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TTHHEE  EEFFFFEECCTTSS  OOFF  IINNQQUUIIRRYY  PPAARRAADDIIGGMMSS  OONN  IINNQQUUIIRREERRSS::
AA  SSTTUUDDYY  OOFF  TTHHEE  IIMMPPAACCTT  OOFF  DDIIFFFFEERREENNTT  IINNQQUUIIRRYY  MMEETTHHOODDSS

AANNDD  TTOOPPIICCSS  OONN  TTWWOO  GGRROOUUPPSS  OOFF  CCOONNSSUULLTTIINNGG  TTEEAAMMSS

HHooww  aanndd  wwhhaatt  wwee  ssttuuddyy  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  iimmppaaccttss  uuss  ppeerrssoonnaallllyy  aass  rreesseeaarrcchheerrss..    UUssiinngg  aa

ccooggnniittiioonn  ccooddiinngg  sscchheemmee  ttoo  ccoommppaarree  mmeemmbbeerr''ss  ccooggnniittiivvee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthhee  iinntteerrnnaall

ddyynnaammiiccss  ooff  tthheeiirr  tteeaammss,,  tthhiiss  ssttuuddyy  iinnvveessttiiggaatteedd  tthhee  iimmppaacctt  ooff  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  gguuiiddiinngg  sscchheemmaass

aabboouutt  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ttooppiiccss  ooff  iinnqquuiirryy,,  oonn  ttwwoo  ggrroouuppss  ooff  ccoonnssuullttiinngg  tteeaammss..  TThhee  tteeaammss

ssttuuddyyiinngg  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrreennggtthhss  tthhrroouugghh  aann  aapppprreecciiaattiivvee  iinnqquuiirryy  ppeerrssppeeccttiivvee  sshhoowweedd  aa

hhiigghheerr  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonnss  aanndd  lloowweerr  pprrooppoorrttiioonn  ooff  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonnss

ttoowwaarrddss  sseellff,,  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss,,  ttaasskk,,  aauutthhoorriittyy,,  aanndd  cclliieennttss  tthhaann  tthhee  ggrroouupp  ssttuuddyyiinngg

oorrggaanniizzaattiioonnaall  pprroobblleemmss  tthhrroouugghh  aann  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  ppeerrssppeeccttiivvee..    AA  mmooddeell  iiss  pprrooppoosseedd  ttoo

eexxppllaaiinn  hhooww,,  tthhee  wwaayy  wwee  aarree  aaffffeecctteedd  aass  iinnqquuiirreerrss  ccaann  rree--iimmppaacctt  oouurr  rroollee  aass  eeffffeeccttoorrss  ooff

oorrggaanniizzaattiioonnaall  pphheennoommeennaa..
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IItt  iiss  qquuiittee  wwrroonngg  ttoo  ttrryy  ffoouunnddiinngg  aa  tthheeoorryy  oonn  oobbsseerrvvaabbllee  mmaaggnniittuuddeess  aalloonnee..    IInn  
rreeaalliittyy  tthhee  vveerryy  ooppppoossiittee  hhaappppeennss..    IItt  iiss  tthhee  tthheeoorryy  wwhhiicchh  ddeecciiddeess  wwhhaatt  wwee  ccaann  
oobbsseerrvvee..

                                                                          AAllbbeerrtt  EEiinnsstteeiinn

OOuurr  kknnoowwlleeddggee  ooff  ssoocciiaall  pphheennoommeennaa  iiss  ffuunnddaammeennttaallllyy  sshhaappeedd  bbyy  tthhee  ssuubbjjeeccttiivvee

wwoorrlldd  vviieewwss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  wwee  ppeerrcceeiivvee  eevveennttss..    TThhee  ffaaccttss  ccoonnssttiittuuttiinngg  oouurr  kknnoowwlleeddggee  aarree

pprriimmaarriillyy  tthheeoorryy  ddeeppeennddeenntt,,  ssiinnccee  wwee  ccaann  ppeerrcceeiivvee  nnootthhiinngg  eexxcceepptt  tthhrroouugghh  tthhee

kknnoowwlleeddggee//ccooggnniittiivvee  ssttrruuccttuurree  iinn  wwhhiicchh  ppeerrcceeppttiioonn  iiss  eemmbbeeddddeedd  ((AAssttlleeyy,,  11998855))..    AAss

oorrggaanniizzaattiioonnaall  rreesseeaarrcchheerrss  oorr  ccoonnssuullttaannttss,,  wwee  aallrreeaaddyy  hhaarrbboorr  ccoonncceeppttiioonnss  ooff  wwhhaatt  iiss  ttoo  bbee

ppeerrcceeiivveedd  aanndd  oouurr  tthheeoorriieess  oorr  ccooggnniittiivvee  sscchheemmaass  ddeetteerrmmiinnee  wwhhaatt  wwiillll  ccoouunntt  aass  ffaacctt  iinn  tthhee

ffiirrsstt  ppllaaccee..    AAss  FFeeyyeerrbbrraanndd  ((11997755))  aarrgguueedd  tthheerree  aarree  nnoo  bbaarree  ffaaccttss,,  ssiinnccee  tthhee  ffaaccttss  tthhaatt  eenntteerr

oouurr  kknnoowwlleeddggee  aarree  aallrreeaaddyy  vviieewweedd  iinn  aa  cceerrttaaiinn  wwaayy..

FFuurrtthheerr,,  tthheerree  iiss  eevviiddeennccee  tthhaatt  oouurr  tthheeoorreettiiccaall  oorr  ccooggnniittiivvee  sscchheemmaass  nnoott  oonnllyy  gguuiiddee

tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  wwee  sseeeekk  bbuutt  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  sseeeekkiinngg  ccaann  iinn  ffaacctt  ccrreeaattee  tthhee

pphheennoommeennoonn  wwee  ppuurrppoorrtt  ttoo  sseeeekk  ((CCooooppeerrrriiddeerr  &&  SSrriivvaassttvvaa,,  11998877;;  KKaadduusshhiinn,,  11996644;;  UUllllmmaann

&&  KKrraassnneerr,,  11997755))..    AAss  KKaappllaann  ((11996644))  nnootteedd  ""AA  tthheeoorryy  mmuusstt  ssoommeehhooww  ffiitt  GGoodd''ss  wwoorrlldd,,  bbuutt

iinn  aann  iimmppoorrttaanntt  sseennssee  iitt  ccrreeaatteess  aa  wwoorrlldd  ooff  iitt''ss  oowwnn""  ((11996644::  330099))..

WWhhiillee  tthheerree  iiss  eennoouugghh  ssuuppppoorrtt  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  aass  sscciieennttiissttss  oorr  iinnqquuiirreerrss,,  wwee  iimmppaacctt

tthhee  pphheennoommeennaa  uunnddeerr  iinnvveessttiiggaattiioonn  tthhrroouugghh  oouurr  tthheeoorreettiiccaall  sscchheemmaass,,  aann  iinntteerreessttiinngg  ccoouunntteerr--

qquueessttiioonn  nnoott  rreeaallllyy  aaddddrreesssseedd  iiss,,  ""CCaann  tthhee  pphheennoommeennaa  wwee  ssttuuddyy  iinn  ssoocciiaall  ssyysstteemmss  iimmppaacctt  uuss

ppeerrssoonnaallllyy  aass  rreesseeaarrcchheerrss??""    AArree  wwee,,  aass  ssoocciiaall  sscciieennttiissttss  oobbjjeeccttiivvee,,  vvaalluuee  nneeuuttrraall,,

ddiissppaassssiioonnaattee,,  uunnbbiiaasseedd  oobbsseerrvveerrss  ooff  ffaaccttss  wwhhoo  ppaassssiivveellyy  rreeccoorrdd  eevveennttss  iinn  nneeuuttrraall

tthheeoorreettiiccaall  ddeessccrriippttiioonnss  oorr  iinn  rreeaalliittyy,,  aarree  wwee  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  aa  ssoocciiaall  wwoorrlldd  wwhhiicchh  wwee

iinnfflluueennccee  aanndd  aarree  iinnfflluueenncceedd  iinn  ttuurrnn??    IIss  ssoocciiaall  iinnqquuiirryy  aa  nneeuuttrraall  aacctt  oorr  aa  rreeaaccttiivvee  aacctt,,

iimmppaaccttiinngg  tthhee  oobbjjeecctt  ooff  iinnqquuiirryy  aass  wweellll  aass  tthhee  iinnqquuiirreerr??

TToo  tthhaatt  eenndd,,  tthhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  rreesseeaarrcchh  wwaass  hhiigghhllyy  eexxpplloorraattoorryy  iinn  nnaattuurree,,  aanndd

iinnvveessttiiggaatteedd  tthhee  iimmppaacctt  oonn  ttwwoo  ggrroouuppss  ooff  ccoonnssuullttiinngg  tteeaammss,,  ooff  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  gguuiiddiinngg
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aassssuummppttiioonnss  ((sscchheemmaass))  aabboouutt  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  ttooppiiccss  ooff  iinnqquuiirryy  bbyy  ccoommppaarriinngg  tthheeiirr

ccooggnniittiivvee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  iinntteerrnnaall  ggrroouupp  ddyynnaammiiccss..

CCOOGGNNIITTIIVVEE  SSCCHHEEMMAASS  AANNDD  SSEELLFF--FFUULLFFIILLLLIINNGG  PPRROOPPHHEECCIIEESS

SScchheemmaass  aarree  ccooggnniittiivvee  ssttrruuccttuurreess  tthhaatt  ccoonnssiisstt  ooff  mmeemmoorriiaall  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  ssoommee

ddeeffiinneedd  ssttiimmuulluuss  ddoommaaiinn..    SScchheemmaattaass  ccoonnttaaiinn  ggeenneerraall  kknnoowwlleeddggee  aabboouutt  aa  ddoommaaiinn,,  iinncclluuddiinngg

aa  ssppeecciiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  aammoonngg  pprriinncciippaall  aattttrriibbuutteess  ooff  tthhaatt  ddoommaaiinn  ((TTaayylloorr  &&

CCrroocckkeerr,,  11998811;;  BBaarrttlleetttt,,  11993322;;  TTuurrkk  &&  SSaalloovveeyy,,  11998855aa))..    SScchheemmaattaass  eennaabbllee  tthhee  ppeerrcceeiivveerr  ttoo

sseelleeccttiivveellyy  aatttteenndd  ttoo  iinnccoommiinngg  ssttiimmuullii,,  eennccooddee,,  ssttoorree  aanndd  uullttiimmaatteellyy  rreettrriieevvee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn

aa  ppaarrttiiccuullaarr  ddoommaaiinn  ((TTaayylloorr  &&  CCrroocckkeerr,,  11998811;;  MMaarrkkuuss,,  11997777))..    SScchheemmaass  sseerrvvee  aass  ffrraammeess  ooff

rreeffeerreennccee  ffoorr  aaccttiioonn  aanndd  ppeerrcceeppttiioonn  ((WWeeiicckk,,  11997799))  aanndd  mmaayy  pprroovviiddee  rruulleess  ffoorr  aaccttiivvaattiinngg

aannttiicciippaatteedd  bbeehhaavviioorraall  sseeqquueenncceess  ffoorr  hhooww  aann  iinnddiivviidduuaall  oorr  ootthheerrss  sshhoouulldd  aacctt  iinn  vvaarriioouuss

ssiittuuaattiioonnss  ((AAbbeellssoonn,,  11998811))..

TThheerree  iiss  aa  ggrroowwiinngg  bbooddyy  ooff  rreesseeaarrcchh  iinn  ccooggnniittiivvee  ppssyycchhoollooggyy  ccllaarriiffyyiinngg  tthhee  lliinnkkss

bbeettwweeeenn  ccooggnniittiivvee  sscchheemmaass  aanndd  ppeerrcceeppttiioonnss  aanndd  aaccttiioonnss  ((MMaahhoonneeyy  &&  AArrkknnooffff,,  11997788;;

MMaahhoonneeyy,,  11997777;;  TTuurrkk  &&  SSaalloovveeyy,,  11998855bb))..  SSttuuddiieess  bbyy  CCaannttoorr,,  SSmmiitthh,,  FFrreenncchh,,  aanndd  MMeezzzziicchh,,

((11998800));;  HHoorroowwiittzz,,  PPoosstt,,  FFrreenncchh,,  aanndd  WWaalllliiss,,  ((11998811));;  CCaannttoorr  aanndd  MMiisscchheell,,  ((11997799));;  SSnnyyddeerr,,

((11998811)),,  aanndd  TTeemmeerrlliinn,,  ((11996688))  sshhoowweedd  tthhaatt  tthheerree  wwaass  ccoonnssiisstteenntt  eevviiddeennccee  tthhaatt  cclliinniiccaall

ppssyycchhoollooggiisstt~~  tthheeoorreettiiccaall  sscchheemmaass  ((oorrggaanniizzeedd  kknnoowwlleeddggee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  eexxppeeccttaanncciieess))  ccaann

iinnfflluueennccee  ddiiaaggnnoossiiss,,  pprreeddiiccttiioonn,,  aanndd  ttrreeaattmmeenntt..    TTeemmeerrlliinn  ((11996688))  ffoouunndd  tthhaatt  ssiimmiillaarr

bbeehhaavviioorr  ooff  aa  ccoonnffeeddeerraattee  wwaass  eevvaalluuaatteedd  aass  nneeuurroottiicc  oorr  hheeaalltthhyy  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee

tthheeoorreettiiccaall  oorriieennttaattiioonn  ooff  tthhee  cclliinniicciiaann..    AA  ssttuuddyy  bbyy  SSnnyyddeerr  ((11998811))  sshhoowweedd  tthhaatt  cclliinniicciiaannss

ssoouugghhtt  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  ppaattiieenntt  tthhaatt  oonnllyy  ffiitttteedd  tthheeiirr  tthheeoorreettiiccaall  oorriieennttaattiioonn..  TThhuuss  ppaattiieennttss

wweerree  qquueessttiioonneedd  oonnllyy  aabboouutt  ccaauusseess  bbeelliieevveedd,,  bbyy  tthhee  tthheerraappiisstt  ttoo  bbee  rreellaatteedd  ttoo  ddiiffffeerreenntt

pprreesseennttiinngg  ssyymmppttoommss..

