Així, per exemple, per a l’hedonisme psicològic, el dolor i plaer són els mecanis-
mes que expliquen la conducta humana. Aquests principis unitaris del passat encara
formen part de la psicologia social contemporània tot i que d’una manera distinta. Al
segle XX, comencen a sorgir un altre tipus de teories que recorren a explicacions plu-
rals de la conducta social.

En psicologia social, igual que en altres ciències, no totes les teories són de la
mateixa naturalesa. Les anàlisis i explicacions que s’ofereixen de la realitat se situen
en distints nivells. Alguns autors han tractat d’analitzar els distints tipus de teories
existents en la disciplina que ens ocupa. Entre ells, el professor Munné (1993) ha
desenvolupat un model per a la comprensió dels distints nivells d’abast d’una teoria
en el context del comportament social. Aquest autor considera que la diversitat de
teories existents en psicologia social pot entendre’s a través d’un model que estableix
distints graus de formalització teòrica. En aquest sentit, Munné (1993) distingeix cinc
nivells de formalització en allò que ell denomina “el model concèntric dels nivells de
formalització teòrica”, cada un dels quals engloba l’anterior. Els nivells que considera
són els següents: microteories, teories d’abast mitjà, paradigmes, metaparadigmes i
àmbit disciplinari.

Els dos primers nivells (microteories i teories d’abast mitjà) donen sentit a les
dades empíriques que són integrades en conjunts significatius. Les microteories es
corresponen amb el primer nivell teòric de formalització. Responen a un nivell de
formalització molt concret, en el qual la capacitat de generalització és escassa. Es
tracta d’un nivell de teorització molt pròxim a les dades que procedeixen dels estudis
empírics. Les teories d’abast mitjà són les que serveixen d’enllaç entre les microteories
i el nivell següent, els paradigmes. Aquestes teories són les que tenen un major desen-
volupament en l’actualitat en les ciències socials. En psicologia social podem identi-
ficar-ne algunes, com la teoria de l’atribució o la de la comparació social.

Els paradigmes constitueixen el nivell de les grans teories, les grans aproximaci-
ons o tendències teòriques en una disciplina. Munné (1993) entén per paradigma el
següent: “un conjunt coherentment i relativament autònom de premisses referents a
un determinat model d’home, que proporciona un fonament a diferents teories d’abast
mitjà i, eventualment, a diversos marcs simplement teòrics. Aquestes teories o marcs
obtenen el seu ple sentit en prendre explícitament o, quasi sempre, implícitament el
model esmentat com a font última de significat” (Munné, 1993: 31). Així, doncs, en
les ciències humanes, són un referent per als distints nivells de formalització sobre la
concepció de l’ésser humà que se sosté. Aquest nivell d’anàlisi està estretament unit al
nivell de formalització següent, els metaparadigmes.
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En ciències humanes els metaparadigmes fan referència a la concepció que es
tingui sobre el tipus de coneixement que es considera que és possible tenir respecte al
comportament humà. Tots aquests nivells queden englobats en un últim nivell: l’àm-
bit disciplinari.

Mentre que en els tres primers nivells de formalització les teories no són excloents,
els dos últims nivells, el metaparadigmàtic i el disciplinari suposen una elecció gene-
ralment implícita i carregada axiològicament. A causa de la seva diferent naturalesa,
no s’empren tots els nivells de la mateixa manera. Tal com indica Munné (1993),
“normalment, es treballa, això és, s’investiga i s’aplica, en els dos primers nivells; es
pensa en els dos següents i es donen per suposats; i se n’instal·la un en el cinquè
nivell.» (p. 60-61). En la mesura en què els paradigmes i els metaparadigmes són
aproximacions a la realitat, sempre cabran noves teories d’abast mitjà que desenvolu-
pin un determinat paradigma, així com microteories que desenvolupin una teoria d’abast
mitjà. En aquest context, s’admet que el pluralisme teòric és una condició sine qua
non per a una ciència plenament crítica.

Respecte al nivell metaparadigmàtic, Munné (1993) assenyala l’existència en psi-
cologia social de dos metaparadigmes: l’interaccionisme psicosocial i el personalis-
me psicosocial, cadascun d’ells associat als dos grans posicionaments epistemològics
generals, els plantejaments positivistes i els antipositivistes o crítics.

