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MOTTO:
„Aşa cum este mintea ta este şi căutarea ta –
găseşti ceea ce doreşti”
(Robert Browing)

ABSTRACT: The purpose of this assignement is to review a part of literature
that describes the appreciative inquiry, the relationship between appre‑
ciative methods and medicine, medical research on the placebo effect,
medical research on the link between negative and positive effect on heal‑
ing, the practice of this kind of inqury in any organizational enviroment.
Focusing on what works as opposed to what problems the community is
having differentiates appreciative inquiry (AI) from traditional problem
solving approaches.
The persons involved in the process of change must start from what
is working good, what is pozitive and their pozitiv experience. The
Language, the negotiotion process, the interactions between persons
are important in an appreciative inquiry.
In the pages that follow we will discus how important appreciative
inquiry is and the result of AI in medicine.
KEYWORDS: appreciative inquiry, placebo effect, pozitive perspective,
change, medicine

1. Introducere
Ancheta apreciativă este o formă de cercetare aplicată în mediul
organizaţional şi în mediul social. Primii cercetători în acest domeniu al
cercetării acţiune: Eric Trist, Fred şi Merrelyn Emery, Russ Ackoff, Chris
Argyris (Troxel, 2002:3) au încercat să demonstreze „capacitatea genera‑
toare” a procesului de schimbare pornind de la procesul însuşi.
Elementul de noutate pe care îl aduce această metodă este acela că
nu pune accent pe modalitatea tradiţională de rezolvare a problemelor
1 Sociolog, specialist în Securitatea Comunitară și Controlul Violenței, profesor de
ştiinţe sociale la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti
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dintr‑un mediu doar pentru că în orice mediu trebuie să fie probleme de
rezolvat. Această metodă sublinează importanţa schimbării a ceea „ce‑i mai
bun din ceea ce este” (Cojocaru, 2005:46).
Autorii acestei teorii Cooperrider şi Srivatsa (Cooperrider, Srivatsa,
apud. Cojocaru, 2005:45) au afirmat că cercetarea acţiune nu este bazată
decât pe problemă, ceea ce duce la o constrângerea sau la lipsa inovativită‑
ţii atunci când este abordată realitatea sau problema în cauză.
Istoria anchetei apreciative a început odată cu cercetarea doctorandu‑
lui David Cooperrider (Coghlan, Preskill, Tzavaras, 2003:7–8) într‑unul
din cele mai mari centre medicale din Statele Unite. A fost interesat de
leadership şi de cum anume au reuşit sau au eşuat subiecţii în diferitele
lor încercări. În urma cercetării şi în urma discuţiilor cu subiecţii lui,
Cooperrider a fost impresionat de cooperare pozitivă, de inventivitatea şi
de sublinierea eficacităţii în încercările lor, indiferent de rezultat.
Autorul teoriei a fost influenţat şi de o serie de cercetări din alte dome‑
nii: medicină, sport, antropologie, ştiinţe comportamentale, toate aceste
subliniind importanţa imaginii şi a gândirii pozitive.
În primele două decenii de la apariţia teoriei această a evoluat de la
o simplă teorie academică la un adevărat proces practic şi puternic de
schimbare a mediilor organizaţionale şi a diferitelor sisteme. Rezultatele
cercetării au declanşat o adevărat provocare pentru celelate medii organi‑
zaţionale şi pentru punerea în practică a teoriei.
Întărirea şi convingerea în elaborarea teoriei sale au fost susţinute şi de
o serie de alte cercetări şi descoperiri (Preskill, 2007:12) precum:
– Efectul Placebo – pacienţii trăiesc, experimentează ceea ce se
aşteaptă ei să trăiască. Mai bine de trei sferturi dintre pacienţi s‑au
vindecat doar crezând că ei iei iau un anumit tratament.
– Efectul Pygmalion – ceea ce aşteptăm să se întâmple se va întâmpla
atunci când proiectăm anumite expectanţe.
– Cercetăriile din Neuroştiinţă – creierul poate fi recompensat, opti‑
mismul determină neuronii să realizeze o serie de conexiuni care vor
crea imagini optimiste şi gânduri pozitive.
– Psihoneuroimunologie – cercetările din domeniu au demonstrat
cum anume stresul, emoţiile negative create generează anumite
schimbări psihice negative.