TTuurrkk  aanndd  SSaalloovveeyy  ((11998855aa))  wwaarrnn  tthhaatt  cclliinniicciiaannss''ss  sscchheemmaass  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  nnoott  oonnllyy

gguuiiddee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  tthheeyy  sseeeekk,,  bbuutt  iinn  eeffffeecctt  mmaayy  bbeeccoommee  sseellff--ffuullffiilllliinngg  pprroopphheecciieess  aanndd
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ccrreeaattee  tthhee  pphheennoommeennoonn  tthheeyy  ppuurrppoorrtt  ttoo  sseeee..    AA  sseellff--ffuullffiilllliinngg  pprroopphheeccyy,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  MMeerrttoonn

((11994488)),,  iiss  ""aa  ffaallssee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  tthhee  ssiittuuaattiioonn  eevvookkiinngg  aa  nneeww  bbeehhaavviioorr  wwhhiicchh  mmaakkeess  tthhee

oorriiggiinnaallllyy  ffaallssee  ccoonncceeppttiioonn  ccoommee  ttrruuee""  ((11994488::  119955))..    AAss  UUllllmmaann  aanndd  KKrreessnneerr  ((11997766))  ssttaattee,,

""TThhee  tthheerraappiisstt  wwhhoo  eexxppeeccttss  aa  ppeerrssoonn  ttoo  bbee  uunnrreessppoonnssiivvee  ttoo  ppssyycchhootthheerraappyy  aanndd  eemmiittss  ccuueess  ttoo

tthhiiss  eeffffeecctt,,  iinnfflluueenncceess  hhiiss  ppaattiieenntt..    WWhheenn  tthhee  cclliieenntt  ddooeess  iinnddeeeedd  rreessppoonndd  ppoooorrllyy,,  aatt  lleeaasstt  iinn

ppaarrtt  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  tthheerraappiissttss  aaccttiioonnss,,  tthhee  tthheerraappiisstt''ss  pprreeddiiccttiioonnss  ccoommee  ttrruuee  ((11997755::  9966))..

FFrraannkk  ((11997744))  iinn  ssiimmiillaarr  lliinneess  nnootteess  tthhaatt  ppeerrhhaappss  tthhee  mmaajjoorr  ffaaccttoorr  iinn  tthheerraappeeuuttiicc  ssuucccceessss  iiss

aalltteerraattiioonn  ooff  tthhee  cclliieenntt''ss  aassssuummppttiivvee  wwoorrlldd  ttoo  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  aassssuummppttiivvee  wwoorrlldd  ooff

tthhee  tthheerraappiisstt..

KKaadduusshhiinn  ((11996699))  ddeemmoonnssttrraatteedd  tthhiiss  eeffffeecctt  iinn  hhiiss  ssttuuddyy  ooff  ffoouurr  ttyyppeess  ooff  cclliinniiccss  iinn

NNeeww  YYoorrkk,,  ppssyycchhooaannaallyyttiicc,,  ppssyycchhootthheerraappeeuuttiicc,,  rreelliiggiiooppssyycchhiiaattrriicc  aanndd  hhoossppiittaall--bbaasseedd..    HHee

ffoouunndd  tthhaatt  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  tthhee  ppaattiieenntt''ss  ccoonncceeppttiioonn  ooff  hhiiss//hheerr  pprroobblleemm  mmaattcchheedd  tthhee

mmooddeell  oorr  sscchhooooll  ooff  tthheerraappyy  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  ppeerrssoonn  wwaass  rreeffeerrrreedd..    AAss  RRaadduusshhiinn  ((11996699))  ppooiinnttss

oouutt,,  ""IInnddeeeedd  aa  ddeettaaiilleedd  ssttaattiissttiiccaall  eexxaammiinnaattiioonn  ooff  cchhaannggeess  iinn  tthhee  wwaayy  aa  ppeerrssoonn  ((ppaattiieenntt))  ffiirrsstt

ccoonncceeiivveedd  ooff  hhiiss  pprroobblleemm  aanndd  tthhee  wwaayy  hhee  ffiinnaallllyy  pprreesseenntteedd  iitt  ttoo  tthhee  cclliinniicc  sshhoowwss  tthhaatt

aapppplliiccaannttss  tteenndd  ttoo  iinnccrreeaassee  tthheeiirr  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  ssuuiittaabbllee  pprroobblleemmss  ((11996699::  110066))..
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TTffffEE  IIMMPPAACCTT  OOFF  IINNQQUUIIRRYY  OONN  IIHHEE  IINNQQUUIIRREERR

WWhhiillee  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  oouurr  tthheeoorreettiiccaall  sscchheemmaass,,  iinnffoorrmmaattiioonn  sseeeekkiinngg

ppaatttteerrnnss  aanndd  tthhee  vveerryy  ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  pphheennoommeennaa  wwee  ppuurrppoorrtt  ttoo  sseeeekk  iiss  eessttaabblliisshheedd,,  iinn  tthhiiss

ppaappeerr  wwee  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  ffllooww  ccaann  aassssuummee  aa  rreevveerrssee  ddiirreeccttiioonn..    WWee  aaddvvaannccee  tthhee  vviieeww  tthhaatt

aass  iinnqquuiirreerrss  oorr  ccoonnssuullttaannttss  wwee  ccaann  ppeerrssoonnaallllyy  bbee  iimmppaacctteedd  aass  mmuucchh  bbyy  tthhee  pphheennoommeennoonn  wwee

ssttuuddyy  aass  wwee  iimmppaacctt  tthhee  pphheennoommeennoonn  iittsseellff..    WWee  ccaannnnoott  aassssuummee  tthhaatt  wwee  aarree  ssiinngguullaarrllyy  ffrreeee

ffrroomm  bbeeiinngg  iinnfflluueenncceedd  aass  mmuucchh  aass  wwee  iinnfflluueennccee..    IIlllluussttrraattiivveellyy,,  iiff  wwee  ssttuuddyy  ""ddeepprreessssiivvee

bbeehhaavviioorr""  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthheerree  iiss  nnoott  oonnllyy  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  wwee  ccaann  ccrreeaattee  ddeepprreessssiioonn  iinn

oorrggaanniizzaattiioonnss  bbyy  tthhee  vveerryy  aacctt  ooff  ssttuuddyyiinngg  tthhee  ttooppiicc  bbuutt  aallssoo  tthhaatt  tthheerree  ccaann  bbee  aa  ccoouunntteerr--

ttrraannssffeerreennccee  ooff  ssuucchh  ddeepprreessssiioonn  eeiitthheerr  aatt  aa  ccoonnsscciioouuss  oorr  ssuubb--ccoonnsscciioouuss  lleevveell  ttoo  tthhee  ppeerrssoonnaall

ccoonntteexxtt  ooff  tthhee  iinnqquuiirreerr  oorr  ccoonnssuullttaanntt  wwhhiicchh  ccaann  mmaanniiffeesstt  iittsseellff  iinn  mmaannyy  nneeggaattiivvee  wwaayyss  iinn  hhiiss

oorr  hheerr  ppeerrcceeppttiioonnss,,  bbeehhaavviioorrss,,  oorr  eemmoottiioonnss  ttoowwaarrddss  sseellff  oorr  ootthheerrss..  AAlltteerrnnaatteellyy,,  iiff  wwee  ssttuuddyy

aa  pphheennoommeennoonn  ssuucchh  aass  ""oorrggaanniizzaattiioonnaall  eexxcciitteemmeenntt""  wwee  ccoouulldd  ccrreeaattee  ""eexxcciitteemmeenntt""  iinn

oorrggaanniizzaattiioonnss  aass  wweellll  aass  ccoouunntteerr--ttrraannssffeerr  aatt  aa  ccoonnsscciioouuss  oorr  ssuubbccoonnsscciioouuss  lleevveell  ssuucchh

eexxcciitteemmeenntt  ttoo  oouurr  ppeerrssoonnaall  ccoonntteexxttss  wwhhiicchh  ccaann  mmaanniiffeesstt  iittsseellff  iinn  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiivvee

ccoonnssttrruuccttiioonnss  aabboouutt  sseellff  oorr  ootthheerrss..

SSoommee  uunnddeerrssttaannddiinngg,,  tthhoouugghh  lliimmiitteedd,,  ooff  tthheessee  rreevveerrssee  ddyynnaammiiccss  ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd  bbyy

ttoouucchhiinngg  oonn  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  PPaarraalllleell  PPrroocceesssseess  aanndd  tthhee  ssoocciiaall  ccoonnssttrruuccttiioonniisstt  ppeerrssppeeccttiivvee..

PPaarraallllee ll  PPrroocceesssseess  aanndd  CCoouunntteerrttrraannssffeerreennccee

TThhee  iiddeeaa  ooff  ppaarraalllleell  pprroocceesssseess  hhaass  iittss  oorriiggiinn  iinn  tthhee  ppssyycchhooaannaallyyttiicc  ccoonncceepptt  ooff

ttrraannssffeerreennccee  aanndd  ccoouunntteerr--ttrraannssffeerreennccee  ((MMccNNeeiillll  &&  WWoorrtthheenn,,  11998899))  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd

ffoorr  ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ssiittuuaattiioonnss..    WWhheenn  ttwwoo  oorr  mmoorree  ssyysstteemmss,,  wwhheetthheerr  tthheeyy  ccoonnssiisstt  ooff

iinnddiivviidduuaallss,,  ggrroouuppss,,  oorr  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaanntt  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  oonnee  aannootthheerr,,  tthheeyy

tteenndd  ttoo  ddeevveelloopp  ssiimmiillaarr  aaffffeeccttss,,  ccooggnniittiioonnss,,  aanndd  bbeehhaavviioorrss,,  wwhhiicchh  aarree  ddeeffiinneedd  aass  ppaarraalllleell

pprroocceesssseess  ((SSmmiitthh,,  SSiimmmmoonnss  &&  TThhaammeess,,  11998899;;  AAllddeerrffeerr,,  BBrroowwnn,,  KKaappllaann  &&      SSmmiitthh,,  11999900))..

IInn  ppssyycchhootthheerraappyy,,  tthheerree  iiss  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthhee  ssuuppeerrvviissoorr--tthheerraappiisstt  ((ii..ee..,,  ssuuppeerrvviissoorr  ooff  tthhee
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tthheerraappiisstt  iinn  ttrraaiinniinngg))  rreellaattiioonnsshhiipp  oofftteenn  aassssuummeess  tthhee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  tthheerraappiisstt--ppaattiieenntt

rreellaattiioonnsshhiipp,,  aanndd  vviiccee  vveerrssaa  ((MMccNNeeiillll  &&  WWoorrtthheenn,,  11998899;;  SSeeaarrlleess,,  11995555;;  EEkksstteeiinn  &&

WWaalllleerrsstteeiinn,,  11995588))..    IInn  aann  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ccoonntteexxtt,,  tthhee  iinntteerrnnaall  ddyynnaammiiccss  ooff  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh

tteeaammss  hhaavvee  ssoommeettiimmeess  bbeeccoommee  aa  ppaarraalllleell  eennaaccttmmeenntt  ooff  tthhee  ssyysstteemm  ddyynnaammiiccss  wwhhiicchh

rreesseeaarrcchheerrss  sseeeekk  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  ((AAllddeerrffeerr  eett..  aall..,,  11999900;;  SSmmiitthh  &&  CCrraannddeellll,,  11998844;;  SStteeeellee,,

11997755))..

AAlltthhoouugghh  tthheerree  iiss  ccoonnssiiddeerraabbllee  ddeeffiinniittiioonnaall  ccoonnttrroovveerrssyy  ssuurrrroouunnddiinngg  uussee  ooff  tthhee  tteerrmm

ccoouunntteerrttrraannssffeerreennccee  ((SSiinnggeerr,,  SSiinnccooffff,,  &&  KKoolllliiggaann,,  11998899)),,  aatt  aa  ffuunnddaammeennttaall  lleevveell

ccoouunntteerrttrraannssffeerreennccee  ccaann  bbee  vviieewweedd  aass  rreepprreesseennttiinngg  aallll  tthhoossee  ffeeeelliinnggss  tthhee  aannaallyysstt

eexxppeerriieenncceess  ttoowwaarrddss  hhiiss  oorr  hheerr  ppaattiieenntt,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthhee  oorriiggiinn  ooff  tthhoossee  ffeeeelliinnggss  ((HHeeiimmaannnn,,

11995500))..    WWhhiillee  FFrreeuudd  ((11991155//11995588))  wwaarrnneedd  tthhee  aannaallyysstt  aaggaaiinnsstt  aannyy  ppoossssiibbllee

ccoouunntteerrttrraannssffeerreennccee,,  WWoollsstteeiinn  ((11995599))  iinn  hhiiss  ccllaassssiicc  wwoorrkk  eemmpphhaassiizzeedd  tthhee  uubbiiqquuiittyy  ooff

ccoouunntteerrttrraannssffeerreennccee  bbyy  eexxpplloorriinngg  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  ccoouunntteerrttrraannssffeerreennttiiaall  rreeaaccttiioonnss  aarree  ooppeerraanntt  iinn

aallll  ttrreeaattmmeenntt  ssiittuuaattiioonnss..    EExxppaannddiinngg  oonn  WWoollsstteeiinn''ss  ((11995599))  oobbsseerrvvaattiioonn,,  SSiinnggeerr  ((11998855//11998899))

hhaass  aarrgguueedd  tthhaatt  jjuusstt  aass  tthhee  ppaattiieenntt  pprroocceesssseess  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  wwaayyss  tthhaatt  aarree  uunniiqquueellyy  hhuummaann

aanndd  tthhaatt  lleeaadd  ttoo  ttrraannssffeerreenncceess,,  ssoo  ddooeess  tthhee  aannaallyysstt  oorr  tthheerraappiisstt..    SSiinnggeerr  eett..  aall..  ((11998899))  eexxtteenndd

tthhee  vviieevv  tthhaatt  ccoouunntteerrttrraannssffeerreennttiiaall  rreeaaccttiioonnss  aarree  iinnssttaanncceess  ooff  iinneevviittaabbllee  hhuummaann  ccooggnniittiivvee

lliimmiittaattiioonnss..    TThheeyy  ssuuggggeesstt  tthhaatt  ccooggnniittiivvee  sscchheemmaass  oorr  ssccrriippttss  aarree  tthhee  kkeeyy  mmeecchhaanniissmmss  wwhhiicchh

ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  aa  ppaattiieenntt''ss  ttrraaiittss  aanndd  ssyymmppttoommss  bbeeiinngg  oorrggaanniizzeedd  iinnttoo  aa  ddiiaaggnnoossttiicc  ccaatteeggoorryy,,  oorr

ppeerrhhaappss  eevveenn  iinnttoo  aa  pprreessuummeedd  mmooddeell  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ppssyycchhooddyynnaammiicc  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn,,  ssuucchh

aass  aa  ppeerrssoonn  wwiitthh  eexxcceessssiivvee  oorraall  nneeeeddss  oorr  aa  nnaarrcciissssiissttiicc  ppeerrssoonnaalliittyy,,  aanndd  iitt  iiss  ssuucchh  sscchheemmaass

wwhhiicchh  aallssoo  gguuiiddee  ccoouunntteerrttrraannssffeerreennttiiaall  rreeaaccttiioonnss  eeiitthheerr  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthhee  ppaattiieenntt''ss  rreeaaccttiioonn

ccoonnffiirrmmiinngg  oorr  ddiissccoonnffiirrmmiinngg  eexxppeeccttaattiioonnss  ooff  tthhee  aannaallyysstt,,  mmaannyy  aa  ttiimmeess  lleeaaddiinngg  ttoo  sscchheemmaa

ppeerrsseevveerraannccee..
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TThhee  SSoocciiaall  CCoonnssttrruuccttiioonniisstt  PPeerrssppeeccttiivvee

            BBeerrggeerr    aanndd      LLuucckkmmaannnn    ((11996677))    iinn    tthheeiirr    sseemmiinnaall    ttrreeaattiissee,,    ""TThhee    SSoocciiaall  CCoonnssttrruuccttiioonn

ooff  RReeaalliittyy,,""  vveerryy  eemmpphhaattiiccaallllyy  ddrriivvee  hhoommee  tthhee  ppooiinntt  tthhaatt,,  aass  ppaarrttiicciippaannttss  iinn  aa  ssoocciiaall  wwoorrlldd

wwee  aarree  ppaarrtt  ooff  tthhee  ssoocciiaall  ccoonntteexxtt  wwiitthh  wwhhiicchh  wwee  iinntteerraacctt  iinnfflluueenncciinngg  aanndd  bbeeiinngg  iinnfflluueenncceedd  iinn

ttuurrnn..    AAss  ssoocciiaall  bbeeiinnggss  wwhhoo  aarree  ppaarrtt  ooff  aa  ssoocciiaall  wwoorrlldd  wwee  aarree  aaccttiivveellyy  eennggaaggeedd  bbootthh  aass

eeffffeeccttoorrss  aanndd  tthhee  aaffffeecctteedd  iinn  aann  oonnggooiinngg  ssoocciiaall  ccoonnssttrruuccttiioonn  ooff  rreeaalliittyy  bbyy  ppaarrttiicciippaattiinngg  iinn  tthhee

ccrreeaattiioonn  ooff  tthhee  wwoorrlldd  aanndd  aallssoo  rree--eexxppeerriieenncciinngg  oouurr  oowwnn  ccrreeaattiioonn..    TThhiiss  iiss  aann  oonnggooiinngg

ddiiaalleeccttiiccaall  pprroocceessss..    AAss  BBeerrggeerr  aanndd  LLuucckkmmaannnn  ((11996677))  ccllaarriiffyy,,  ""IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  eemmpphhaassiizzee

tthhaatt  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  mmaann,,  tthhee  pprroodduucceerr,,  aanndd  tthhee  ssoocciiaall  wwoorrlldd  hhiiss  pprroodduucctt,,  iiss  aanndd

rreemmaaiinnss  aa  ddiiaalleeccttiiccaall  oonnee..    TThhaatt  iiss,,  mmaann  aanndd  hhiiss  ssoocciiaall  wwoorrlldd  iinntteerraacctt  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr..    TThhee

pprroodduucctt  aaccttss  bbaacckk  uuppoonn  tthhee  pprroodduucceerr..    ''EExxtteerrnnaalliizzaattiioonn''  aanndd  ''OObbjjeeccttiivvaattiioonn''  aarree  mmoommeennttss  iinn  aa

ccoonnttiinnuuiinngg  ddiiaalleeccttiiccaall  pprroocceessss..    TThhee  tthhiirrdd  mmoommeenntt  iinn  tthhiiss  pprroocceessss  iiss  ''IInntteerrnnaalliizzaattiioonn''  bbyy

wwhhiicchh  tthhee  oobbjjeeccttiivvaatteedd  ssoocciiaall  wwoorrlldd  iiss  rreettrroojjeecctteedd  iinnttoo  ccoonnsscciioouussnneessss""  ((11996677::  6611))..

FFuurrtthheerr,,  BBeerrggeerr  aanndd  LLuucckkmmaannnn  ((11996677))  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  ""iinntteerrnnaalliizzaattiioonn""  rreeaaccttss  aanndd  rree--

iimmppaaccttss  tthhee  oobbjjeeccttiivvaatteedd  ssoocciiaall  wwoorrlldd,,  ffoorrmmiinngg  aa  sseellff--rreeiinnffoorrcciinngg  lloooopp  ooff  iinntteerrnnaalliizzaattiioonn,,

eexxtteerrnnaalliizzaattiioonn,,  oobbjjeeccttiivvaattiioonn,,  aanndd  iinntteerrnnaalliizzaattiioonn..

HHoowweevveerr,,  wwee  tteenndd  ttoo  ffoorrggeett  tthhaatt  wwee  aarree  ppaarrtt  aanndd  ppaarrcceell  ooff  tthhiiss  mmuuttuuaallllyy  ccrreeaatteedd

rreeaalliittyy  aanndd  ccoonnssttaannttllyy  eennggaaggee  iinn  tthhee  pprroocceessss  ooff  ""rreeiiffiiccaattiioonn..""    AAss  BBeerrggeerr  aanndd  LLuucckkmmaannnn,,

((11996677))  ssoo  ssuucccciinnccttllyy  ssttaattee  iitt,,  ""RReeiiffiiccaattiioonn  iiss  tthhee  aapppprreehheennssiioonn  ooff  hhuummaann  pphheennoommeennaa  aass  iiff

tthheeyy  wweerree  tthhiinnggss,,  tthhaatt  iiss,,  nnoonn--hhuummaann  oorr  ppoossssiibbllyy  ssuupprraa--hhuummaann  tteerrmmss..    AAnnootthheerr  wwaayy  ooff  ssaayyiinngg

iiss  tthhaatt  rreeiiffiiccaattiioonn  iiss  tthhee  aapppprreehheennssiioonn  ooff  tthhee  pprroodduuccttss  ooff  hhuummaann  aaccttiivviittyy  aass  iiff  tthheeyy  wweerree

ssoommeetthhiinngg  eellssee  ootthheerr  tthhaann  hhuummaann  pprroodduuccttss  ssuucchh  aass  ffaaccttss  ooff  nnaattuurree..    RReeiiffiiccaattiioonn  iimmpplliieess  tthhaatt

mmaann  iiss  ccaappaabbllee  ooff  ffoorrggeettttiinngg  hhiiss  oowwnn  aauutthhoorrsshhiipp  ooff  tthhee  hhuummaann  wwoorrlldd,,  aanndd  ffuurrtthheerr  tthhaatt  tthhee

ddiiaalleeccttiicc  bbeettwweeeenn  mmaann,,  tthhee  pprroodduucceerr  aanndd  hhiiss  pprroodduucctt  iiss  lloosstt  ttoo  ccoonnsscciioouussnneessss""  ((11996677::  8899))..

AAss  iinnqquuiirreerrss  oorr  ccoonnssuullttaannttss  wwee  tteenndd  ttoo  rreeiiffyy  oouurrsseellvveess  aass  wweellll  aass  oouurr  aassssuummppttiioonnss,,  mmeetthhooddss

aanndd  iinnqquuiirryy  aass  ssiiggnniiffyyiinngg  aann  oobbjjeeccttiivvee  ssttaatteemmeenntt  ooff  rreeaalliittyy,,  ddiissccoovveerriinngg  aann  oobbjjeeccttiivvee  aanndd

rreeaall  wwoorrlldd  oouutt  tthheerree,,  aanndd  aarree  nnoott  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhrroouugghh  oouurr  aassssuummppttiioonnss  aanndd



88

cchhooiiccee  ooff  mmeetthhooddss  wwee  iimmppaacctt  hhuummaann  pphheennoommeennaa  aass  wweellll  aass  rreeaacctt  ttoo  tthhee  pphheennoommeennaa  wwee

iimmppaacctt..    FFuurrtthheerr,,  tthhee  nnaattuurree  ooff  hhooww  wwee  eeffffeecctt  oorrggaanniizzaattiioonnss  ccaann  iimmppaacctt  hhooww  wwee  aarree  aaffffeecctteedd,,

aanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  hhooww  wwee  aarree  aaffffeecctteedd  ccaann  iinn  ttuurrnn  iimmppaacctt  hhooww  wwee  eeffffeecctt  oorrggaanniizzaattiioonnss..

RREESSEEAARRCCHH  QQUUEESSTTIIOONN

AAssssuummiinngg  tthhaatt  oouurr  sscchheemmaass  aabboouutt  oorrggaanniizzaattiioonnss  iinn  ffaacctt  ddoo  iimmppaacctt  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  tthhiiss

ssttuuddyy  ssppeecciiffiiccaallllyy  tteesstteedd  ffoorr  tthhee  rreevveerrssee  ddyynnaammiiccss  ooff  oouurr  aassssuummppttiioonnss  aabboouutt  oorrggaanniizzaattiioonnss

aanndd  tthhee  ttooppiicc  ooff  iinnqquuiirryy  iimmppaaccttiinngg  uuss  ppeerrssoonnaallllyy  aass  rreesseeaarrcchheerrss,,  bbyy  ccoommppaarriinngg  tthhee  ccooggnniittiivvee

ccoonnssttrruuccttiioonnss  ooff  ttwwoo  ggrroouuppss  ooff  ccoonnssuullttaannttss  wwiitthh  tthhee  tteeaammss  iinn  oonnee  ggrroouupp  ffooccuussiinngg  oonn

""oorrggaanniizzaattiioonnaall  pprroobblleemmss""  wwhhiicchh  iinnhhiibbiitt  oorrggaanniizzaattiioonnaall  eeffffeeccttiivveenneessss  tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  aa

ttrraaddiittiioonnaall  ""AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh""  ppaarraaddiiggmm  ((FFrreenncchh  &&  BBeellll,,  11997788))  aanndd  tthhee  tteeaammss  iinn  tthhee  ootthheerr

ggrroouupp  ffooccuussiinngg  oonn  ""oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrreennggtthhss""  wwhhiicchh  ffaacciilliittaattee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  eeffffeeccttiivveenneessss

tthhrroouugghh  tthhee  uussee  ooff  aann  ""AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy""  ppaarraaddiiggmm  ((CCooooppeerrrriiddeerr  &&  SSrriivvaassttvvaa,,  11998877))..

SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  eemmpphhaassiiss  wwaass  oonn  ccoommppaarriinngg  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  ""ccooggnniittiivvee

ccoonnssttrruuccttiioonnss""  aarroouunndd  tthhee  ggrroouupp  ddyynnaammiiccss  bbeettwweeeenn  tthheessee  ttwwoo  ggrroouuppss..    TThhee  pprriimmaarryy

rreesseeaarrcchh  iinntteerreesstt  wwaass  iinn  eexxaammiinniinngg  ""WWhheetthheerr  oonnee  ggrroouupp''ss

ssttuuddyyiinngg  ooff  pprroobblleemmss  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  aass  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  ootthheerr  ggrroouupp''ss  ssttuuddyyiinngg  ooff  ssttrreennggtthhss

iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwoouulldd  mmaanniiffeesstt  iittsseellff  ddiiffffeerreennttllyy  iinn  tthhee  ppeerrssoonnaall  ccoonntteexxttss  ooff  tthhee  ttwwoo

ccoonnssuullttiinngg  ggrroouuppss  aass  rreevveeaalleedd  bbyy  ddiiffffeerriinngg  ccooggnniittiivvee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  ooff  tthheeiirr  ggrroouupp

ddyynnaammiiccss??""

AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  aanndd  AApppprreecciiaattiivvee   IInnqquuiirryy  PPaarraaddiiggmmss

TThhee  ttrraaddiittiioonnaall  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  ppaarraaddiiggmm  aapppprrooaacchheess  ""oorrggaanniizziinngg  aass  aa  pprroobblleemm  ttoo

bbee  ssoollvveedd""  ((CCooooppeerrrriiddeerr  &&  SSrriivvaassttvvaa,,  11998877))..    MMoosstt  ddeeffiinniittiioonnss  ooff  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  eeqquuaattee  iitt

wwiitthh  pprroobblleemm  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  aanndd  pprroobblleemm  ssoollvviinngg..    FFoorr  eexxaammppllee,,  aass  FFrreenncchh  aanndd  BBeellll  ((11997788))

ddeeffiinnee  iitt,,  ""AAccttiioonn  rreesseeaarrcchh  iiss  bbootthh  aann  aapppprrooaacchh  ttoo  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  --  aa  mmooddeell  oorr  ppaarraaddiiggmm,,

aanndd  aa  pprroobblleemm--ssoollvviinngg  pprroocceessss""  ((11997788::  8888))..    LLiikkeewwiissee  LLeevviinnssoonn  ((11997722))  eemmpphhaassiizzeess  tthhaatt



99

tthhee  mmaajjoorr  ffooccuuss  ooff  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  sshhoouulldd  bbee  oonn  ddiissccoovveerriinngg  pprroobblleemmss  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss..    AAss

hhee  ssttaatteess  ......((TThhee  rreesseeaarrcchheerr))  ""sshhoouulldd  llooookk  ffoorr  eexxppeerriieenncceess  wwhhiicchh  aappppeeaarr  ssttrreessssffuull  ttoo  ppeeooppllee..

