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MIHAI IOAN MICLE, DOINA-ŞTEFANA SĂUCAN, Motivarea personalului − 
Ghid pentru manageri, Bucureşti, Editura Tribuna Economică, 2010, 309 p. 

De-a lungul celor 12 capitole cei doi autori ne însoţesc în descoperirea 
noţiunilor pe care orice manager ar trebui să le cunoască. După cum afirmă Micle 
şi Săucan încă de la început „Sunt manager! Auzim destul de des în România de 
după 1989”. Managementul „înseamnă a conduce şi a controla”. 

Conceptul pe care se focalizează cartea este motivaţia în context organi-
zaţional. Ghidul începe cu capitolul denumit „Organizaţia – abordări teoretice şi 
conceptuale”. Astfel, de la bun început, se clarifică sensul exact al termenilor 
folosiţi. Realizarea scopurilor, efortul de grup, comportamentul organizaţional, 
structura organizaţională sunt noţiuni dezbătute aici alături de concepte precum 
atitudinea şi personalitatea. Luarea în calcul a caracteristicilor psihoindividuale 
aduce un plus în aplicarea practică, concretă, a noţiunilor teoretice din acest ghid, 
în viaţa de zi cu zi a managerului. 

Faptul că în acest prim capitol sunt prezentate teoriile considerate de 
specialişti reprezentative pentru motivaţie, dar şi definiţia şi caracteristicile acesteia, 
face din Motivarea personalului – Ghid pentru manageri un bun instrument atât 
pentru studenţi, cât şi pentru cei iniţiaţi în acest domeniu sau pentru viitorii 
manageri. Sintetizarea conceptului de motivaţie oferă o vedere de ansamblu necesară 
celor interesaţi de „conducerea şi controlarea comportamentului angajaţilor”. Un 
plus poate fi considerat faptul că autorii prezintă sub formă de concluzie ideea 
centrală a fiecărei teme tratate în ghid. Acest lucru face parcurgerea facilă, dar 
ajută şi în fixarea cunoştinţelor. 

Capitolul al doilea problematizează identitatea socială ca agent motivator al 
comportamentului organizaţional, ca un produs contextual, ca răspuns strategic la 
contextul organizaţional, ca determinant al comportamentului normativ şi al influenţei 
organizaţionale, performanţa de grup, ce oferă şi ce nu abordarea identităţii 
sociale. Autorii pornesc de la definiţia identităţii sociale date de Turner [p. 60], 
punând în discuţie şi perspectivele lui Brown şi Tajfel. 

Conceptul de cultură organizaţională este detaliat în cel de-al treilea capitol. 
Sunt tratate teme precum: definirea culturii organizaţionale, modele şi tipuri de 
culturi (Modelul lui Schein, al lui Sonnenfeld, al lui Handy, al lui Kennedy, al lui 
Hofstede, al lui Kotter şi Haskett), dinamica culturii organizaţionale, schimbarea 
culturii organizaţionale, modul în care se poate realiza schimbarea, climatul 
organizaţional. 
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Autorii dezbat în capitolul al patrulea aspectul comunicării în organizaţii, 
caracteristicile comunicării în scopul motivării, strategii de comunicare. 

Justiţia organizaţională reprezintă capitolul al cincilea. Micle şi Săucan 
prezintă tipurile de justiţie organizaţională (distributivă, procedurală, interpersonală 
şi informaţională). 

Cel de-al şaselea capitol prezintă emoţia ca pe un subiect neglijat în 
psihologia organizaţională. În cadrul acestei secţiuni se vorbeşte despre inteligenţa 
emoţională şi eficienţa organizaţională, surse ale inteligenţei emoţionale, dimensiunea 
conştiinţei de sine, dimensiunea automonitorizării, dimensiunea managerizării 
relaţiilor, inducerea răspunsurilor dezirabile, inteligenţa emoţională de grup şi 
influenţa ei asupra eficienţei de grup, folosirea funcţiilor resursei umane pentru a 
creşte nivelul inteligenţei emoţionale, crearea unui mediu încurajator. 