– Sportul şi reprezentări vizuale – cercetările efectuate în acest dome‑
niu au arătat că mintea nu poate respinge imaginea negativă.
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– Inteligenţa apreciativă – este denumită în urma cercetărilor drept
„puterea de a reîncadra lucrurile, de aprecierea posibilităţilor pozi‑
tive şi capacitatea de a vedea cum se derulează viitorul, plecând din
prezent” (Thatchenkery, Metzker, 2008:17)
Aceste cercetări şi teorii au contribuit la elaborarea şi construirea
anchetei apreciative de către Cooperrider. Ulterior o serie de mari cor‑
poraţii precum: McDonalds, US Cellular, British Telecom, Avon Mexico,
World Vision, Nutrimental au adoptat şi au aplecat teoria lui Cooperrider
şi succesul lor a fost garantat.
2. Premisele anchetei apreciative
Perspectiva apreciativă este una construcţionistă (Cooperrider şi
Srivatsa, apud. Cojocaru, 2005:46) aceasta însemnând că ordinea socială
este rezultatul unei negocieri permanente între actorii sociali.
Hallie Preskill în lucarea sa Using Appreciative Inquiry in Evaluation
Practice (2007:13) prezintă opt principii care stau la bază anchetei
apreciative:
– În orice societate, organizaţie sau grup există ceva ce funcţionează
bine.
– Spre ceea ce ne concentrăm sau ne îndreptăm atenţia se realizează,
se împlineşte.
– Realitatea este o construcţie de moment, sunt multiple realităţi şi nu
doar una singură.
– Actul de a pune întrebări într‑o organizaţie sau grup determină un
început în procesul schimbării.
– Actorii sociali au mai multă încredere şi comfort în călătoria spre
viitor atunci când duc cu ei părţile bune, positive din trecutul lor.
– Dacă păstrăm părţi din trecut acele părţi pe care le păstrăm trebuie
să fie doar cele pozitive şi bune.
– Este important să estimăm sau să ştim să apreciem diferenţiat în
funcţie de situaţie.
– Limbajul utilizat creează propria realitate.
Se poate observa că există un numitor comun la toate aceste premise şi
anume: schimbarea şi dorinţa de schimbare. Legat de schimbare şi actul de
a porni schimbarea Stephen Robbins în lucrarea sa Organizational Behavior
(2005:11) propune trei paşi spre această schimbare şi anume: îngheţ, miş‑
care, reformulare.
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3. Principiile

Ca orice altă metodă de cercetare şi de lucru ancheta apreciativă are o
serie de principii pe baza căror ea funcţionează.
Principiile anchetei apreciative prezentate sunt în număr de cinci
(Cooperrider şi Whitney, apud. Cojocaru, 2005:48–49), iar Jill Metzeger
în lucrarea sa Using Appreciative Inquiry with AQIP Action project (2006:13),
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face o completare şi pe lângă cele 5 principii mai precizează despre încă 3
alte principii.
Principiile sunt următoare:
– Principiul construcţionist – înseamnă că orice organizaţie sau con‑
struct social este rezultatul interacţiunii dintre indivizi.
– Principiul simultaneităţii – cercetarea şi schimbarea dintr‑o organi‑
zaţie sunt simultane.
– Principiul poetic – limbajul joacă un rol central în interpretarea
realităţii.
– Principiul anticipării – imaginea pozitivă viitoare reprezintă destinul
a ceea ce noi construim în imaginea respectivă.
– Principiul pozitiv – descierea aspectelor pozitive şi proiectarea unui
viitor pozitiv.
Pe lângă aceste principii Jill Metzeger (2006:13–15) completează
această listă cu încă 3 principii:
– Principiul întregului – presupune ca fiecare să înţeleagă partea de poveste
a celuilalt şi de a pune la comun totul atunci când se porneşte schimbarea.
– Principiul lege – schimbarea trebuie să pornească de la gândire şi apoi
la trebuie să acţioneze, trecere la act.
– Principiul liberei alegeri – libertatea de alegere şi de libertatea de a
acţiona trebuie să fie înţeleasă de fiecare şi trebuie utilizată sau fructificată
în orice act.
Aceste principii sprijină şi dau o mână de ajutor la organizarea şi
construcţia unei anchete apreciative păstrând în acelaşi timp linia con‑
strucţionismului social prin care este caracterizată această metodă.