WWhhaatt  kkiinnddss  ooff  ooccccuurrrreenncceess  ddiissrruupptt  oorr  ddiissoorrggaanniizzee  ppeeooppllee""  ((11997722::  3377))..  OOtthheerr  ddeeffiinniittiioonnss  ooff

aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  aallssoo  ssuuppppoorrtt  tthhiiss  ccoonntteennttiioonn  ((BBllaakkee  &&  MMoouuttoonn,,  11997766;;  BBrraaddffoorrdd,,  GGiibbbb  &&

BBeennnnee,,  11996644))..    TThhee  ttyyppiiccaall  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  pprroocceessss  ffoolllloowwss  aa  sseeqquueennccee  ooff  11..  iiddeennttiiffiiccaattiioonn

ooff  pprroobblleemm,,  22..  aannaallyyssiiss  ooff  ccaauusseess,,  33..  aannaallyyssiiss  ooff  ppoossssiibbllee  ssoolluuttiioonnss,,  aanndd  44..  aaccttiioonn  ppllaannnniinngg

((ttrreeaattmmeenntt))..    AA  rreecceenntt  ssuurrvveeyy  oonn  tthhee  oorriiggiinnss  aanndd  ssttaattuuss  ooff  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  ((PPeetteerrss  &&

RRoobbiinnssoonn,,  11998844))  lleedd  tthhee  aauutthhoorrss  ttoo  ccoonncclluuddee  tthhaatt  tthheerree  wwaass  nnoo  uunniiffiieedd  tthheeoorryy  oorr  sseett  ooff

mmeetthhooddoollooggiiccaall  pprriinncciipplleess  cchhaarraacctteerriizziinngg  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  bbuutt  rraatthheerr  aa  sseerriieess  ooff  ddiissppaarraattee

ddeeffiinniittiioonnss..    HHoowweevveerr,,  tthheerree  wwaass  ccoommmmoonn  aaggrreeeemmeenntt  aammoonngg  tthhoossee  ssuurrvveeyyeedd  tthhaatt  aaccttiioonn

rreesseeaarrcchh  ssttaarrttss  wwiitthh  aa  ssoocciiaall  oorr  pprraaccttiiccaall  pprroobblleemm  rraatthheerr  tthhaann  aa  tthheeoorreettiiccaall  qquueessttiioonn..    TThhee

uunnddeerrllyyiinngg  aassssuummppttiioonn  ffoorr  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  iiss  aa  pprroobblleemm  oorriieennttaattiioonn,,  aanndd  tthhee  aaccttiioonn

rreesseeaarrcchheerr  ddeevveellooppss  aapppplliiccaabbllee  kknnoowwlleeddggee  iinn  tthhee  pprroobblleemmaattiicc  ssoocciiaall  ssiittuuaattiioonn  bbyy

eemmpphhaassiizziinngg  aa  rree--eedduuccaattiivvee  oorr  sseellff--ccrriittiiccaall  aapppprrooaacchh  ttoo  ssoocciiaall  pprroobblleemmss  aanndd  pprraaccttiicceess  tthhaatt

tthhee  rreesseeaarrcchheerr  ffeeeellss  aarriisseess  ffrroomm  aanndd  iiss  eemmbbeeddddeedd  iinn  tthhee  ssoocciiaall  ccoonntteexxtt..

TThhee  ""AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy""  ppaarraaddiiggmm  aapppprrooaacchheess  ""oorrggaanniizziinngg  aass  aa  mmiirraaccllee  ooff

ccooooppeerraattiivvee  hhuummaann  iinntteerraaccttiioonn  wwhhiicchh  nneeeeddss  ttoo  bbee  aaffffiirrmmeedd""  ((CCooooppeerrrriiddeerr  &&  SSrriivvaassttvvaa,,

11998877))..    AAss  aa  mmeetthhooddoollooggyy,,  AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  sseeeekkss  ttoo  llooccaattee  aanndd  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  ""lliiffee

ggiivviinngg  pprrooppeerrttiieess""  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss..    LLiiffee  ggiivviinngg  ffoorrcceess  rreeffeerr  ttoo  tthhee  uunniiqquuee  ssttrruuccttuurree  aanndd

pprroocceesssseess  ooff  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonn  tthhaatt  mmaakkeess  iittss  vveerryy  eexxiisstteennccee  ppoossssiibbllee..    AAnn  aaffffiirrmmaattiioonn  ooff

tthheessee  uunniiqquuee  ssttrruuccttuurreess  aanndd  pprroocceesssseess  aarree  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  hheellpp  rreeaalliizzee  wwhhaatt  mmaakkeess  oorrggaanniizziinngg

ppoossssiibbllee  aanndd  ffuurrtthheerr  tthhrrooww  ooppeenn  ppoossssiibbiilliittiieess  ooff  nneewweerr  aanndd  mmoorree  eeffffeeccttiivvee  ffoorrmmss  ooff

oorrggaanniizziinngg..    AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy,,  tthhuuss,,  sseeeekkss  oouutt  tthhee  vveerryy  bbeesstt  ooff  ""wwhhaatt  iiss""  ttoo  pprroovviiddee  aann

iimmppeettuuss  ffoorr  iimmaaggiinniinngg  ""wwhhaatt  mmiigghhtt  bbee..""    AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  ffoolllloowwss  aa  pprroocceessss  ooff::  11..

AApppprreecciiaattiinngg  aanndd  vvaalluuiinngg  tthhee  bbeesstt  ooff  ""wwhhaatt  iiss,,""  22..    EEnnvviissiioonniinngg  ""wwhhaatt  mmiigghhtt  bbee,,""  33..

DDiiaalloogguuiinngg  ""wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee,,""  aanndd  44..    IInnnnoovvaattiinngg  ""wwhhaatt  wwiillll  bbee..""
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CCooggnniittiivvee   CCoonnssttrruuccttiioonnss

CCooggnniittiivvee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  iiss  aa  bbrrooaadd--bbaasseedd  ccoonncceepptt  aanndd  iinncclluuddeess  uunnddeerr  iittss  rruubbrriicc  aann

iinnddiivviidduuaall''ss  tthhoouugghhttss,,  ppeerrcceeppttiioonnss,,  bbeehhaavviioorrss,,  eemmoottiioonnss,,  bbeelliieeffss,,  aanndd  aattttrriibbuuttiioonnss  aass  rreellaatteedd

ttoo  sseellff  oorr  ootthheerrss  ((HHaallppeerrtt  &&  SSaannddeerrss,,  11998888))..    CCooggnniittiivvee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  aarree  ttyyppiiccaallllyy

ccllaassssiiffiieedd  aass  bbeeiinngg  ooff  aa  ppoossiittiivvee,,  nneeggaattiivvee,,  oorr  nneeuuttrraall  nnaattuurree,,  aanndd  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd

eexxtteennssiivveellyy  iinn  ssttuuddyyiinngg  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  mmaarriittaallllyy  ddiissttrreesssseedd  aanndd  nnoonn--ddiissttrreesssseedd

ccoouupplleess  ((HHaallffoorrdd  &&  SSaannddeerrss,,  11998888;;  EEiiddeellssoonn  &&  EEppsstteeiinn,,  11998822;;  FFllooyydd  &&  MMaarrkkmmaann,,  11998833;;

JJaaccoobbssoonn  &&  MMoooorree,,  11998811;;  CCaammppeerr  eett..  aall..,,  11998888)),,  iinn  tthhee  aarreeaass  ooff  aasssseerrttiivveenneessss  ((SScchhwwaarrttzz  &&

GGoottttmmaann,,  11997766)),,  SSoocciiaall  aannxxiieettyy  ((GGllaassss  eett..  aall..,,  11998822)),,  aanndd  CCooppiinngg  ppaatttteerrnnss  ((KKeennddaallll  eett..  aall..,,

11997799))..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  ssttuuddyy  bbyy  HHaallffoorrdd  aanndd  SSaannddeerrss  ((11998888))  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  mmaarriittaallllyy

ddiissttrreesssseedd  ccoouupplleess  hhaadd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  pprrooppoorrttiioonnss  ooff  nneeggaattiivvee  ppaarrttnneerrrreeffeerreenntt

ccooggnniittiioonnss  aanndd  lloowweerr  pprrooppoorrttiioonn  ooff  ppoossiittiivvee--ppaarrttnneerr  rreeffeerreenntt  ccooggnniittiioonnss,,  tthhaann  nnoonn--

ddiissttrreesssseedd  ccoouupplleess  wwhhiillee  pprroobblleemm  ssoollvviinngg..    SSiimmiillaarrllyy,,  aa  rreevviieeww  aarrttiiccllee  bbyy  SScchhwwaarrttzz  ((11998866))

iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  mmoosstt  ffuunnccttiioonnaall  ggrroouuppss  wweerree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aapppprrooxxiimmaatteellyy  aa  11..77  ttoo  11  rraattiioo

ooff  ppoossiittiivvee  ttoo  nneeggaattiivvee  tthhoouugghhttss  aass  ooppppoosseedd  ttoo  mmiillddllyy  ddyyssffuunnccttiioonnaall  ggrroouuppss  wwhhiicchh  wweerree

cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aa  11  ttoo  11  rraattiioo  ooff  ppoossiittiivvee  ttoo  nneeggaattiivvee  tthhoouugghhttss..

MMEETTHHOODDSS

SSuubbjjeeccttss

TThhee  ssuubbjjeeccttss  ffoorr  tthhiiss  ssttuuddyy  wweerree  3300  ssttuuddeennttss  ppuurrssuuiinngg  tthheeiirr  MMaasstteerr''ss  ddeeggrreeee  iinn

OOrrggaanniizzaattiioonn  DDeevveellooppmmeenntt..    AAss  ppaarrtt  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  rreeqquuiirreemmeennttss  tthheessee  ssttuuddeennttss  wweerree

rreeqquuiirreedd  ttoo  uunnddeerrttaakkee  aa  ccoonnssuullttiinngg  pprroojjeecctt  wwiitthh  aann  oorrggaanniizzaattiioonn..    TThhee  ccoonnvveennttiioonn  wwaass  ttoo

ccoommbbiinnee  ffoouurr  ttoo  ffiivvee  ssttuuddeennttss  ttoo  ffoorrmm  aa  ccoonnssuullttiinngg  tteeaamm  wwhhiicchh  wwoouulldd  wwoorrkk  wwiitthh  aa

ppaarrttiiccuullaarr  oorrggaanniizzaattiioonn..    TThhee  pprroojjeeccttss  wweerree  nnoorrmmaallllyy  ffoorr  aa  dduurraattiioonn  ooff  ffoouurr  ttoo  ffiivvee  mmoonntthhss..
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PPrroocceedduurree

TThhee  ssuubbjjeeccttss  wweerree  rraannddoommllyy  aassssiiggnneedd  ttoo  eeiitthheerr  tthhee  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  ggrroouupp  oorr  ttoo  tthhee

AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  ggrroouupp  rreessuullttiinngg  iinn  1155  ssttuuddeennttss  iinn  eeaacchh  ggrroouupp..    TThheenn,,  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss

wweerree  sseeppaarraatteedd  aanndd  ttaakkeenn  ttoo  ddiiffffeerreenntt  ccllaassssrroooommss..    TTwwoo  iinnssttrruuccttoorrss  eeaacchh  wweerree  aassssiiggnneedd  ttoo

tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss  aass  rreessoouurrccee  ppeerrssoonnss..    OOnnccee  iinn  tthheeiirr  sseeppaarraattee  ccllaassssrroooommss,,  tthhee  ccoonncceerrnneedd

iinnssttrruuccttoorrss  ssppeenntt  aapppprrooxxiimmaatteellyy  ssiixx  hhoouurrss  eedduuccaattiinngg  tthheeiirr  ggrroouupp  oonn  tthhee  ccoonncceeppttss  ooff  AAccttiioonn

RReesseeaarrcchh  oorr  AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy..    EEaacchh  ggrroouupp  wwaass  aasskkeedd  ttoo  bbrreeaakk  uupp  iinnttoo  tteeaammss  ooff  ffiivvee

mmeemmbbeerrss  eeaacchh,,  aanndd  ffrroomm  tthhee  tthhrreeee  oorrggaanniizzaattiioonnss  pprreesseenntteedd  ttoo  eeaacchh  ggrroouupp,,  ttoo  cchhoooossee  aann

oorrggaanniizzaattiioonn  tthheeyy  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  wwoorrkk  wwiitthh  oonn  tthhee  ccoonnssuullttiinngg  pprroojjeecctt..  OOnnccee  tthhee  cchhooiicceess  wweerree

mmaaddee,,  aa  ssyysstteemm  ooff  mmeeeettiinnggss  wwaass  sseett  uupp  wwhheerreebbyy  eeaacchh  tteeaamm  wwaass  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmeeeett  aatt  lleeaasstt

oonnccee  aa  wweeeekk  ffoorr  tthhee  ccoommpplleettee  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  pprroojjeecctt,,  ffoorr  ppllaannnniinngg  aanndd  ssttrraatteeggiizziinngg

aaccttiivviittiieess  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthheeiirr  cclliieenntt  oorrggaanniizzaattiioonnss..

EEaacchh  mmeemmbbeerr  wwaass  aallssoo  aasskkeedd  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aa  ddeettaaiilleedd  ddiiaarryy  lliissttiinngg  tthheeiirr  tthhoouugghhttss,,

ffeeeelliinnggss,,  aanndd  oobbsseerrvvaattiioonnss  aabboouutt  tthheessee  mmeeeettiinnggss..    TThhiiss  tteecchhnniiqquuee  rreeffeerrrreedd  ttoo  aass  ""tthhoouugghhtt

lliissttiinngg""  iiss  aann  eexxtteennssiivveellyy  uusseedd  mmeetthhoodd  ffoorr  rreeppoorrttiinngg  ccooggnniittiioonnss  ((CCaammppeerr  eett..  aall..,,  11998888;;

HHaallffoorrdd  &&  SSaannddeerrss,,  11998888))..