Despre satisfacere şi performanţă în organizaţii se discută în cel de-al 
şaptelea capitol. Satisfacţia este definită, dar este şi interpretată din perspectivă 
psihologică şi psihosocială. Discrepanţa, corectitudinea, caracterul, munca care 
stimulează mintal, salariul mare, promovările, oamenii sunt factori determinanţi ai 
satisfacţiei (G. Johns). Relaţia motivaţie-satisfacţie-performanţă precum şi performanţa 
în sine sunt subiecte dezbătute pornind de la cele trei modalităţi de abordare (ale lui 
M. Zlate). Autorii ne dezvăluie modul în care putem evalua performanţa profe-
sională. În cadrul acestei subteme găsim şi obiectivele programului de evaluare, 
metode de evaluare a performanţelor profesionale, precum şi surse de erori în 
evaluarea performanţelor. 

Capitolul Conducerea – o dimensiune importantă a procesului de management, 
se orientează spre conceptul de leadership. Un aspect pozitiv consider faptul că aici 
găsim explicaţii de ordin teoretic menite să ne ajute în conturarea definirii şi 
înţelegerii particularităţilor procesului de conducere. Abordările teoretice cu 
privire la leadership se fac din perspectiva teoriei trăsăturilor, teoriei comporta-
mentale, teoriei puterii şi influenţei, teoriei situaţionale, teoriei drumului către 
obiective, teoriei resurselor cognitive, teoriei leadership-ului transformaţional şi 
carismatic şi teoriei leadership-ului implicit. Se observă astfel multitudinea de 
modalităţi complementare de a privi o problemă în funcţie de context. 

Autorii, conştienţi de faptul că în contemporaneitate lucrurile evoluează 
rapid, vorbesc despre complexitatea, diversitatea şi incertitudinea din planul 
organizaţional. În contextul în care orice companie doreşte să vândă ceva, fie 
servicii, fie produse, este necesar managementul calităţii [p. 217]. 

O arie deosebit de importantă este orientarea, recrutarea şi selecţia personalului 
[cap. X]. În Motivarea personalului – Ghid pentru manageri se dezbate orientarea 
şcolară şi profesională, cariera profesională (teoria lui Holland, teoria ancorelor 
carierei a lui Schein), cariera şi stadiile vieţii adulte, planificarea resurselor 
umane, recrutarea personalului, selecţia personalului, realizarea analizei muncii 
(p. 245 – Fişa postului). Alegerea predictorilor performanţei este şi ea problematizată. 
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În capitolele al unsprezecelea si al doisprezecelea sunt menţionate aspecte 
psihoindividuale de luat în seamă precum eficienţa cognitivă şi comportamentul 
organizaţional şi modele clinice şi de consiliere psihoterapeutică pentru ameliorarea 
performanţelor individuale. 

Lectura cărţii Motivarea personalului – Ghid pentru manageri, de Ioan Mihai 
Micle şi Doina-Ştefana Săucan, este una facilă. Parcurgerea textului se desfăşoară 
fără neînţelegeri. 

Un aspect important şi folositor este faptul că autorii nu limitează cititorul la 
o singură perspectivă. Multitudinea teoriilor prezentate face ca informaţia transmisă să 
poată fi aplicată în contexte diverse. 

Adresabilitatea este largă. Ghidul poate să fie folosit de către studenţi, 
manageri şi viitori manageri. Mixul între teorie şi explicaţiile practice, concrete 
face din această carte o modalitate bună de a te familiariza cu modalităţile de 
motivare a personalului. 

În concluzie, consider că Motivarea personalului – Ghid pentru manageri de 
Ioan Mihai Micle şi Doina-Ştefana Săucan este un instrument complet deoarece 
tratează multiple subiecte şi arii de interes în management. 