Ludema, Whitney, Mahr şi Griffin (2004:110) în lucrarea lor The
Appreciative Inquiry Summit sublinează faptul că toate aceste principii res‑
pectate şi puse în aplicare nu au cum să nu conducă spre schimbarea dorită
atâta timp cât nu se porneşte de la rezolvare de probleme ci de la alte
schimbări în bine care trebuiesc îndeplinite.
Legat de aceste principii merită menţionate şi cele trei întrebări ale
schimbării:
– Ce probleme ai?
– Ce anume merge bine?
– Ce anume putem face ca să ne fie mai bine de atât?
Întrebările puse subliniază felul în care oamenii văd dezvoltarea orga‑
nizaţiei, a grupului sau mediului în care are loc schimbarea. Întrebările
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ajută la construcţia viziunii privind schimbarea sau la cum anume este
construit viitorul plecând de la lucrurile bune sau experienţele pozitive.
4. Efectul Placebo şi rezultatele aplicării
metodelor apreciative în medicină
Metoda apreciativă în domeniul medical aduce un plus de noutate,
demonstrând faptul că prin puterea minţii, prin plasarea pe pozitiv pot fi
traversate cu succes perioade dificile întampinate pe parcursul vieţii pen‑
tru fiecare dintre noi.
Specific anchetei apreciative este modelul celor 4 D dezvoltat de
Cooperrider şi colaboratorii săi (Cooperrider, apud. Cojocaru, 2005:52–54)
model care reprezintă etapele anchetei apreciative.
Aceasta promovează plasarea accentului pe „poveştile de succes”, pe
depăsirea obstacolelor (Descovery), pentru ca ulterior să se treacă prin
etapele de Dream (visare) si Design (proiectare) a viitorului. În ultima
etapă, cea de Destiny, pacientul (bolnavul) poate depăsi obstacolul bolii,
cu ajutorul aplicării metodelor apreciative (Harrington, 1999:37).
Ancheta apreciativă a fost preluată şi adaptată de numeroase domenii
precum psihologia, asistenţa socială, sociologia, teologia sau medicina. Mie
mi‑a atras atenţia în special domeniul medicinei pentru că rezultatele apli‑
cării acestei metode sunt absolut remarcabile.
În lucrarea sa Anne Harrington, profesor doctor la Universitatea
Harvard, The Placebo Effect‑ An Interdiciplinary Exploration prezintă ce
anume este Efectul Placebo şi cum anume pot fi metodele apreciative apli‑
cate în medicină.
Placebo este un medicament inofensiv dar cu efect psihologic terapeu‑
tic real datorită sugestiei şi imaginaţiei bolnavului (Joyce, apud. Harrington,
1999:117). Termenul de placebo vine din latinescul „placebo” şi înseamnă
„mă crezi bun”, o să‑ţi plac” (Harrington, 1999:25).
Gândirea pozitivă şi felul în care se construieşte viitorul, raportarea
la ceilalţi, comunicarea şi limbajul, interacţiunea toate acestea au o mare
însemnătate în recuperarea bolnavului.
Studiul pe care l‑am ales pentru a exemplifica utilitatea metodelor
apreciative în domeniul medical este cel realizat de Cyntia McRae doc‑
torand la Universitatea din Denver şi Dan Russel, de la Institutul pentru
Cercetări Sociale şi Comportamentale din Iowa, SUA în 2004 şi publicat
în revista Archives of General Psychiatry (McRae, 2004:25–29).
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În ce anume a constat studiul: Au fost aleşi 40 de subiecţi care sufereau
de Parkinson pentru o intervenţie chirurgicală. Metoda consta în injecta‑
rea de neuroni, proveniţi de la embrioni, în creierul pacientilor. Toţi cei 40
de pacienţi au suportat intervenţia chirurgicală, dar numai 20 dintre ei au
primit celule neuronale. Ceilalţi 20 de pacienţi au primit numai un surogat
de tratament. Este de menţionat un lucru important: nici macar corpul
medical nu ştia cine sunt pacienţii care au primit tratamentul.