MMeetthhooddss  ooff  rreeppoorrttiinngg  ccooggnniittiioonnss  aarree  uussuuaallllyy  ccllaassssiiffiieedd  iinnttoo  ttwwoo  ccaatteeggoorriieess::

eennddoorrsseemmeenntt  ccaatteeggoorriieess  ((ee..gg..,,  sseellff--ssttaatteemmeenntt  cchheecckklliissttss))  aanndd  ggeenneerraattiivvee  ssttrraatteeggiieess..  TThhoouugghhtt

lliissttiinngg  ffaallllss  iinnttoo  tthhee  llaatttteerr  ccaatteeggoorryy  aanndd  rreeqquuiirreess  ssuubbjjeeccttss  ttoo  rreeppoorrtt  tthheeiirr  oowwnn  ccooggnniittiivvee

ccoonnssttrruuccttiioonnss  ooff  aann  eexxppeerriieennccee  oorr  iinntteerraaccttiioonn  wwhhiicchh  aarree  llaatteerr  ccoonntteenntt--aannaallyyzzeedd  bbyy  ttrraaiinneedd

jjuuddggeess,,  wwhhiillee  tthhee  ffoorrmmeerr  rreeqquuiirree  eennddoorrsseemmeenntt  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ooff  aa  sseett  ooff  eexxppeerriimmeenntteerr--

ddeetteerrmmiinneedd  aalltteerrnnaattiivveess  ((HHaallffoorrdd  &&  SSaannddeerrss,,  11998888;;  CCaammppeerr  eett..  aall..,,  11998888))..  GGiivveenn  tthhee

eexxpplloorraattoorryy  nnaattuurree  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy  aanndd  tthhee  ddeeaarrtthh  ooff  kknnoowwlleeddggee  oonn  ssppeecciiffiicc  ccooggnniittiioonnss  ddeerriivviinngg

ffrroomm  ddiiffffeerreenntt  iinnqquuiirryy  ppaarraaddiiggmmss,,  ggeenneerraattiivvee  ssttrraatteeggiieess  sseeeemmeedd  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee..    FFuurrtthheerr,,

tthhiiss  mmeetthhoodd  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  eexxtteennssiivveellyy  iinn  tthhee  aasssseerrttiioonn  ttrraaiinniinngg,,  ssoocciiaall  aannxxiieettyy,,  aanndd  mmaarriittaall

lliitteerraattuurree  aanndd  hhaass  bbeeeenn  sshhoowwnn  ttoo  pprroodduuccee  hhiigghh  iinntteerr--rraatteerr  rreelliiaabbiilliittyy  aanndd  aaddeeqquuaattee

ddiissccrriimmiinnaanntt  vvaalliiddiittyy  ((CCaacciiooppppoo  &&  PPeettttyy,,  11998811))..
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TThhee  ccoonnssuullttiinngg  tteeaammss  wweerree  ggiivveenn  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  sscchheedduullee  tthheeiirr  mmeeeettiinnggss  aatt  tthheeiirr  oowwnn

ttiimmee  aanndd  tthhee  oonnllyy  rreeqquuiirreemmeenntt  ppllaacceedd  oonn  tthheemm  wwaass  tthhaatt  eeaacchh  ppeerrssoonn  ssuubbmmiitt  eeaacchh  wweeeekk  aa

ccooppyy  ooff  tthheeiirr  ddiiaarryy  rreeccoorrddiinnggss  ooff  tthhee  pprreecceeddiinngg  mmeeeettiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  iinnssttrruuccttoorrss..

TThheeyy  wweerree  aallssoo  iinnssttrruucctteedd  ttoo  ddoo  aa  ddiiaarryy  rreeccoorrddiinngg  oonn  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  rreefflleeccttiioonnss  aanndd

oobbsseerrvvaattiioonnss  aafftteerr  tthhee  pprroojjeecctt  wwaass  oovveerr..    DDeettaaiillss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  wweerree  nnoott  ddiisscclloosseedd  aanndd  tthhee

ssuubbjjeeccttss  aassssuummeedd  tthhaatt  mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  ddiiaarryy  wwaass  aa  nnoorrmmaall  ccoouurrssee  rreeqquuiirreemmeenntt..

DDeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  CCooddee

FFrroomm  tthhee  ddiiaarryy  rreeccoorrddiinnggss  aa  ssaammppllee  wwaass  rraannddoommllyy  ddrraawwnn  wwhhiicchh  wwaass  ccoonntteenntt

aannaallyyzzeedd  bbyy  ffiivvee  rreesseeaarrcchheerrss  aanndd  aa  ccooddiinngg  ssyysstteemm  wwaass  ddeevviisseedd..    TThhiiss  mmeetthhoodd  ooff  ddeevviissiinngg  aa

ccooddiinngg  ssyysstteemm  ffoolllloowwss  tthhee  gguuiiddeelliinneess  ooff  aa  ""ccllaassssiiccaall  ccooddiinngg  ssttrraatteeggyy""  ((RRuusssseellll  &&  SSttiilleess,,

11997799))..    NNiinnee  ccaatteeggoorriieess  wweerree  ddeevveellooppeedd  ffoorr  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  aanndd  tthhiirrtteeeenn  ccaatteeggoorriieess  ffoorr

nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  aanndd  oonnee  ccaatteeggoorryy  ffoorr  nneeuuttrraall  ccooggnniittiioonn..    TThhiiss  ffoolllloowweedd  ssuuggggeessttiioonnss  iinn  tthhee

lliitteerraattuurree  ((CCllaarrkk,,  11998888;;  SScchhwwaarrttzz  &&  GGaarroommaannii,,  11998866))  tthhaatt  ccoonntteenntt  aanndd  pprreeddiiccttiivvee  vvaalliiddiittyy

ooff  ccooggnniittiivvee  mmeeaassuurreess  ccaann  bbee  iimmpprroovveedd  bbyy  mmaakkiinngg  tthheemm  bbii--ddiimmeennssiioonnaall,,  tthhaatt  iiss,,  iinncclluuddiinngg

bbootthh  ppoossiittiivvee  aanndd  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiivvee  mmeeaassuurreess..    AA  nneeuuttrraall  ccooggnniittiioonn  wwaass  oonnee  wwhhiicchh  ddiidd  nnoott

ffaallll  iinnttoo  eeiitthheerr  tthhee  ppoossiittiivvee  oorr  nneeggaattiivvee  ccaatteeggoorryy..    FFuurrtthheerr  ccoonntteexxttss  ffoorr  tthhee  ccooggnniittiioonnss  wweerree

aallssoo  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tteerrmmss  ooff  ssttaatteemmeennttss  rreeffeerrrriinngg  ttoo  sseellff,,  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss,,  ttaasskk,,  aauutthhoorriittyy,,

cclliieenntt,,  aanndd  ootthheerrss..    TThhee  ccooddiinngg  sscchheemmee  iiss  ddeessccrriibbeedd  mmoorree  tthhoorroouugghhllyy  iinn  TTaabblleess  11  aanndd  22..

IInnsseerrtt  TTaabblleess  11  aanndd  22  aabboouutt  hheerree

TThhee  bbaassiicc  uunniitt  ooff  mmeeaassuurreemmeenntt  wwaass  aa  ccoommpplleettee  sseenntteennccee  aanndd  eeaacchh  sseenntteennccee  wwaass

ccooddeedd  oonnllyy  ffoorr  aa  ssiinnggllee  ccooggnniittiioonn..    IInn  ccaasseess  wwhheerree  aa  ssiinnggllee  sseenntteennccee  ssuuggggeesstteedd  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt

ccooggnniittiivvee  ttyyppeess,,  tthhee  mmoorree  ddoommiinnaanntt  ccooggnniittiivvee  ttyyppee  wwaass  ccooddeedd  ffoorr..    TTwwoo  rraatteerrss  nnaaiivvee  ttoo  tthhee

eexxppeerriimmeennttaall  qquueessttiioonnss  oorr  ttrreeaattmmeenntt  ccoonnddiittiioonnss  wweerree  ttrraaiinneedd  ffoorr  2255  hhoouurrss  iinn  tthhee  uussee  ooff  tthhee

ccooddee..    TThhee  ccoonntteenntt  ffoorr  tthheessee  pprraaccttiiccee  sseessssiioonnss  wwaass  ddrraavvnn  rraannddoommllyy  ffrroomm  tthhee  ddiiaarryy



1133

rreeccoorrddiinnggss..    TTrraaiinniinngg  wwaass  ccoommpplleetteedd  wwhheenn  tthhee  ccooddeerrss  eessttaabblliisshheedd  aann  iinntteerrrraatteerr  rreelliiaabbiilliittyy

ooff  8855%%  iinn  tthhee  pprraaccttiiccee  sseessssiioonnss..    TThhiiss  rreelliiaabbiilliittyy  wwaass  ccaallccuullaatteedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg

ffoorrmmuullaa::

aaggrreeeemmeennttss
                                ------------------------------------------------------------------------          XX  110000..

aaggrreeeemmeennttss  ++  ddiissaaggrreeeemmeennttss

FFoolllloowwiinngg  tthhiiss,,  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ssaammppllee  ooff  2200%%  wwaass  rraannddoommllyy  ddrraawwnn  ffrroomm  eeaacchh

ddiiaarryy  aanndd  ccooddeedd  iinnddiivviidduuaallllyy  bbyy  bbootthh  ccooddeerrss..    TThhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  ccoommpplleettee  sseenntteenncceess

ccooddeedd  wweerree  22880066..    IInn  oorrddeerr  ttoo  bbaallaannccee  ffoorr  ppoossssiibbllee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  sseenntteenncceess

ssaammpplleedd  ffoorr  eeaacchh  ggrroouupp  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  tthhaatt  iinnsstteeaadd  ooff  ccoommppaarriinngg  tthhee  aaccttuuaall  ffrreeqquueennccyy  ooff

ccooggnniittiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  ggrroouuppss,,  tthhee  rraattiioo  ooff  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ttyyppee  ooff  ccooggnniittiioonn  ttoo  tthhee  ttoottaall  nnuummbbeerr

ooff  ccooggnniittiioonnss  ffoorr  eeaacchh  ggrroouupp  wwoouulldd  bbee  uusseedd  aass  ddeeppeennddeenntt  mmeeaassuurreess..

RREESSUULLTTSS

OOvveerraallll  IInntteerrrraatteerr  rreelliiaabbiilliittiieess  ffoorr  ccooddiinngg  ooff  ccooggnniittiioonnss  wwaass  8855..5522%%  aanndd  ssuubbsseeqquueenntt

ddiissccuussssiioonnss  oonn  ddiissaaggrreeeemmeennttss  bbeettwweeeenn  tthhee  rraatteerrss  eessttaabblliisshheedd  tthhee  rreelliiaabbiilliittyy  aatt  110000%%..    TThhee

ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  sseenntteenncceess  ccooddeedd  ffoorr  tthhee  AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  ggrroouupp  wwaass  11221122  aanndd  tthhee

nnuummbbeerr  ooff  sseenntteenncceess  ccooddeedd  ffoorr  tthhee  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  ggrroouupp  wwaass  11559944..

IInn  oorrddeerr  ttoo  ddiissccrriimmiinnaattee  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  iinn  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss

bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss,,  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  ttoo  ccoonndduucctt  ttwwoo  mmuullttiivvaarriiaattee  aannaallyysseess  ooff  vvaarriiaannccee

((MMAANNOOVVAAss));;  oonnee  ffoorr  tthhee  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonnss  aanndd  aannootthheerr  ffoorr  tthhee  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonnss..  TThhee

MMAANNOOVVAA  iiss  aa  rroobbuusstt  tteesstt  ssiinnccee  iitt  ccoommppeennssaatteess  ffoorr  vvaarriiaabbllee  iinntteerrccoorrrreellaattiioonnss  aanndd  pprroovviiddeess

aann  oommnniibbuuss  tteesstt  ooff  aannyy  mmuullttiivvaarriiaattee  eeffffeecctt..    HHoowweevveerr,,  ssiinnccee  tthheerree  iiss  nnoo  rreeaassoonn  ttoo  uussee  tthhee

mmuullttiivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  ooff  vvaarriiaannccee  pprroocceedduurree  iiff  tthhee  ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabblleess  aarree  nnoott  ccoorrrreellaatteedd,,  aa

wwiitthhiinn  cceellllss  ccoorrrreellaattiioonn  mmaattrriixx  ooff  tthhee  ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabblleess  wwaass  ggeenneerraatteedd  aanndd  aa  BBaarrttlleetttt''ss
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tteesstt  ooff  sspphheerriicciittyy  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  tteesstt  wwhheetthheerr  tthhee  ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabblleess  wweerree  iinntteerrccoorrrreellaatteedd

oorr  nnoott  ((JJoohhnnssoonn  &&  WWiicchheerrnn,,  11998888))..    TThhee  BBaarrttlleetttt''ss  tteesstt  ccoommppuutteess  aa  ddeetteerrmmiinnaanntt  vvaalluuee  ooff  tthhee

ccoorrrreellaattiioonn  mmaattrriixx,,  ffoolllloowweedd  bbyy  aa  vvaalluuee  ooff  tthhee  tteesstt  ssttaattiissttiicc  ffoorr  sspphheerriicciittyy  ((bbaasseedd  oonn  aa  cchhii--

ssqquuaarree  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  tthhee  ddeetteerrmmiinnaanntt  ooff  tthhee  ccoorrrreellaattiioonn  mmaattrriixx)),,  aanndd  aann  aassssoocciiaatteedd

ssiiggnniiffiiccaannccee  lleevveell..    IIff  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  tteesstt  ssttaattiissttiicc  ffoorr  sspphheerriicciittyy  iiss  llaarrggee  aanndd  tthhee  aassssoocciiaatteedd

ssiiggnniiffiiccaannccee  lleevveell  iiss  ssmmaallll,,  iitt  ccaann  bbee  iinnffeerrrreedd  tthhaatt  tthhee  ddeeppeennddeenntt  vvaarriiaabblleess  aarree  ssiiggnniiffiiccaannttllyy

iinntteerrccoorrrreellaatteedd..

TThhee  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  vvaarriiaabblleess  sshhoowweedd  aa  ddeetteerrmmiinnaanntt  vvaalluuee  ooff  ..665544,,  aa  BBaarrttlleetttt''ss

tteesstt  ooff  sspphheerriicciittyy  ssttaattiissttiicc  ooff  4466..88  wwiitthh  3366  dd..ff..,,  aanndd  aa  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ..0077  ((TTaabbllee  33))..    TThhee

nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  vvaarriiaabblleess  sshhoowweedd  aa  ddeetteerrmmiinnaanntt  vvaalluuee  ooff  ..2233,,  aa  BBaarrttlleetttt''ss  tteesstt  ooff

sspphheerriicciittyy  ssttaattiissttiicc  ooff  116600..8855  wwiitthh  7788  dd..ff..,,  aanndd  aa  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  ..000000..    WWhhiillee  tthhee

iinntteerrccoorrrreellaattiioonnss  ffoorr  tthhee  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  vvaarriiaabblleess  ((TTaabbllee  44))  wwaass  ssttrroonnggllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt,,  tthhee

iinntteerrccoorrrreellaattiioonnss  ffoorr  tthhee  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  vvaarriiaabblleess  tthhoouugghh  ssttaattiissttiiccaallllyy  nnoott  ssiiggnniiffiiccaanntt

wwiitthhiinn  tthhee  ccoonnvveennttiioonnaallllyy  aacccceepptteedd  lleevveell  ooff  ..0055,,  wwaass  cclloossee  ttoo  ssttaattiissttiiccaall  ssiiggnniiffiiccaannccee  aatt  ..0077..