Anca Madălina Dogar 

LAURA GRÜNBERG (coord.), Introducere în sociologia corpului. Teme, perspective 
şi experienţe întrupate, Iaşi, Editura Polirom, 2010, 308 p. 

Sociologia corpului este un domeniu nou şi puţin explorat, un domeniu de 
graniţă între sociologie, psihologie, antropologie şi alte ştiinţe socioumane. Introducere 
în sociologia corpului. Teme, perspective şi experienţe întrupate este o lucrare de 
referinţă în sociologia românească, dedicată în exclusivitate corpului uman ca 
obiect de cercetare sociologică. Subtitlul Teme, perspective şi experienţe întrupate 
ne indică obiectivele autorilor – prezentarea unor subiecte şi perspective teoretice 
imanente sociologiei corpului. De altfel, domeniul este destul de controversat în 
rândul sociologilor fiind repudiat de către unii dintre aceştia şi îmbrăţişat de către 
alţii, aşa cum lasă să se înţeleagă şi coordonatoarea volumului în Cuvânt înainte: 
„Cu toate eforturile teoretice conturate în sociologia corpului în ultimul deceniu, 
sociologia în general şi sociologia românească în particular caută argumente şi 
imbolduri pentru a se întrupa, adică pentru a putea deveni prietenoase faţă de corp” 
(p. 11). 

Un principal reproş adus sociologiei corpului este acela că nu reuşeşte să 
surprindă şi să explice prin cercetările pe care le realizează adevărate probleme 
sociale. Autorii acestei lucrări atrag atenţia că lucrurile nu stau deloc aşa. Susţinătorii 
sociologiei corpului şi a sociologiilor emergente apreciază că sunt cel puţin trei lucruri 
importante care pot fi reproşate sociologiei moderne: se centrează pe subiecte ce 



 Critică şi bibliografie 4 276 

sunt şi probleme sociale aflate pe agenda publică; este dependentă de sociologia 
clasică fondatoare de trend şi de teoriile acesteia şi nu în ultimul rând, explorează 
foarte puţin din domeniile de graniţă, preluând puţin şi incoerent din ştiinţele 
exacte. Reproşurile nu sunt pe deplin întemeiate. Sociologia nu a abordat întotdeauna 
subiecte care sunt probleme aflate pe agenda publicului. Ramuri precum sociologia 
matematicii, sociologia medicală şi sociologia vizuală sunt doar câteva exemple 
care arată că sociologii au tratat în trecut şi alte teme care nu erau neapărat pe 
agenda publicului. Direcţiile de studiu mai sus enunţate pot fi un contraargument şi 
împotriva ideii că sociologia a explorat foarte puţin domeniile de graniţă. Sociologia a 
adus pe agenda publică unele subiecte prin explicaţiile pe care le-a oferit. Influenţa 
agendei publice asupra cercetărilor sociologice există ca un epifenomen. Ea nu 
afectează calitatea studiilor ce au ca subiect probleme sociale aflate pe agenda 
populaţiei. O cercetare pe această temă ar putea fi binevenită. Dependenţa sociologiei 
moderne de sociologia clasică poate fi pusă la îndoială. Astăzi, ar fi foarte greu de 
explicat structura socială doar în termenii şi teoriile sociologiei marxiste. 

Sperăm că demersul acestor tineri cercetători nu este şi el dictat de „modă” şi 
va fi continuat de lucrări importante în acest domeniu, ştiut fiind că în ultimul timp 
a crescut interesul pentru subiectele sociologiilor emergente şi la noi în ţară 
(sociologia emoţiilor, sociologia timpului). 

