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Cum înțelegem motivele pentru fumat 
/ consumul de droguri? 

• Exercițiu: comentați graficul de pe următoarea 
pagină 



Motivele consumului de droguri 

Laza V.,  Alexoaie C.,  Lotrean L., CONSUMUL DE DROGURI LA STUDENŢI DIN CÂTEVA 
CENTRE UNIVERSITARE, Al 9-lea Congres Naţional de Igienă şi Sănătate Publică, 4-6 
noiembrie 2004, Timişoara, 
http://revistaigiena.umft.ro/reviste/2004_revista03.pdf#page=30 
 

http://revistaigiena.umft.ro/reviste/2004_revista03.pdf


Motivele ca ingrediente 

• În analiza cantitativă pe care o ilustrează graficul, 
motivele apar ca… 
– Ingrediente ale acțiunii 

– Elemente discrete, distincte, numărabile 

• Dacă devenim suspicioși / critici, atunci spunem 
că… 
– Unele motive par că se suprapun 

– Tinerii au dat răspunsuri comode, confortabile 

– Tinerii au preferat  motive cu atribuire internă 
• În accepțiunea că nu au oferit “adevăratele motive” 



Două modele ale acțiunii sociale 

Omul container 

• Acțiunile sunt determinate de 
stările noastre mentale 

– “motive”, “valori”, “opinii”… 

– Care se află “în cap” 

– Având chiar un corelat neuronal / 
biologic 

• Prin limbaj exprimăm stările 
mentale, le aducem la lumină 

– Limbajul este o “fereastră către 
minte” 

– Limbajul poate oferi o 
reprezentare fidelă sau 
distorsionată a minții 

Omul interacțional 

• Acțiunile noastre sunt interacțiuni 
– Motivele, valorile, opiniile sunt create 

mereu în interacțiune, într-un spațiu 
dintre oameni 

– Chiar și când suntem singuri, 
interacționăm – cu noi înșine, cu un 
“altul generalizat” 

– Acțiunile sunt “mutări în jocuri” sociale 

• Întrebările, răspunsurile sunt de 
asemenea interacțiuni  
– Care țin cont de contextul și mizele 

locale 

– Logica răspunsului diferă inevitabil de 
logica acțiunii trecute la care se referă 
(alți participanți, alt context, alte mize) 



“Omul container” 

• În capul omului se află stări și 
procese mentale distincte dar 
invizibile 
– “factorii” care îi “determină” / 

“influențează” acțiunile 

• Contextul acțiunii sau stările 
corporale influențează acțiunea 
prin intermediul stărilor mentale 

• Putem capta acești factori prin 
întrebări 

• Eventualele erori sunt datorate 
nesincerității (ex.: dezirabilitate 
socială, acquiescence etc) sau 
neclarității întrebărilor 



“Omul interacțional” 

• Motivele, valorile, credințele 
etc sunt întotdeauna 
formulate în interacțiune 
– În funcție de contextul și mizele 

de aici-și-acum 
– Nu reflectă elemente “din cap” 

– ci sunt produse în situația 
respectivă 

– Motivele sunt cuvinte (Mills), 
răspunsuri la întrebări (reale 
sau anticipate) 

– Contextul include și obiecte, 
stări corporale – nu este în cap, 
ci aproape de noi 

– Dar ce este “în cap”? Gândurile 
sunt tot conversații, 
interacțiuni cu noi înșine sau cu 
alte personaje 

Întrebarea este parte a 
răspunsului 

http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/01/Mills_Vocabularies-of-motive_ro.pdf


Exemplu: unde este cunoașterea? 

Omul container 

• Cunoașterea este “în capul” 
indivizilor 
– Alfabetizarea științifică 

(STISOC): este compusă din 
elemente de cunoaștere pe 
care le “avem” sau nu 

– “Cognitive performance” 
(Nobel & ciocolată): este o 
capacitate cvasi-biologică, 
aflată în capul / circuitele 
noastre neuronale 

Omul interacțional 

• Cunoașterea este în 
interacțiuni modelate 
instituțional 
– van der Geest: situația de 

piață și situația de interviu 
creează stiluri diferite de 
cunoaștere medicală 
populară 

– Desantis: conversațiile la 
barul de trabuce creează un 
anumit stil de cunoaștere 
privind fumatul 

http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/09/1-STISOC2010_Raport-de-cercetare.pdf
http://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMon1211064
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/09/2-Geest1991_Marketplace-conversations-in-Cameroon.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/09/2-Geest1991_Marketplace-conversations-in-Cameroon.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/09/2-Geest1991_Marketplace-conversations-in-Cameroon.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/09/2-Geest1991_Marketplace-conversations-in-Cameroon.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/09/3-Desantis2003_Collective-rationalization-of-cigar-smokers.pdf


Cum rămâne cu “motivele fumatului”? 

• Răspunsurile la întrebările privind motivele ne 
arată vocabulariile de motive (Mills) asociate 
situațiilor în care fumăm 

• Dichter: 
– Pentru a descrie motive, povestește (inter)acțiuni 

– Țigara este instrument de… 
• structurare a timpului 

• susținere a interacțiunilor 

– “De ce”? devine “cum”? “când”? “cu cine”? 

http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2012/01/Mills_Vocabularies-of-motive_ro.pdf
http://cursuri.sas.unibuc.ro/mcs/wp-content/uploads/2011/11/Dichter_WhyPeopleSmokeCigarettes.zip


Action vs. account 

• Povestirea, explicarea, descrierea acțiunii X din trecut 
reprezintă acțiuni separate, cu logici proprii 

• Nu putem reconstitui acțiunea X prin intermediul 
povestirilor (accounts) 

• Totuși: motivele formulate ulterior nu sunt complet 
decuplate de acțiunea pe care o justifică 
– Individul deliberează în cuvinte, folosind vocabularii de motive 
– Acțiunile deliberate sunt influențate de vocabulariile disponibile 

în situațiile respective 

• Vocabulariile de motive… 
– Permit coordonarea mai multor persoane – atragerea aliaților 
– Orientează decizii, slăbesc sau întăresc orientarea către o 

acțiune 