Des de l’interaccionisme psicosocial s’afronta l’anàlisi del comportament humà
centrant-se en unitats petites d’interacció i les interinfluències comportamentals; s’ato-
mitza el comportament humà i es tendeix a ser més individualista que social; s’utilitza
el mètode experimental i els investigadors són fidels als pressupostos i a les exigènci-
es de la concepció positivista de la ciència. Es correspondria amb la tradició psicolò-
gica de la psicologia social i els seus objectius estan centrats, més o menys
conscientment, en la conservació de l’ordre social.

En contraposició amb aquest metaparadigma, el personalisme psicosocial enfron-
ta l’estudi de la conducta humana des d’una perspectiva social o integral, emfatitzant
la dimensió activa de les persones; adopta posicions antipositivistes i solen desenvo-
lupar enfocaments genètics, històrics o dialèctics. Així mateix, els seus objectius es-
tan marcats per una orientació ètica i crítica adreçada a l’emancipació i el
desenvolupament de l’ésser humà social.

No obstant això, cal remarcar que els termes més usuals per fer referència a aques-
ta tensió paradigmàtica dins de la disciplina són els de positivisme o posició heretada,
per al primer i construccionisme, per al segon. Les dues tradicions de pensament més
centrals en psicologia social poden resumir-se en aquelles que defenen un positivis-
me-individualisme-mecanicisme vs. idealisme-holisme sociològic.

4. Les orientacions teòriques en psicologia social

Segons assenyala Ibáñez (1990), en els anys setanta es consideraven fonamentalment
quatre orientacions: conductisme, gestaltisme, psicoanàlisi i teoria de rol. Per la seva
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banda, Munné (1996) considera cinc grans orientacions teòriques: sociocognitivisme,
conductisme social, psicoanàlisi social, interaccionisme simbòlic i psicologia social
marxista. Dintre d’aquestes orientacions considera, a més, aquelles tradicions que han
aparegut a Europa durant les últimes dècades. Blanco (1988) ofereix un esquema més
peculiar en la seva anàlisi de les distintes tradicions existents en la disciplina: tradició
grupal, individual, institucional, lewiniana i historicodialèctica. Finalment, una de les
classificacions més citades, la de Deutsch i Krauss (1984) estableix cinc teories: Gestalt,
teoria de camp, teories del reforç, teoria psicoanalítica i teoria de rol.

Aquest pluralisme teòric ha resultat desconcertant en més d’una ocasió per als
investigadors de la disciplina, que han fet notar el seu desig de trobar un marc unifica-
dor. No obstant això, en les últimes dècades alguns autors han assenyalat que aquest
pluralisme pot ésser més beneficiós que negatiu per a la disciplina, en la mesura que
les diverses orientacions ofereixin resultats i permetin ajudar en la investigació i en la
comprensió dels fenòmens estudiats.

Els diferents corrents han tingut un pes important en el desenvolupament de la
disciplina i han estat presents simultàniament en diversos períodes històrics. En l’ac-
tualitat, com assenyalen Sabucedo et al. (1997), dos marcs teòrics s’estan situant com
a orientacions centrals en la psicologia social: l’orientació cognitiva i l’interaccionisme
simbòlic. Paral·lelament al desenvolupament d’aquestes dues orientacions, també s’han
anat produint en les últimes dècades una sèrie d’orientacions alternatives. A continu-
ació, ens referim breument a totes aquestes aportacions.

4.1 L’orientació cognitiva
Les investigacions realitzades sobre fenòmens cognitius en els anys cinquanta pas-

sen a convertir-se en els anys setanta en l’orientació teòrica paradigmàtica, i arriben a
afirmar-se com la perspectiva dominant en la nostra disciplina. L’orientació cognitiva
es defineix a si mateixa com un camp interessat en el procés pel qual els éssers hu-
mans construeixen, representen i usen el coneixement de l’entorn (Berkowitz i Devine,
1995). A diferència de les visions mecanicistes del conductisme, l’orientació cognitiva
considera l’ésser humà com un processador d’informació, i emfatitza l’estudi d’un
procés mental actiu.

Des de l’aproximació cognitiva s’han desenvolupat diverses línies d’investigació:
la teoria de la dissonància cognitiva i les teories de l’atribució, l’estudi de les estructu-
res cognitives, els processos d’inferència i els biaixos que es produeixen en aquest
procés, i l’aplicació de les teories cognitives a temàtiques clàssiques de la psicologia
social.