Lipsa unor teorii clasice în domeniul sociologiei corpului nu constituie pentru 
aceşti cercetători un impediment în articularea demersului ştiinţific. În paginile 
cărţii putem lua cunoştinţă cu „deschizătorii de drum” în acest domeniu: Jean 
Baudrillard, Jean-Claude Kauffman, Thomas Csordas şi mulţi alţii. Pe lângă aceştia 
regăsim o serie de autori consideraţi deja clasici ai sociologiei datorită influenţei 
majore pe care au exercitat-o asupra cercetărilor actuale (Marcel Mauss, Georg 
Simmel, Anthony Giddens, Michel Foucault, George Ritzer, Pierre Bourdieu) şi 
care au atins doar tangenţial subiecte specifice sociologiei corpului. Din acest punct 
de vedere „iconoclasmul” coautorilor merită apreciat. Renunţarea la canoanele 
sociologiei clasice ar trebui, în opinia mea, să constituie un nou imbold pentru 
dezvoltarea unei sociologii româneşti competitivă la nivel internaţional. 

Lucrarea este structurată în două părţi. Partea întâi este dedicată unor eseuri 
care au rolul de a „întemeia” demersul ştiinţific, iar partea a doua cuprinde o serie 
de cercetări despre corp. 

Rigiditatea cu care a fost scrisă prima parte poate atrage atenţia cititorului. 
Scrisul aparent greoi, cu multe citate ar putea crea reacţii de respingere pentru cei 
mai puţin familiarizaţi cu un astfel de discurs. Însă, cei care au avut exerciţiul 
parcurgerii lucrărilor lui Jean Baudrillard (destul de prezent şi ca autor citat în 
eseurile acestei părţi) vor recunoaşte un stil uşor asemănător. 

Nu putem să nu menţionăm faptul că prima parte a lucrării Introducere în 
sociologia corpului. Teme, perspective şi experienţe întrupate pune în discuţie o 
serie de subiecte studiate şi până acum în sociologie precum nudismul, frumuseţea 
şi rolul ei în relaţiile sociale, genul şi diferenţele de gen, sexualitatea. Inedită este 
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însă perspectiva din care au fost abordate aceste subiecte, metaforic exprimată de 
către autori ca „sociologie întrupată, sociologie în carne şi oase” (p. 39). Pe lângă 
aceste subiecte atrag atenţia probleme etico-sociale precum transplantul sau tortura 
deţinuţilor şi a prizonierilor de război.  

Arta românească şi universală nu este nici ea neglijată. Ileana Pintilie şi 
Costel Cioancă privesc arta ca fiind rezultatul influenţei societăţii şi a valorilor 
sale. Producţiile culturale sunt pentru aceştia expresia acelui Zeitgeist – concept 
creat de către Voltaire şi dezvoltat de către Georg Wilhelm Friedrich Hegel. În 
concepţiile lui Hegel şi Voltaire aceste producţii culturale nu pot transcende „spiritul 
vremii”, ba chiar mai mult sunt în acord cu valorile şi cunoştinţele umanităţii la 
momentul în care acestea au fost realizate. 

Partea a doua a cărţii devine savuroasă şi mult mai uşoară de citit. Rigiditatea 
primei părţi a lucrării este abandonată în favoarea unei scriituri plăcute. Theodora-
Eliza Văcărescu, în deschiderea celei de-a doua părţi, realizează un interviu cu 
profesorul Zoltán Rostás. Tema interviului este cu totul inovatoare, la fel şi 
gândurile exprimate de către intervievat în paginile lucrării. Avem de-a face cu un 
Zoltán Rostás încorsetat de „rolul de bolnav”1 dar eliberat, în final, printr-o voinţă 
aparent supraumană. Zoltán Rostás lasă să se înţeleagă că boala nu a fost numai un 
eveniment tragic în viaţa sa, ci un moment de cotitură din care se pot extrage o 
serie de învăţături. Optimismul intervievatului ar reabilita şi cel mai depresiv pacient şi 
ar putea da imbold multor suferinzi de aceeaşi boală, aflaţi la limita răbdării. 