TThhuuss  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  ttoo  pprroocceeeedd  wwiitthh  tthhee  MMAANNOOVVAAss..

IInnsseerrtt  TTaabblleess  33  &&  44  aabboouutt  hheerree

AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  AApppprreecciiaattiivvee   IInnqquuiirryy  aanndd  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  ggrroouupp  oonn  tthhee  PPoossiittiivvee
CCooggnniittiioonn  VVaarriiaabblleess

TThhee  MMAANNOOVVAA  oonn  tthhee  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss  iinnddiiccaatteedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess

bbeettwweeeenn  tthhee  ggrroouuppss  ((FF==22..9911,,  dd..ff..==99,,111166,,  pp  <<..000044))..    UUnniivvaarriiaattee  aannaallyyssiiss  ooff  vvaarriiaannccee

((AANNOOVVAA))  wweerree  ccoonndduucctteedd  ttoo  eessttaabblliisshh  oonn  wwhhiicchh  ppaarrttiiccuullaarr  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss  tthhee

ttwwoo  ggrroouuppss  ddiiffffeerreedd..    TThhee  AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  ggrroouupp  sshhoowweedd  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  rraattiiooss  ooff::

nnoottiiccee  ooff  aa  sskkiillll,,  ccoommppeetteennccyy,,  aaccttiioonn  oorr  ppoossiittiivvee  qquuaalliittyy  aabboouutt  sseellff  oorr  ootthheerrss  ((FF==66..8866,,

pp  <<  ..0011)),,  nnoottiiccee  ooff  ppoossiittiivvee  ssuurrpprriissee,,  ccuurriioossiittyy  oorr  eexxcciitteemmeenntt  iinn  sseellff  oorr  ootthheerrss  ((FF==66..2233,,
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pp  <<  ..001144)),,  aanndd  mmeennttiioonn  ooff  ffaacciilliittaattiinngg  aaccttiioonn  oorr  mmoovveemmeenntt  ttoowwaarrddss  aa  rreeaall  oorr  iimmaaggiinneedd

ppoossiittiivvee  oouuttccoommee  ((FF==44..9944,,  pp  <<  ..002288))..    NNoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  wweerree  ffoouunndd  bbeettwweeeenn  tthhee

ggrroouuppss  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ootthheerr  ssiixx  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  ccllaassssiiffiiccaattiioonnss..

IInn  oorrddeerr  ttoo  ccoonnffiirrmm  tthhee  ffiinnddiinnggss  ffrroomm  tthhee  AANNOOVVAA  aa  ddiissccrriimmiinnaanntt  aannaallyyssiiss  wwaass

ccoonndduucctteedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhhiicchh  ooff  tthhee  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  vvaarriiaabblleess  aaccccoouunntt  ffoorr  mmoosstt  ooff  tthhee

ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss..    TThhee  ddiissccrriimmiinnaanntt  aannaallyyssiiss  ccoonnffiirrmmeedd  tthhee  ssaammee  tthhrreeee

ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  ccaatteeggoorriieess  aass  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo

ggrroouuppss..    NNoottiiccee  ooff  aa  sskkiillll,,  ccoommppeetteennccyy,,  aaccttiioonn,,  oorr  ppoossiittiivvee  qquuaalliittyy  aabboouutt  sseellff  oorr  ootthheerrss  hhaadd  aa

ssttaannddaarrddiizzeedd  ddiissccrriimmiinnaanntt  ffuunnccttiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  ..5555,,  nnoottiiccee  ooff  ppoossiittiivvee  ssuurrpprriissee,,  ccuurriioossiittyy,,

oorr  eexxcciitteemmeenntt  iinn  sseellff  oorr  ootthheerrss  hhaadd  aa  ssttaannddaarrddiizzeedd  ddiissccrriimmiinnaanntt  ffuunnccttiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  ..5500,,

aanndd  mmeennttiioonn  ooff  ffaacciilliittaattiinngg  aaccttiioonn  oorr  mmoovveemmeenntt  ttoowwaarrddss  aa  rreeaall  oorr  iimmaaggiinneedd  ppoossiittiivvee

oouuttccoommee  hhaadd  aa  ssttaannddaarrddiizzeedd  ddiissccrriimmiinnaanntt  ffuunnccttiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  ..4422..

FFuurrtthheerr  tthhee  mmeeaann  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss,,  aanndd  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss,,

wweerree  ccoommppuutteedd  ttoo  iinntteerrpprreett  tthhee  AANNOOVVAA  aanndd  ddiissccrriimmiinnaanntt  aannaallyyssiiss  rreessuullttss..    TTaabbllee  55

pprreesseennttss  tthhee  mmeeaannss,,  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss,,  rreessuullttss  ooff  tthhee  AANNOOVVAA  aanndd  tthhee  ddiissccrriimmiinnaanntt

aannaallyyssiiss..    IItt  iiss  iinntteerreessttiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  oovveerraallll  rraattiioo  ooff  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee

AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  aanndd  tthhee  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  ggrroouuppss  iiss  11..5511::11,,  tthhaatt  iiss  ffoorr  eevveerryy  oonnee

ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  ffoorr  tthhee  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  ggrroouupp  tthhee  aapppprreecciiaattiivvee  iinnqquuiirryy  ggrroouupp  ddiissppllaayyss  oonnee

aanndd  oonnee  hhaallff  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn..    FFoorr  tthhee  ccooggnniittiioonnss  wwhhiicchh  aaccccoouunntteedd  ffoorr  ssiiggnniiffiiccaanntt

ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss  tthhee  ppoossiittiivvee  ttoo  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss  ffoorr

aapppprreecciiaattiivvee  iinnqquuiirryy  vveerrssuuss  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  wweerree  aass  ffoolllloowwss::  NNoottiiccee  ooff  aa  sskkiillll,,

ccoommppeetteennccyy,,  aaccttiioonn  oorr  ppoossiittiivvee  qquuaalliittyy  aabboouutt  sseellff  oorr  ootthheerrss  wwaass  11..4466::11,,  NNoottiiccee  ooff  ppoossiittiivvee

ssuurrpprriissee,,  ccuurriioossiittyy  oorr  eexxcciitteemmeenntt  iinn  sseellff  oorr  ootthheerrss  wwaass  22..6688::11,,  aanndd  MMeennttiioonn  ooff  ffaacciilliittaattiinngg

aaccttiioonn  oorr  mmoovveemmeenntt  ttoowwaarrddss  aa  rreeaall  oorr  iimmaaggiinneedd  ppoossiittiivvee  oouuttccoommee  wwaass  11..77::11..

IInnsseerrtt  TTaabbllee   55  aabboouutt  hheerree
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AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  AApppprreecciiaattiivvee   IInnqquuiirryy  aanndd  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  GGrroouupp  oonn  tthhee  NNeeggaattiivvee
CCooggnniittiioonn  VVaarriiaabblleess

TThhee  MMAANNOOVVAA  oonn  tthhee  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss  aallssoo  sshhoowweedd  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess

bbeettwweeeenn  tthhee  ggrroouuppss  ((FF==55..2244,,  dd..ff..==1133,,111166,,  pp  <<..000000))..    AANNOOVVAAss  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthhee

AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  ggrroouupp  sshhoowweedd  lloowweerr  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss  wwiitthh  rreeffeerreennccee  ttoo,,

mmeennttiioonn  ooff  llaacckk  ooff  rreecceeppttiivviittyy  iinn  sseellff  oorr  ootthheerrss  iinncclluuddiinngg  llaacckk  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd  aabbsseennccee

ooff  ccoonnnneeccttiioonn  ((FF==1144..4466,,  pp  <<..000000)),,  aannyy  nnoottiicciinngg  ooff  eeffffoorrtt  oorr  aaccttiioonn  ttoo  ddiissrruupptt,,  ddoommiinnaattee,,  oorr

wwiieelldd  ccoonnttrrooll  eeiitthheerr  bbyy  sseellff  oorr  aannootthheerr  ((FF==1177..5577,,  pp  <<..000000)),,  mmeennttiioonn  ooff  wwaasstteedd  rreessoouurrcceess

ssuucchh  aass  eexxcceessssiivvee  iinnvveessttmmeenntt  ooff  ttiimmee,,  rreessoouurrcceess  oorr  eenneerrggyy  wwiitthhoouutt  mmeennttiioonn  ooff  ppoossiittiivvee

rreewwaarrdd  oorr  oouuttccoommee  ((FF==44..2244,,  pp  <<..004422))..

SSuubbsseeqquueenntt  ddiissccrriimmiinnaanntt  aannaallyysseess  ccoonnffiirrmmeedd  tthhee  tthhrreeee  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss

iinnddiiccaatteedd  bbyy  tthhee  AANNOOVVAA  aass  ccoonnttrriibbuuttiinngg  ttoo  tthhee  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo

ggrroouuppss..    MMeennttiioonn  ooff  llaacckk  ooff  rreecceeppttiivviittyy  iinn  sseellff  oorr  ootthheerrss  iinncclluuddiinngg  llaacckk  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn  aanndd

aabbsseennccee  ooff  ccoonnnneeccttiioonn  hhaadd  aa  ssttaannddaarrddiizzeedd  ddiissccrriimmiinnaanntt  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  --..5588,,  nnoottiicciinngg  ooff  eeffffoorrtt

oorr  aaccttiioonn  ttoo  ddiissrruupptt,,  ddoommiinnaattee,,  oorr  wwiieelldd  ccoonnttrrooll  eeiitthheerr  bbyy  sseellff  oorr  aannootthheerr  hhaadd  aa  ssttaannddaarrddiizzeedd

ddiissccrriimmiinnaanntt  ffuunnccttiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  --..6655,,  aanndd,,  mmeennttiioonn  ooff  wwaasstteedd  rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass

eexxcceessssiivvee  iinnvveessttmmeenntt  ooff  ttiimmee,,  rreessoouurrcceess,,  oorr  eenneerrggyy  wwiitthhoouutt  mmeennttiioonn  ooff  aa  ppoossiittiivvee  rreewwaarrdd  oorr

oouuttccoommee  hhaadd  aa  ssttaannddaarrddiizzeedd  ddiissccrriimmiinnaanntt  ffuunnccttiioonn  ccooeeffffiicciieenntt  ooff  --..5544..

TTaabbllee  66  pprreesseennttss  tthhee  mmeeaann  ppeerrcceennttaaggeess  ooff  tthhee  tthhiirrtteeeenn  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss,,

ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss,,  aanndd  rreessuullttss  ooff  tthhee  AANNOOVVAA  aanndd  ddiissccrriimmiinnaanntt  aannaallyyssiiss  ffoorr  tthhee

AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  aanndd  tthhee  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  ggrroouuppss..    TThhee  oovveerraallll  rraattiioo  ooff  nneeggaattiivvee

ccooggnniittiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  aanndd  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  ggrroouupp  iinntteerreessttiinnggllyy  wwaass

11::11..5533,,  aallmmoosstt  iiddeennttiiccaall  wwiitthh  tthhee  oovveerraallll  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiioo  ddiiffffeerreennccee,,  eexxcceepptt  iinn  tthhee

ootthheerr  ddiirreeccttiioonn..    TThhuuss,,  ffoorr  eevveerryy  oonnee  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  ddiissppllaayyeedd  bbyy  tthhee  aapppprreecciiaattiivvee

iinnqquuiirryy  ggrroouupp  tthhee  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  ggrroouupp  sshhoowweedd  oonnee  aanndd  oonnee  hhaallff  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn..    FFoorr

tthhee  ccooggnniittiioonnss  wwhhiicchh  aaccccoouunntteedd  ffoorr  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss  tthhee

nneeggaattiivvee  ttoo  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiiooss  ffoorr  aapppprreecciiaattiivvee  iinnqquuiirryy  vveerrssuuss  aaccttiioonn  rreesseeaarrcchh  wweerree
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aass  ffoolllloowwss::  MMeennttiioonn  ooff  llaacckk  ooff  rreecceeppttiivviittyy  iinn  sseellff  oorr  ootthheerrss  iinncclluuddiinngg  llaacckk  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn

aanndd  aabbsseennccee  ooff  ccoonnnneeccttiioonn  wwaass  11::22..7744,,  AAnnyy  nnoottiicciinngg  ooff  eeffffoorrtt  oorr  aaccttiioonn  ttoo  ddiissrruupptt,,

ddoommiinnaattee,,  oorr  wwiieelldd  ccoonnttrrooll  eeiitthheerr  bbyy  sseellff  oorr  ootthheerr  wwaass  11::44..66,,  aanndd,,  mmeennttiioonn  ooff  wwaasstteedd

rreessoouurrcceess  ssuucchh  aass  eexxcceessssiivvee  iinnvveessttmmeenntt  ooff  ttiimmee,,  rreessoouurrcceess,,  oorr  eenneerrggyy  wwiitthhoouutt  mmeennttiioonn  ooff

ppoossiittiivvee  rreewwaarrdd  oorr  oouuttccoommee  wwaass  11::55..44..