Experimentul s‑a desfăşurat în sistem „dublu orb” (McRae, 2004:30)
prin care fiecare pachet de tratament primeşte un cod aleator care apoi
este sigilat într‑un plic. Abia la sfârsitul experimentului se deschide plicul
pentru a vedea care dintre pachete conţine soluţia activă. Era pentru prima
oară când „efectul de placebo” era urmărit la 12 luni de la tratament (uzual
urmărirea înceta la 6 săptămâni).
Cyntia McRae a identificat că efectul de placebo s‑a manifestat la 30
dintre pacienţii care au participat la studiu. Un număr foarte mare, dacă
ne gândim că boala Parkinson este una degenerativă, o boală care afectează
în mod direct funcţionarea creierului. Dintre cei 40 de pacienţi, 30 dintre
ei s‑au vindecat şi astfel ne este demonstrat că efectul placebo a avut loc.
În zadar a crescut mult în secolul al XX‑lea numărul medicamentelor
eficiente, se pare că vindecarea depinde în foarte mare masură de încrede‑
rea bolnavilor că vor scăpa de boală, de gândirea pozitivă, de expectanţele
lor şi de cum anume îşi proiectează viitorul.
Sociologul McGuire, preocupat de acelaşi domeniu, susţine teza Annei
Harrington şi anume „placebo nu este ca un puzzle care trebuie rezolvat ci
trebuiesc extinse soluţiile care deja există” (Harrington, 1999: 8).
După cum afirmă şi Cooperrider, efectul Placebo este unul dintre cele
mai semnificative descoperiri în medicina secolului XX (2001). A gândi
pozitiv, constructiv cu privire la propria ta stare de sănătate, determină
dispariţia gândurilor negative şi crearea unei imagini pozitive. Puterea
sugestiei face ca mintea şi corpul nostru să se îndrepte spre lucruri pozitive
şi să acţioneze în acest sens.
5. Ancheta apreciativă ca formă de evaluare
în diferite contexte sau domenii
A fost demonstrat că ancheta apreciativă dă rezultate şi că este o altfel
de metodă decât cele tradiţionale, deoarece este centrată pe ceea ce este
bun sau pozitiv, pe ceea ce merge bine.
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Sociologul Jossey Bass în lucarea sa Appreciative Coaching A positive
Process for Chance prezintă cum anume poate fi folosită ancheta apreciativă
ca formă de evaluare în diferite contexte (Bass, 2007:188–190).
– Ancheta apreciativă poate fi folosită acolo unde alte evaluări au dat greş.
– Acolo unde există o frică faţă de orice formă de evaluare.
– În mediile unde grupurile nu se cunosc între ele şi nici membrii
grupurilor.
– În toate mediile care prezintă ostilitate la schimbare şi la evaluare.
– Acolo unde nevoie de schimbare trebuie să fie accentuată.
– În mediile unde relaţiile dintre membrii grupului s‑au deteriorat.
– În mediile unde există dorinţa de a crea, de a îi învăţa şi pe ceilalţi să
înveţe din evaluarea practică.
– Ancheta poate fi folosită oriunde poate fi adusă o schimbare sau
oriunde trebuie să aibă loc o schimbare
Ancheta apreciativă ne ajută să înţelegem cum anume putem schimba
un mediu, o organizaţie pornind de la felul în care oamenii descriu sau văd
acel mediu sau organizaţie. Evaluare este un proces important în schim‑
bare pentru că arată rezultatele pozitive.
Conform celor menţionate de Harold Preskil (Whitney, Bloom, apud
Preskill, 2007: 15) ancheta apreciativă permite „studiul şi explorarea a
ceea ca viaţa oferă omului, sistemelor şi organizaţiilor atunci când acestea
funcţionează la capacitatea maximă”. Apropierea de schimbarea personală
şi organizaţională se bazează pe faptul că întrebările, limbajul, succesul,
valorile, dorinţele şi visele fac parte din procesul de transformare.
Ancheta apreciativă arată faptul că schimbarea este un proces de rela‑
ţionare construit pe apreciere şi afirmare (Preskill, 2007:21)
Evaluarea este un proces important în fiecare activitate întreprinsă,
iar evaluarea anchetei apreciative indiferent de domeniul în care această
metodă a fost aplicată permite observarea schimbării sistemului, înţelege‑
rea importanţei sublinierii şi promovării aspectelor pozitive din experienţa
noastră sau a organizaţiei în care a avut loc schimbarea.