Aquesta orientació teòrica també ha rebut diverses critiques. Una de les més im-
portants que s’ha realitzat ha estat l’excessiu èmfasi en el nivell d’anàlisi individual,
descuidant la dimensió social del coneixement.
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4.2. L’interaccionisme simbòlic
L’interaccionisme simbòlic és un altre dels corrents teòrics que té més importància

en l’actualitat. Entre les causes del reconeixement de les contribucions d’aquesta ori-
entació en la psicologia social dominant, Ibáñez (1990) assenyala les següents: a)
comparteix amb l’orientació cognitiva l’interès pels aspectes cognitius; b) la psicolo-
gia social cognitiva necessita fer referència a l’experiència del mateix subjecte, al self,
per poder explicar el mode en què les persones perceben i organitzen el món social; i
c) l’interaccionisme simbòlic ofereix una nova perspectiva per entendre els processos
cognitius com un fenomen intersubjectiu. Així, doncs, l’interès dels últims anys per
l’interaccionisme simbòlic ha vingut determinat en gran manera per l’auge del
cognitivisme i per l’èmfasi en la subjectivitat (Sabucedo et al. 1997).

Dins d’aquesta orientació es poden identificar distintes formes d’entendre
l’interaccionisme simbòlic i variades temàtiques (control i desviació social, compor-
tament col·lectiu). Tanmateix, es poden observar alguns aspectes en què hi hauria
acord per part de tots els teòrics (Sabucedo et al., 1997):

a. La visió de la societat com un conjunt d’interaccions recíproques entre les per-
sones que la integren i la seva naturalesa simbòlica.

b. La relació entre individu i societat. Per als interaccionistes, ambdues entitats són
part de la mateixa realitat. La societat crea l’individu i l’individu, la societat.

c. Les persones són considerades com subjectes actius que no únicament reaccio-
nen. Els actes d’un ésser humà són estímuls per a altres, que emeten respostes o acci-
ons que es converteixen en estímuls per al primer. La interacció surt de la mateixa
interacció.

Així mateix, es poden observar dos eixos al voltant dels quals gira tota la diversa
temàtica a què ha donat origen aquesta orientació: la socialització i la comunicació
(Munné, 1996)

4.3. Les orientacions teòriques alternatives
Les orientacions teòriques alternatives sorgeixen com a conseqüència dels movi-

ments socials dels anys seixanta i setanta i, per tant, estan relacionats amb les crítiques
generades en l’etapa de crisi de la psicologia social. Aquestes aproximacions prenen
com a punt de partida tres grans enfocaments teòrics: el marxisme, la fenomenologia
i la psicologia humanista (Collier et al., 1996). Gran part d’aquests enfocaments van
ser desenvolupats per autors europeus com a reacció davant del corrent dominant nord-
americà d’orientació individualista.

No presenten una visió crítica i alternativa homogènia. Al contrari, es tracta de
distintes propostes que tracten d’oferir noves formes d’estudiar els fenòmens
psicosocials. No obstant això, Ibáñez (1990) assenyala una sèrie de pressupostos
comuns a totes: a) un marcat antipositivisme, b) visió de l’ésser humà com ser actiu,
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c) èmfasi en el caràcter històric de la realitat psicosocial, d) interès en el llenguatge i el
significat, e) atenció cap a la racionalitat pràctica, f) interès pels problemes socials de
la vida quotidiana, g) i consciència de les implicacions socials i polítiques de la refle-
xivitat del coneixement.

Collier et al. (1996) engloben aquests corrents alternatius dins dels enfocaments
postmoderns en psicologia social. Segons aquests autors, el primer enfocament
postmodern seria l’etogènia. En aquest conjunt també inclouen el construccionisme
social, les representacions socials, l’anàlisi del discurs i la psicologia social crítica.
D’altra banda, Ibáñez (1990) distingeix quatre grans orientacions: la teoria de l’acció,
l’orientació dialèctica, l’orientació hermenèutica i el construccionisme social.

5. Resum

La introducció a l’estudi d’una nova disciplina genera un bon nombre d’incògnites
i qüestions per descobrir, com ara els temes que tracta i el seu objecte d’estudi, la
forma en què ho fa, o la seva relació amb altres ciències. La psicologia social és una
ciència que es caracteritza per l’heterogeneïtat de tradicions teòriques, temes, mèto-
des i àmbits d’aplicació. Aquesta situació, d’una banda, en dificulta la definició i la
comprensió, però, de l’altra, suposa un enriquiment per a la mateixa disciplina. Des
de distintes aproximacions ens hem apropat al concepte de psicologia social i a la
comprensió de la seva evolució i la seva identitat com a ciència. Finalment, hem fet
referència a la rellevància de l’elaboració teòrica i a algunes de les principals orienta-
cions teòriques que coexisteixen en l’actualitat al seu si.