IInnsseerrtt  TTaabbllee   66  aabboouutt  hheerree

WWee  aallssoo    ccoommppaarreedd  iinnddiivviidduuaallllyy    ffoorr  tthhee  AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  aanndd  tthhee  AAccttiioonn

RReesseeaarrcchh  ggrroouuppss    tthhee  ppoossiittiivvee    ttoo  nneeggaattiivvee    ccooggnniittiioonn    rraattiioo..    TThhee    AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy

ggrroouupp    hhaadd  aa    ppoossiittiivvee  ttoo    nneeggaattiivvee  ccooggnniittiioonn  rraattiioo  ooff  33..3333::11,,  wwhhiillee  tthhee  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh

ggrroouupp  hhaadd  aa  ppoossiittiivvee  ttoo  nneeggaattiivvee  rraattiioo  ooff  11..1188::11..    TThhoouugghh  nnoott  wwiitthhiinn  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  ppaappeerr

iitt  wwiillll  bbee  iinntteerreessttiinngg  ttoo  eexxaammiinnee  tthheessee  rraattiioo  ddiiffffeerreenncceess  iinn  lliigghhtt  ooff  SScchhwwaarrttzz''ss  ((11998866))

ffiinnddiinnggss  tthhaatt  ffuunnccttiioonnaall  ggrroouuppss  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aa  ppoossiittiivvee  ttoo  nneeggaattiivvee  tthhoouugghhtt  rraattiioo  ooff

11..77::11,,  wwhhiillee  mmiillddllyy  ddyyssffuunnccttiioonnaall  ggrroouuppss  aarree  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  aa  ppoossiittiivvee  ttoo  nneeggaattiivvee  rraattiioo

ooff  11::11..11..    AAnnaallyyssiiss  ooff  DDiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  aanndd  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh

GGrroouupp  oonn  DDeemmooggrraapphhiicc,,  LLiiffee  SSttyyllee,,  IInntteerrppeerrssoonnaall  aanndd  LLeeaarrnniinngg  SSttyyllee  VVaarriiaabblleess..

IInn  lliigghhtt  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ssaammppllee  ssiizzee  wwaass  vveerryy  rreessttrriicctteedd  iinn  nnuummbbeerr  ((3300  ssuubbjjeeccttss))

aanndd  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  ffoorr  aa  rraannddoommiizzaattiioonn  pprroocceessss  ttoo  aacchhiieevvee  eeqquuiivvaalleennccee  iiss  lloowweerr  wwiitthh  aa

ssmmaallll  ssaammppllee,,  wwee  ccoommppaarreedd  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss  oonn  ssoommee  ddeemmooggrraapphhiicc,,  lliiffee  ssttyyllee,,  iinntteerrppeerrssoonnaall,,

aanndd  lleeaarrnniinngg  ssttyyllee  mmeeaassuurreess  tthhee  ssuubbjjeeccttss  hhaadd  rreessppoonnddeedd  ttoo  aass  ppaarrtt  ooff  aannootthheerr  ssttuuddyy

ccoonndduucctteedd  ssiixx  mmoonntthhss  pprriioorr  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttuuddyy  ((NN==2266))..    SSppeecciiffiiccaallllyy  tthhee  ddeemmooggrraapphhiicc

mmeeaassuurreess  wweerree::  AAggee,,  SSeexx,,  OOccccuuppaattiioonn,,  PPooppuullaattiioonn  ooff  cciittyy  ooff  rreessiiddeennccee,,  NNuummbbeerr  ooff  ssiibblliinnggss,,

BBiirrtthh  oorrddeerr,,  RReelliiggiioonn  bboorrnn  iinnttoo,,  aanndd  ccuurrrreenntt  rreelliiggiioonn..    TThhee  lliiffee  ssttyyllee  vvaarriiaabblleess  wweerree

mmeeaassuurreedd  uussiinngg  tthhee  LLiiffee  SSttyyllee  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ((FFrriieeddllaannddeerr,,  11997755))  wwhhiicchh  iinncclluuddeess  tthhrreeee  lliiffee

ssttyyllee  ddiimmeennssiioonnss  ooff  FFoorrmmaalliissttiicc,,  SSoocciioocceennttrriicc,,  aanndd  PPeerrssoonnaalliissttiicc..    TThhee  IInntteerrppeerrssoonnaall

vvaarriiaabblleess  wweerree  mmeeaassuurreedd  tthhrroouugghh  tthhee  FFIIRROO--BB  QQuueessttiioonnnnaaiirree  ((SScchhuuttzz,,  11995588))  wwhhiicchh
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mmeeaassuurreess  EExxpprreesssseedd  aanndd  WWaanntteedd  IInncclluussiioonn,,  EExxpprreesssseedd  aanndd  WWaanntteedd  CCoonnttrrooll,,  aanndd  EExxpprreesssseedd

aanndd  WWaanntteedd  AAffffeeccttiioonn..    TThhee  LLeeaarrnniinngg  ssttyyllee  vvaarriiaabblleess  wweerree  mmeeaassuurreedd  bbyy  tthhee  LLeeaarrnniinngg  SSttyyllee

IInnvveennttoorryy  ((KKoollbb,,  11998844))  wwhhiicchh  aasssseesssseess  aann  iinnddiivviidduuaall''ss  ssccoorreess  oonn  lleeaarrnniinngg  ddiimmeennssiioonnss  ooff

CCoonnccrreettee  EExxppeerriieenncceess,,  RReefflleeccttiivvee  OObbsseerrvvaattiioonn,,  AAbbssttrraacctt  CCoonncceeppttuuaalliizzaattiioonn,,  aanndd  AAccttiivvee

EExxppeerriimmeennttaattiioonn..

TTaabbllee  77  sshhoowwss  tthhee  iinntteerrccoorrrreellaattiioonnss  aammoonngg  tthheessee  vvaarriiaabblleess..    TThhee  ddeetteerrmmiinnaanntt  vvaalluuee

wwaass  ..00000000,,  tthhee  BBaarrttlleetttt  tteesstt  ooff  sspphheerriicciittyy  vvaalluuee  wwaass  449944..6633  wwiitthh  221100  dd..ff..,,  aanndd  aa  ssiiggnniiffiiccaannccee

ooff  ..000000  ssuuggggeessttiinngg  tthhaatt  tthhee  vvaarriiaabblleess  wweerree  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  iinntteerrccoorrrreellaatteedd..    TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee

MMAANNOOVVAA  sshhoowweedd  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss

((FF==..883366,,  dd..ff..==  2211,,  2244,,  pp  <<..665588))  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  tthhee  ggrroouuppss  wweerree  eeqquuiivvaalleenntt  bbeeffoorree  tthhee  ssttuuddyy..

IInnsseerrtt  TTaabbllee   77  aabboouutt  hheerree

DDIISSCCUUSSSSIIOONN

TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ssttrroonnggllyy  ssuuppppoorrtt  tthhee  pprrooppoossiittiioonn  tthhaatt  aass  oorrggaanniizzaattiioonnaall

iinnqquuiirreerrss  oorr  ccoonnssuullttaannttss  oouurr  gguuiiddiinngg  aassssuummppttiioonnss  aabboouutt  oorrggaanniizzaattiioonnss  aanndd  oouurr  ttooppiiccss  ooff

iinnqquuiirryy  ddooeess  iimmppaacctt  uuss  ppeerrssoonnaallllyy..    FFooccuussiinngg  oonn  ""oorrggaanniizzaattiioonnaall  pprroobblleemmss""  bbyy  oonnee  ggrroouupp

ffoosstteerreedd  llaacckk  ooff  rreecceeppttiivviittyy,,  llaacckk  ooff  ccoollllaabboorraattiioonn,,  ddoommiinnaattiioonn  aanndd  ccoonnttrrooll,,  aanndd  eexxppeennddiinngg

rreessoouurrcceess  aanndd  eenneerrggyy  wwiitthhoouutt  aannyy  ppoossiittiivvee  rreewwaarrdd  oorr  oouuttccoommee  aammoonngg  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee

ccoonnssuullttiinngg  tteeaammss..    WWhhiillee  ffooccuussiinngg  oonn  ""oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrreennggtthhss""  aalllloowweedd  nnoottiicciinngg  ooff  sskkiillll,,

ccoommppeetteennccyy,,  oorr  ppoossiittiivvee  qquuaalliittyy  aabboouutt  sseellff  oorr  ootthheerrss,,  ffeeeelliinnggss  ooff  ccuurriioossiittyy  aanndd  eexxcciitteemmeenntt,,

aanndd  iiddeennttiiffyyiinngg  ffaacciilliittaattiinngg  aaccttiioonn  ttoowwaarrddss  aa  ppoossiittiivvee  oouuttccoommee..    IInnddeeeedd  aass  rreesseeaarrcchheerrss  oorr

IInnqquuiirreerrss  tthhee  nnaattuurree  ooff  hhooww  wwee  eeffffeecctt  oorrggaanniizzaattiioonnss  tthhrroouugghh  oouurr  mmeetthhooddss  aanndd  ttooppiiccss  ooff

iinnqquuiirryy  ddeeffiinniitteellyy  ddooeess  iimmppaacctt  hhooww  wwee  aarree  aaffffeecctteedd..

WWee  aallssoo  ccoonnssiiddeerreedd  ssoommee  aalltteerrnnaattiivvee  eexxppllaannaattiioonnss  ffoorr  tthhee  oobbsseerrvveedd  ddiiffffeerreenncceess  iinn

tthhee  ccooggnniittiivvee  ccoonnssttrruuccttiioonnss  bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss..    OOnnee  qquueessttiioonn  iiss  ttoo  wwhhaatt  eexxtteenntt  wweerree
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tthhee  ddiiffffeerreennttiiaall  eeffffeeccttss  eexxppeerriimmeenntteerr  iinndduucceedd??    EExxppeerriimmeenntteerr  iinndduucceedd  ddeemmaanndd

cchhaarraacctteerriissttiiccss  ccoouulldd  hhaavvee  ppllaayyeedd  uupp  wwhhiillee  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss  wweerree  bbeeiinngg  eedduuccaatteedd  oonn  tthhee  ttwwoo

ddiiffffeerreenntt  mmooddeess  ooff  iinnqquuiirryy..    WWhhiillee,,  tthhee  ssuubbjjeeccttss  ddiidd  nnoott  hhaavvee  aannyy  kknnoowwlleeddggee  ooff  tthhee  ssttuuddyy,,

tthheerree  iiss  aa  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  tthhee  iinnssttrruuccttoorrss  wwhhoo  wweerree  aawwaarree  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ccoouulldd  hhaavvee  iinn  mmaannyy

ssuubbttllee  wwaayyss  ccoommmmuunniiccaatteedd  ttoo  tthhee  ggrroouuppss  wwhhaatt  ttoo  eexxppeerriieennccee  oorr  eexxppeecctt  ffrroomm  uussiinngg  aa

ppaarrttiiccuullaarr  iinnqquuiirryy  mmeetthhooddoollooggyy..

FFuurrtthheerr,,  ssiinnccee  oonnee  ooff  tthhee  pprriinncciippaall  rreesseeaarrcchheerrss  iiss  vveerryy  ccoonnvviinncceedd  aabboouutt  tthhee

AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  ppaarraaddiiggmm,,  hhee  ccoouulldd  hhaavvee  uunnwwiittttiinnggllyy  iinnssttiittuutteedd  aa  ""HHaawwtthhoorrnnee  eeffffeecctt""

bbyy  ggiivviinngg  ssppeecciiaall  aatttteennttiioonn  ttoo  tthhee  AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  ggrroouupp,,  aanndd  iinn  tthhee  aacctt  sseett  uupp  aa  pprroocceessss

ooff  ""rreesseennttffuull  ddeemmoorraalliizzaattiioonn""  ((CCooookk  &&  CCaammppbbeellll,,  11997799))  aammoonngg  tthhee  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  ggrroouupp

dduuee  ttoo  aa  ppeerrcceeppttiioonn  ooff  aa  lleessss  ddeessiirraabbllee  ttrreeaattmmeenntt,,  wwhhiicchh  mmiigghhtt  eexxppllaaiinn  tthhee  ddiiffffeerriinngg

ccooggnniittiivvee  ccoonnssttrruuccttiioonnss..    HHoowweevveerr  mmaannyy  ooff  tthhee  ggrroouupp  mmeeeettiinnggss  ddiidd  nnoott  hhaavvee  tthhee  pprreesseennccee  ooff

tthhee  rreesseeaarrcchheerrss//iinnssttrruuccttoorrss  aanndd  ffuurrtthheerr,,  wwhheenn  wwee  ddiidd  eexxpplloorree  tthhee  ccoonntteexxtt  vvaarriiaabblleess  wwee

ffoouunndd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  vveerryy  ffeeww  rreeffeerreenncceess  ttoo  aauutthhoorriittyy  eeiitthheerr  ppoossiittiivvee  oorr  nneeggaattiivvee  bbyy  aannyy  ooff

tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss  ((MMeeaann  ffoorr  rreeffeerreennccee  ttoo  aauutthhoorriittyy  ffoorr  AApppprreecciiaattiivvee  IInnqquuiirryy  ggrroouupp  ==  11..8800,,  ss..dd..

==  44..2288::  MMeeaann  ffoorr  rreeffeerreennccee  ttoo  aauutthhoorriittyy  ffoorr  AAccttiioonn  RReesseeaarrcchh  ggrroouupp  ==  22..0011,,  ss..dd..  ==  44..9944))  aanndd

aallssoo  tthhee  AANNOOVVAA  pprroocceedduurree  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  wweerree  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn

tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss  iinn  tteerrmmss  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess  aauutthhoorriittyy  wwaass  mmeennttiioonneedd  ((FF==..00660022,,  dd..ff..==11,,111144,,  pp

<<..880077))..    RReeffeerreenncceess  ttoo  aauutthhoorriittyy  iinn  oonnee  sseennssee  ccoouulldd  bbee  iinntteerrpprreetteedd  aass  aa  ssuurrrrooggaattee  mmeeaassuurree  ooff

hhooww  ""pprreesseenntt""  tthhee  iinnssttrruuccttoorrss  wweerree  iinn  tthhee  mmiinnddss  ooff  tthhee  ttwwoo  ggrroouuppss,,  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  ddeedduucceedd

ttoo  bbee  tthhee  ccaassee  iiff  ssttrroonngg  eexxppeerriimmeenntteerr  iinndduucceedd  ddeemmaanndd  cchhaarraacctteerriissttiiccss//eexxppeeccttaannccyy  eeffffeeccttss

wweerree  ooppeerraattiinngg..