Fotbalul feminin, o temă despre care s-a scris foarte puţin poate şi datorită 
faptului că nu exista până la momentul apariţiei acestei lucrări o perspectivă de 
explicare aşa cum a fost propusă de către sociologia corpului (practicantele 
fotbalului văd acest sport ca pe o modalitate de dezvoltare a corpului şi a propriei 
personalităţi spre deosebire de cei din jur care le privesc ca pe nişte „ciudate”, fără 
a avea capacitatea de a înţelege fenomenul), apare în partea a doua a acestei lucrări. 
Însă, considerăm că una dintre cele mai interesante cercetări introduse în cea de-a 
doua parte a lucrării este „Primineli şi sulimanuri: despre igienă şi modernitate”. 
Studiul acesta este realizat de către un istoric într-o manieră care nu lasă impresia 
unei lipse de rigurozitate sociologică. Titlul capitolului poate fi greu de înţeles având în 
vedere că are în compoziţie două arhaisme. O explicare a ceea ce conţine cercetarea 
este absolut necesară. Constanţa Vintilă-Ghiţulescu, aşa se numeşte autoarea 
cercetării, îşi propune să surprindă din punct de vedere sociologic care au fost 
schimbările ce s-au produs în spaţiul social românesc în ceea ce priveşte igiena, 
frumuseţea precum şi în „standardele etice” ce ţin de modurile de înfrumuseţare. 
Veţi rămâne cu siguranţă captivaţi de modul în care se făcea curăţirea corpului în 
secolele trecute, care era îmbrăcămintea boierilor români şi a oamenilor de rând, ce 
 

1 Concept lansat de către Talcott Parsons în 1951 în lucrarea The Social System. Parsons spune 
că boala implică o disfuncţionalitate fizică dar are şi numeroase implicaţii din perspectiva socială 
(scutirea bolnavului de responsabiltăţile rolului lui social, acceptarea/respingerea de către cei din jur etc.). 
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impresii aveau străinii despre aspectul şi igiena românilor, despre sexualitatea la 
români şi despre bolile cu transmitere sexuală, despre „sulimanuri” (cuvânt ce ar 
putea fi tradus astăzi prin „fard”) şi implicaţiile sociale ale unor astfel de practici, 
precum şi despre multe alte subiecte. Deşi scurtă, cercetarea este comparabilă, din 
punctul de vedere al modului plăcut de a scrie, cu lucrările lui Neagu Djuvara. 

Nici celelalte cercetări ale celei de-a doua părţi a cărţii nu sunt mai puţin 
interesante. Subiecte precum body building-ul şi tatuajele, părul şi însemnătatea lui 
socială atrag şi ele prin originalitatea explicaţiilor sociologice propuse de către cei 
care le-au abordat. Un exemplu de studiu sociologic interesant prin explicaţiile pe 
care le propune este „Păr şi capital social” realizat de către Cristina Mihaela Stan. 
Autoarea arată că o femeie cu o tunsoare foarte scurtă a părului este o femeie 
„castrată simbolic”, părul lung fiind asimilat de către societatea românească (şi nu 
numai) ca un simbol al sexualităţii feminine. Considerăm totuşi că se impune o mai 
bună susţinere empirică a celor afirmate. În acest sens rezultatele acestei analize 
empirice, bazată exclusiv pe date calitative ar necesita replicare prin metode 
cantitative (o anchetă sau un experiment).  

Introducere în sociologia corpului. Teme, perspective şi experienţe întrupate 
este o lucrare importantă şi prin aceea că aduce în atenţie o serie de concepte mai 
puţin cunoscute şi folosite în ştiinţele socioumane (masculinitate hegemonică, 
corporalitate, somatomanie, corpuri transgresive), utilie pentru înţelegerea personalităţii 
şi relaţiilor dintre individ şi societate.  

Constantin-Ovidiu Craiu 


