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C. Wright Mills – Situated Actions and Vocabularies of Motive / Acțiune situată și
vocabularii de motive

Ghid de discuţii pentru seminar

Mills vine cu o persectivă asupra motivelor diferită de cea a simţului comun şi diferită chiar de
alte teorii din sociologie; întâi discutăm despre definiţiile ‚clasice’ ale motivelor

Q: Care e relaţia dintre motive şi acţiune? [Cum apar motivele în înţelegerea de simţ comun]
-motivul este anterior acţiunii
-motivul declanşează acţiunea
-motivul este „în” individ [o trăsătură mai mult sau mai puţin stabilă – exemple?]
-presupunem că oamenii au, în general, motive pentru acţiunile lor

Q: Cum vorbeşte Mills despre motive?
„Intenţia sau scopul (enunţate ca ‚program’) înseamnă conştientizarea consecinţelor anticipate”
= imaginezi acţiunea, anticipezi anumite consecinţe, consecinţele sunt prezentate apoi ca motive
(exemplu: când aţi fost întrebaţi de ce aţi venit la curs  referinţe la examen, la faptul că se
notează absenţele, la învăţare, la promovarea anului... consecinţe anticipate)
~ motivul definit drept „cauză” a comportamentului presupune conştientizarea justificărilor
socialmente acceptabile

Q: de ce vorbim despre motive?
-concept folosit pentru explicarea comportamentului uman [conform simţului comun]
‼ concept care poate fi înţeles ca o formă de comportament, o acţiune verbală care trebuie, la
rândul ei, explicată [Mills]

Q: Cum/unde apar motivele? În ce formă?
-apar în formă verbală, sunt cuvinte
Q: Ce face limbajul? Exprimă stări care există „în” individ?
-Mills: nu; îndeplineşte funcţii sociale de coordonare a acţiunilor, este un indicator pentru acţiuni
viitoare

Q: Când/cum apar motivele?
-sunt afirmate/mărturisite de individ (exemplu: ţi-am dat o floare pentru că te iubesc)
-sunt imputate (exemplu: eşti vegetarian – înseamnă că iubeşti animalele)
-apar ca răspuns la întrebări (reale sau anticipate) care întrerup fapte sau programe

Q: ce funcţii îndeplinesc motivele?
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-integrativă - sunt orientate spre ceilalţi, integrează acţiunea mea cu acţiunea celor din jur
-normativă
-specifică -stabilesc cursul acţiunii (păstrează în vedere finalul anticipat)

Q: când sunt motivele imputate/ afirmate într-o conversaţie?
-când se pune o întrebare
-când se anticipează/imaginează o întrebare care întrerupe acţiunea
-când pot fi imaginate posibile acţiuni alternative împreună cu consecinţele lor finale

Q: De ce vorbim despre „acţiune situată” şi cum ne ajută acest lucru să înţelegem mai bine cum
apar motivele?
-situaţii diferite vin cu diferite „bagaje lingvistice” „Oamenii dinsting între situaţii folosind
anumite vocabularii, iar în termenii unui vocabular delimitat, consecinţele unui anumit
comportament sunt anticipate. Vocabulariile stabile de motive leagă consecinţele anticipate de
acţiunile corespunzătoare lor” (3) „Dimensiunea socială a motivelor este implicată în
denumirea consecinţelor”
(exemplu: de ce mergi la facultate? „Pentru a-mi întâlni perechea” nu este un motiv
afirmat/acceptat/obişnuit, deşi poate să fie una dintre consecinţele anticipate ale vieţii de student;
sau, atunci când profesroul întreabă de ce nu v-aţi făcut tema există un anumit repertoriu de
scuze acceptabile care pot fi oferite, diferite de motivele care pot fi invocate faţă de prieteni)

Q: cum aţi construit întrebările din interviurile voastre? Având în vedere o anumită situaţie şi
acţiunile normative (ce e acceptabil, obişnuit, de aşteptat) corespunzătoare ei. Exemple?

Q: cum arată motivele? În ce „forme” vin ele?
-termeni psihologici – dorinţe, sentimente, aspiraţii (de multe ori vor necesita şi ele justificări)
-adjective „util”, „practic”, „folositor”
-un complex de semnificaţii care îi apare actorului însuşi sau observatorului ca o raţiune adecvată
pentru un anumit comportament (3)
‼ [indiferent de forma lor] Motivele sunt justificări acceptate pentru programe sau fapte
prezente, viitoare sau trecute (4)
(ex: în anumite situaţii este mai acceptabil să oferim un motiv care ţine de sentimente şi trăsături
definite ca fiind interne, pe când în alte situaţii o asemenea justificare apare ca nepotrivită – într-
un fel discuţi cu psihologul, în alt fel cu şeful)