6. Concluzii
Drumul de la teorie la practică pe care l‑a parcurs ancheta apreciativă
nu a fost unul lipsit de greutăţi. Noutatea pe care a adus‑o este aceea de a
porni o schimbare prin valorizarea şi aprecierea părţilor pozitive de care
dispunem şi pe care trebuie să le promovăm.
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Schimbarea trebuie să pornească de la construcţia permanentă şi
schimbul de idei, informaţii, dorinţe, expectanţe între actorii sociali.
Metoda se bazează pe concentrarea gândurilor, canalizarea energiei spre
imagini, acţiuni sau viziuni pozitive asupra realităţilor construite prin
negocierea permanentă dintre indivizi. Am arătat că metodele apreciative
pot fi aplicate oriunde dorim o „reconstrucţie a arhitecturii organiza‑
ţionale” (Cojocaru, 2005:69) indiferent de mediul unde este dorită
schimbarea: economic, medical, sport, antropologie, ştiinţe comporta‑
mentale etc.
În ceea ce priveşte metodele apreciative în domeniul medical pre‑
stigiul vindecării în creier, schimbarea care trebuie să vină din interiorul
bolnavului, gândirea pozitivă şi expectanţele positive au tot fost demons‑
trate printr‑un număr tot mai mare de studii şi de experimente.
În majoritatea cazurilor, cercetarea efectului placebo s‑a lansat abia
după cel de‑al doilea război mondial, pe baza observaţiilor medicilor de
război, care din lipsa medicamentelor necesare dădeau adeseori bolnavilor
sau răniţilor pastile placebo nevinovate, care nu erau dăunatoare, iar în
unele cazuri chiar ajutau.
Consider că o atitudine pozitivă, gândirea pozitivă şi construcţia
mentală a ceea ce ne dorim nu are cum să nu conducă spre îndeplinirea
dorinţelor noastre. Indiferent că vorbim de medicină, psihologie sau sport,
gândirea şi atitudinea pozitivă aduce rezultate pozitive.
Pacientul şi medicul devin parteneri în procesul de îngrijire, fiecare
dintre cei doi participanti fiind implicaţi într‑un proces de descoperire
reciprocă a stării de sănătate printr‑o înţelegerea şi aprecierea a experienţei
personale, prin proiectarea şi construirea de imagini positive, prin comu‑
nicare şi limbaj prin negociere, consens şi acţiune.
Metoda apreciativă în domeniul medical aduce un plus de noutate,
demonstrând faptul ca prin puterea minţii, prin plasarea pe pozitiv pot fi
traversate cu succes perioade dificile întampinate pe parcursul vieţii, pot
fi construite realităţi care să aducă schimbări în bine.
Cercetările, studiile şi observaţiile arată că actorul social răspunde
pozitiv la actele pozitive şi că rezultatele lui în ceea ce întreprinde sunt
bune atunci când pleacă de la bine şi de la experienţele pozitive de care
dispune. Comunicarea, negocierea, limbajul sunt artefacte care duc cu
siguranţă la construirea unui viitor pozitiv.
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Metodele apreciative reprezintă un element de noutate la noi în ţară
însă peste hotare, marile corporaţii apelează la această metodă atunci când
doresc o schimbare în bine şi doresc succesul organizaţiei lor.
Dacă ne gândim la numărul mare de pacienţi din sanatorii şi din spi‑
tale de psihiatrie ticsite cu pacienţi, trebuie să recunoaştem că la noi în
ţară nu se merge pe gândirea pozitivă, pe încrederea în forţele proprii şi
încercarea recuperării pacientului prin comunicare şi tratament. La noi se
pune acentul strict pe tratament medicamentos şi mai puţin comunicare
şi gândirea pozitivă.
Îmi pun întrebarea: cum anume ar arăta organizaţiile şi centrele medi‑
cale dacă ar fi aplicate şi metodele apreciative, care ar fi starea pacienţilor
şi cum anume s‑ar recupera ei dacă ar fi aplicate şi astfel de metode? Cum
anume am percepe noi, cei din jur şi care ar fi reacţia noastră la schimbarea
adusă de aplicarea metodelor apreciative?
Pentru moment rămâne însă o simplă întrebare. Să gândim pozitiv şi
să sperăm că în timp, utilitatea şi beneficiile aplicării metodeor apreciative
vor fi descoperite şi aplicate şi la noi.
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