‼ Adesea, anticipările justificărilor acceptabile vor controla comportarea. („Dacă fac acest
lucru, ce aş putea să spun? Ce ar spune ei?”) (exemplu: vreau să fiu privită ca o persoană
conştiincioasă şi muncitoare îmi voi îndeplini toate sarcinile date de şef la birou)  au rolul
de a ordona şi organiza comportarea
-în cazul multor acţiuni sociale, ceilalţi trebuie să fie de acord, tacit sau explicit; dacă nu poate fi
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găsit niciun motiv pe care ceilalţi să îl accepte, acţiunile vor fi abandonate (şi invers – oamenii
tind să întrerpindă şi să fie interesaţi de acţiuni care vor fi acceptate de cei din jur. Ex: poate eu
mă simt bine în capot şi papuci, însă nu mă gândesc să vin aşa la şcoală; altă situaţie, alte
convenţii, faptul că „aceste haine sunt comode” nu ar fi un motiv acceptat; oamenii în general
urmăresc să fie acceptaţi, plăcuţi, apreciaţi se vor orienta către acţiuni determinate de motive
acceptate social)

Q: ce este o acţiune socială?
-fapte, aspecte motorii
+ verbalizări ale faptelor (= o nouă acţiune)
‼ acţiunile nu sunt neapărat evenimente clare cu cap şi coadă, se pot întrepătrunde, există o
continuitate sau mai multe etape, nu există ca entităţi delimitate şi independente aici se vede
importanţă functiei integrative pe care o au motivele, apelul  la un vocabular de motive asociat
unei norme cu care ambii membri ai situaţiei sunt de acord  integrează acţiunea în etapale
viitoare ale acţiunii sau o leagă de alte acte (4)

Exemplu: viziunea freudiană asupra motivelor = ceva ascuns nemărturisit, cu tentă sexuală /
acoperit prin vocabularii de motive acceptabile, vocabulariile morale
-motive inconştiente: există? Nu. Există motive care nu sunt explicit vocalizate (6) / faptul că nu
a fost vocalizat nu ne îndreptăţeşte să îl atribuim individului ca element „inconştient”

„Jucarea unui rol, cu motivele sale corespunzăoare, un timp îndelungat, îl va determina adesea
pe actorul social să devină ceea ce la început doar căuta să pară” (5)

-rol social: integrează acţiunile unui om cu ale altuia şi aliniază comportarea la normele
existente. Motivele surogat ale situaţiilor, care sunt susţinute societal, sunt atât constrângeri cât
şi stimulente.

Q: Cum apare dimensiunea normativă a motivelor? Care e legătura dintre motive şi norme?
‼ dimesiune normativă motivele trebuie înţelese în legătură cu funcţia lor normativă (sunt
motive, dar sunt, de fapt, şi norme);
-„vocabulariile tip de motive” pentru diverse situaţii orientează şi determină comportamentul
(oferă un repertoriu de consecinţe/scopuri/motive acceptabile social, dezirabile)
-multe dintre vocabulariile de motive ni le însuşim în copilărie, odată cu normele de
comportament (exemplu: în situaţia X trebuie să te comporţi aşa devine mă comport aşa
pentru că e „bine”, „frumos”, „util” = motive)

Q: în ce formă apar motivele şi cum le putem observa?
-apar în formă verbală, sunt cuvinte
„motivul verbalizat nu este un indice pentru ceva aflat în individ, ci bază de inferenţă pentru un
vocabular-tip de motive, într-o acţiune situată” ‼ nu există o posibilitate de a pătrunde, în
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spatele verbalizării în individ şi de a verifica în mod direct movivele din spatele acţiunilor, dar
există un mod empiric în care putem ghida şi limita, în situaţii date din punct de vedere istoric,
investigarea motivelor
[motivele sunt circumscrise de vocabularul actorului]

Q: din perspectiva lui Mills, are sens să diferenţiem motivele „reale” de „raţionalizări” sau
„verbalizările” de „opinie”?
Nu. Dacă presupunem că un motiv nu este cel „real”, cum putem accesa originea „reală” a unui
comportament? Orice răspuns va veni tot în formă verbală ‼ nu putem infera procese
psihologice pe baza fenomenelor linguale (6) ajungem tot la nişte forme linguale

Q: Ce fel de vocabularii de motive spune Mills că domină multe zone ale Americii urbane din
secolul XX?

-motive individualiste, sexuale, hedoniste şi pecuniare par să domine multe sectoare ale Americii
urbane din secolul XX verbalizarea comportărilor alternative în aceşti termeni este puţin
probabil să fie contestată (exemplu: în cadrul familiei – un anumit tip de vocabularii de motive
pe care un bărbat le poate invoca faţă de soţie: dragoste, sacrificiu, protecţie, susţinere etc. În
acest context, decizia de a pleca să lucreze în străinătate, justificată în termeni pecuniari şi
hedonişti, ar găsi puţină înţelegere, în timp ce oferirea unor motive de tip altruist vor susţine mai
bine acţiunea în ochii celorlalţi).
-diferite grupuri vor avea diferite vocabularii de motive

‼ nu doar situaţiile au vocabulariile lor tip de motive, ci şi diferitele personalităţi Structura
motivaţională a indivizilor şi patternurile scopurilor lor sunt relative la cadrele sociale.
exemplu/Q: ce înseamnă un adolescent acum, şi ce însemna cu 100 de ani în urmă. Ce fel de
motive puteau tinerii să verbalizeze, respectiv ce acţiuni puteau să întreprindă  în trecut şi ce
motive+acţiuni par să îi caracterizeze acum? Exemplu: vreau să mă distrez, să-mi trăiesc viaţa, să
experimentez VS. trebuie să urmez voia părintească, să mă gândesc la viitor, să fiu muncitor şi
responsabil, să respect cuvântul Domnului etc.
În societăţile tradiţionale, constelaţiile de motive conectate cu felurite sectoare comportamentale
tind să fie stabile în mod tipic şi să rămână asociate unui singur sector. În societăţile tipic
primare, sacre şi rurale, motivele persoanelor sunt compartimentalizate în mod regulat.
Vocabulariile de motive destinate diferitelor situaţii stabilizează şi ghidează comportamentul şi
aşteptările legate de reacţiile celorlalţi. În situatiile corespunzătoare, motivele verbalizate nu
sunt de obicei puse la îndoială. În structurile secundare, seculare şi urbane, vocabularii
concurente de motive operează învecinat şi situaţiile cărora le sunt potrivite nu sunt clar
demarcate. Motive care înainte nu erau puse la îndoială pentru situatii definite sunt acum
contestate. Felurite motive pot conduce la acte similare într-o situaţie dată”
Alte exemple: părinţii ştiu mai bine vs. părinţii nu ştiu nimic; căsătorie din dragoste, sau pentru
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bani? (dezirabil social este motivul romantic, însă cel pecuniar poate coexista, asocierile nu mai
sunt reglementate atât de strict)
-diferite teorii ale motivaţiei pot fi înţelese ca fiind un corp de terminologii acceptate, vocabularii
de motive specifice (ex: Marxism: relaţii de clasă, psihanaliză: orientare sexuală şi individualistă,
religie: vocabular moral, hedonsim: plăcere şi suferinţă, individualism: libertate, independenţă)
 -comportamente liguale care reprezeintă o parte a controlului social (definesc motivele
acceptabile, căile de acţiune justificate, normele

Q: Cum studiem motivele? [Implicaţii metodologice]
‼ urmărim când apar motivele şi ce tip de motive apar în funcţie de situaţie „diferitele motive pe
care oamenii le dau actiunilor lor, nu sunt, la rândul lor, lipsite de motive” (1)
‼ unele motive sunt verbalizate, mai degrabă decât altele, încercăm să explicăm de ce
-urmărim componentele verbale ale acţiunilor instituţionalizate şi descoperim vocabulariile de
motive (8)
-nu separăm „liste de motive decontextualizate” ci ne uităm la felul în care motivele sunt folosite
în anumite situaţii
„Mai degrabă decât să interpreteze acţiunea şi limbajul ca manifestări externe ale unor
elemente subiective şi profund individuale, sacrina cercetării este aceea de a localiza tipuri
particulare de acţiuni şi structurile-tip ale actiunilor normative şi ale clusterelor de motive
situate social”.

Exemplu: efectul Valentine’s day pe pe site-ul weefeelfine.org – o creştere a frecvenţei cu care
apar cuvinte ca „loved” „lonely”
Alte observaţii ale autorilor aplicaţiei: „As people get older, they tend to express less anger and
disgust. Women express their emotions far more frequently than men, and have a broader
vocabulary for expressing their emotions than men do.
One of the strongest and most consistent patterns we found in studying this data is that people
express happiness more as they get older. Because of the relative of scarcity of bloggers over 60,
we weren't able to come to conclusions for people over 60. But right up to age 60, people just
keep getting happier. And more grateful.”

-„situaţii tip” sunt însoţite de vocabularii tip de motive dar şi roluri sociale diferite vin cu „bagaje
de motive diferite”
„vocabulariile de motive activate au cariere ţesute din materialul schimbător al instituţiilor”
[exemplu: motivele pentru căsătorie – dragostea romantică doar recent invocată; averea, familia,
poziţia socială, eventualele beneficii etc. au jucat un rol mai important mult timp]

Structura – repertoriul de motive alocat unei anumite situaţii
Agency – individul alege un motiv sau altul