WWee  wwoouulldd  aallssoo  lliikkee  ttoo  ddrraaww  oonn  aann  aalltteerrnnaattee  aarrgguummeenntt  ggaaiinniinngg  iinnccrreeaassiinngg  aatttteennttiioonn

tthhaatt  eexxppeerriimmeenntteerr  eeffffeeccttss  sshhoouulldd  nnoott  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  nnuuiissaannccee  vvaarriiaabblleess  ttoo  bbee  ccoonnttrroolllleedd

bbuutt  iinn  ffaacctt  aarree  aann  iinntteeggrraall  ppaarrtt  ooff  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ((EEddeenn,,  11998866))..    EEvveenn  iiff  wwee  ddoo  aassssuummee  tthhaatt

eexxppeerriimmeenntteerr  eeffffeeccttss  ddiidd  ppllaayy  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  ppaarrtt  iinn  ccrreeaattiinngg  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  bbeettwweeeenn  tthhee

ggrroouuppss,,  wwee  ffeeeell  tthhaatt  iitt  aaddddss  mmoorree  ssttrreennggtthh  ttoo  oouurr  aarrgguummeenntt  tthhaatt  aass  rreesseeaarrcchheerrss  oouurr
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pprreeccoonncceeiivveedd  nnoottiioonnss  aanndd  aassssuummppttiioonnss  ddiirreecctt  oouurr  aaccttiioonnss  aanndd  iinn  tthhee  pprroocceessss  ccaann  mmaakkee  oouurr

nnoottiioonnss  ttoo  ccoommee  ttrruuee..

AA  RReellaattiioonnaall  mmooddeell  ooff  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  iinnqquuiirryy  ppaarraaddiiggmmss  oonn  iinnqquuiirreerrss  aanndd  tthhee
ccoonnsseeqquueenntt  rreeiimmppaacctt  oonn  tthheeiirr  rroollee   aass  eeffffeeccttoorrss  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  pphheennoommeennaa

TThhoouugghh  wwee  ddoo  nnoott  hhaavvee  eemmppiirriiccaall  pprrooooff,,  iitt  wwiillll  bbee  iinntteerreessttiinngg  ttoo  ssppeeccuullaattee  oonn  hhooww,,

tthhee  wwaayy  wwee  aarree  aaffffeecctteedd  aass  iinnqquuiirreerrss  ccaann  iinn  ttuurrnn  iimmppaacctt  hhooww  wwee  eeffffeecctt  oorrggaanniizzaattiioonnss..

EEsssseennttiiaallllyy,,  bboorrrroowwiinngg  ffrroomm  BBeerrggeerr  aanndd  LLuucckkmmaannnn  ((11996677)),,  tthhiiss  ddiissccoouurrssee  ttrriieess  ttoo

uunnddeerrssttaanndd  hhooww  tthhee  pprroocceessss  ooff  ""iinntteerrnnaalliizzaattiioonn""  rreeaaccttss  aanndd  rree--iimmppaaccttss  tthhee  ""oobbjjeeccttiivvaatteedd""

ssoocciiaall  wwoorrlldd..    SSppeecciiffiiccaallllyy,,  tthhee  qquueessttiioonn  iiss  iinn  eexxaammiinniinngg  hhooww  aass  iinnqquuiirreerrss  tthhee  nnaattuurree  ooff  oouurr

rreeaaccttiioonnss  ccaann  rreeiimmppaacctt  tthhee  nnaattuurree  ooff  oouurr  IInnqquuiirryy  aanndd  wwhhaatt  aarree  tthhee  ppoossssiibbllee  ccoonnsseeqquueenncceess??

AAnn  iinntteerreessttiinngg  ccoonntteexxttuuaall  ffrraammeewwoorrkk  ttoo  ddrraaww  uuppoonn,,  ttoo  ffuurrtthheerr  eexxpplloorree  tthhiiss  qquueessttiioonn

iiss  WWeeiicckk''ss  ((11997799))  nnoottiioonnss  oonn  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  pprroocceesssseess  ooff  oorrggaanniizziinngg  aanndd  sseennssee  mmaakkiinngg  iinn

oorrggaanniizzaattiioonnss..  WWeeiicckk  ssuuggggeessttss  tthhaatt  oorrggaanniizzaattiioonnss  bbyy  nnaattuurree  aarree  hhiigghhllyy  eeqquuiivvooccaall,,  aarree

ccoommppoosseedd  ooff  ssttrreeaammss  ooff  eexxppeerriieenncceess  aanndd  aa  sswwaarrmm  ooff  eevveennttss..    OOrrggaanniizzaattiioonnaall  sseennssee  mmaakkiinngg

iinnvvoollvveess  ddeeccoommppoossiinngg  tthhee  cchhaaooss  aanndd  ttrryyiinngg  ttoo  ssoorrtt  ""tthhiiss  cchhaaooss  iinnttoo  iitteemmss,,  eevveennttss,,  aanndd  ppaarrttss

wwhhiicchh  aarree  tthheenn  ccoonnnneecctteedd,,  tthhrreeaaddeedd  iinnttoo  sseeqquueenncceess,,  sseerriiaallllyy  oorrddeerreedd,,  aanndd  rreellaatteedd""  ((11997799::

114488))..    TThhiiss  sseennssee  mmaakkiinngg  aaccttiivviittyy  eennttaaiillss  aa  tthhrreeee  ssttaaggee  pprroocceessss  ooff  eennaaccttmmeenntt,,  sseelleeccttiioonn,,  aanndd

rreetteennttiioonn..    ""EEnnaaccttmmeenntt""  ccaann  bbee  vviieewweedd  aass  bbrraacckkeettiinngg  ssoommee  eexxppeerriieennccee  ffrroomm  tthhee  ssttrreeaamm  ttoo

ppaayy  ffuurrtthheerr  aatttteennttiioonn  aanndd  ggiivvee  mmeeaanniinngg  ttoo..  IInn  ffaacctt  tthhee  eesssseennccee  ooff  eennaaccttmmeenntt  iiss  tthhaatt

oorrggaanniizzaattiioonnss  oofftteenn  iimmppoossee  tthhaatt  wwhhiicchh  ssuubbsseeqquueennttllyy  iimmppoosseess  oonn  tthheemm,,  aanndd  tthhee  eennvviirroonnmmeennttss

oorrggaanniizzaattiioonnss  ffaaccee  aarree  aaccttss  ooff  iinnvveennttiioonn  rraatthheerr  tthhaann  aaccttss  ooff  ddiissccoovveerryy..    WWeeiicckk  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee

bbaassiiss  ooff  ssuucchh  bbrraacckkeettiinngg  rreessttss  iinn  tthhee  sscchheemmaass//ccooggnniittiivvee  mmaappss  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  mmeemmbbeerrss..

""SSeelleeccttiioonn""  iiss  tthhee  pprroocceessss  bbyy  wwhhiicchh  tthhee  eennaacctteedd  mmeeaanniinngg  iiss  mmaaddee  sseennssiibbllee  bbyy  pprroodduucciinngg

ooccccuurrrreenncceess  wwhhiicchh

ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  eennaacctteedd  mmeeaanniinngg..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  sseelleeccttiioonn  iiss  aa  pprroocceessss  ooff  cchhoooossiinngg

iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  ccaann  vvaalliiddaattee  tthhee  eennaacctteedd  mmeeaanniinngg  ssyysstteemm..    ""RReetteennttiioonn""  iiss  aa  pprroocceessss  ooff
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ssttoorraaggee  ooff  tthhee  pprroodduuccttss  ooff  ssuucccceessssffuull  sseennssee  mmaakkiinngg,,  oorr  ssuucccceessssffuull  eennaacctteedd  eennvviirroonnmmeennttss..

RReetteennttiioonn  iiss  ssttrroonnggllyy  ccoonnnneecctteedd  ttoo  ""bbeelliieevviinngg""  tthhee  eennaacctteedd  eennvviirroonnmmeenntt  aanndd  ""bbeelliieevviinngg""  iiss

ccoonnddiittiioonneedd  bbyy  ""sseeeeiinngg""  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  vvaalliiddaatteess  tthhee  eennaaccttmmeenntt,,  wwhhiillee  ""bbeelliieevviinngg""  iinn

ttuurrnn  ccoonnttrroollss  ""sseeeeiinngg,,""  rreessuullttiinngg  iinn  aa  mmuuttuuaallllyy  rreeiinnffoorrcciinngg  ccyycclliiccaall  pprroocceessss  ooff  iimmppoossiinngg  aa

rreeaalliittyy  wwhhiicchh  ssuubbsseeqquueennttllyy  iimmppoosseess..

WWeeiicckk  rraaiisseess  ssoommee  pprrooppoossiittiioonnss  aabboouutt  tthhee  rreellaattiioonnaall  nnaattuurree  ooff  tthhee  eennaaccttmmeenntt--

sseelleeccttiioonn--rreetteennttiioonn  ffoorrmmaatt;;

11.. EEnnaaccttmmeenntt  iiss  lliinnkkeedd  ttoo  sseelleeccttiioonn  bbyy  aa  ddiirreecctt  rreellaattiioonnsshhiipp,,  iinnddiiccaattiinngg  tthhaatt  tthhee  vvoolluummee
((iinntteennssiittyy))  ooff  eennaaccttmmeenntt  wwiillll  hhaavvee  aa  ddiirreecctt  eeffffeecctt  oonn  tthhee  vvoolluummee  ((iinntteennssiittyy))  ooff  tthhee  sseelleeccttiioonn
aaccttiivviittyy  tthhaatt  ooccccuurrss..

22..  SSeelleeccttiioonn  hhaass  aa  ddiirreecctt  eeffffeecctt  oonn  rreetteennttiioonn,,  wwhheerreebbyy  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  
sseelleeccttiioonn  aaccttiivviittyy  wwiillll  ttrriiggggeerr  aa  ccoorrrreessppoonnddiinngg  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  
rreetteennttiioonn  aaccttiivviittyy..

33..  RReetteennttiioonn  aaffffeeccttss  bbootthh  sseelleeccttiioonn  aanndd  eennaaccttmmeenntt  aanndd  tthheessee  eeffffeeccttss  ccaann  bbee  eeiitthheerr  
ddiirreecctt  oorr  iinnvveerrssee,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  wwhheetthheerr  tthhee  ppeerrssoonn  ddeecciiddeess  ttoo  ttrruusstt  hhiiss//hheerr  ppaasstt  
eexxppeerriieennccee  oorr  ddiissbbeelliieevvee  iitt..

DDrraawwiinngg  oonn  ssoommee  ooff  WWeeiicckk''ss  eexxppoossiittiioonnss  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  eexxtteenndd  aa  ppoossssiibbllee  mmooddeell

ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  hhooww  wwee  cchhoooossee  ttoo  eeffffeecctt  oorrggaanniizzaattiioonnss  iimmppaaccttss  tthhee

wwaayy  wwee  aarree  aaffffeecctteedd  aass  iinnqquuiirreerrss,,  aanndd  tthhee  nnaattuurree  ooff  hhooww  wwee  aarree  aaffffeecctteedd  rreeiimmppaaccttss  oouurr  rroollee

aass  eeffffeeccttoorrss  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  pphheennoommeennaa..    TThhee  mmooddeell  iiss  ddeeppiicctteedd  iinn  FFiigguurree  11..

IInnsseerrtt  FFiigguurree   11  aabboouutt  hheerree

WWee  aapppprrooaacchh  oorrggaanniizzaattiioonnss  wwiitthh  oouurr  pprreeddeetteerrmmiinneedd  ccooggnniittiivvee  sscchheemmaass,,  ffoorr  eexxaammppllee

wwee  ccaann  ""eennaacctt""  oorrggaanniizziinngg  aass  pprroobblleemm  ttoo  bbee  ssoollvveedd  oorr  aass  aa  mmiirraaccllee  ttoo  bbee  eemmbbrraacceedd..    BBaasseedd

oonn  oouurr  eennaaccttmmeenntt  sscchheemmaass  wwee  ""sseelleecctt""//sseeeekk  eeiitthheerr  oorrggaanniizzaattiioonnaall  pprroobblleemmss  oorr

oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssttrreennggtthhss//eexxcciitteemmeennttss  ttoo  vvaalliiddaattee  oouurr  pprriinncciippaall  eennaaccttmmeenntt..    IInn  oouurr  pprroocceessss  ooff

sseelleeccttiinngg//sseeeekkiinngg  pprroobblleemmss  oorr  eexxcciitteemmeennttss  wwee  nnuummbbeerr  ooff  ttiimmeess  uunnccoovveerr  pprroobblleemmss  oorr

ggeenneerraattee  eexxcciitteemmeenntt..    WWhhiillee  wwee  aarree  iimmppaaccttiinngg  tthhiiss  ddyynnaammiicc  iinn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssyysstteemm  wwee
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aass  rreesseeaarrcchheerrss  aarree  aallssoo  iinnfflluueenncceedd  bbyy  tthhee  ttooppiicc  ooff  oouurr  iinnqquuiirryy,,  aanndd  iinntteerrnnaalliizzee  ssuucchh  rreeaalliittyy

aanndd  tteenndd  ttoo  ddeevveelloopp  ssiimmiillaarr  aaffffeecctt  aanndd  ccooggnniittiioonnss,,  aass  wwee  ggeenneerraattee  iinn  tthhee  ssyysstteemm  ooff  oouurr

iinnqquuiirryy,,  bbee  iitt  ddeepprreessssiioonn  oorr  eexxcciitteemmeenntt..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss  wwee  ""sseeccoonnddaarriillyy  eennaacctt""  iinn  aa

ppeerrssoonnaall  ccoonntteexxtt  tthhee  ""pprriinncciippaall  eennaaccttmmeenntt""  wwee  iimmppoossee  oonn  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssyysstteemm..    TThhiiss

""sseeccoonnddaarryy  eennaaccttmmeenntt""  ooff  tthhee  iinnqquuiirreerr  ttrraannssffeerrss  oonn  ttoo  tthhee  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssyysstteemm,,  eeiitthheerr  iinn

tteerrmmss  ooff  ggeenneerraattiinngg  mmoorree  eexxcciitteemmeenntt  oorr  aann  eexxtteennddeedd  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  pprroobblleemmss..    IInn  eesssseennccee,,

tthhee  ""pprriinncciippaall  eennaaccttmmeenntt""  aanndd  ""sseeccoonnddaarryy  eennaaccttmmeenntt""  iinntteennssiiffyy  tthhee  ""vvoolluummee  ooff  eennaaccttmmeenntt""

aanndd  pprrooppoorrttiioonnaallllyy  wwoorrkk  ttoo  iinntteennssiiffyy  tthhee  ""sseelleeccttiioonn""//sseeaarrcchh  aaccttiivviittyy  ttoo  vvaalliiddaattee  tthhee  pprriinncciippaall

eennaaccttmmeenntt,,  wwhheetthheerr  iitt  iiss  pprroobblleemmss  oorr  mmoorree  ssttrreennggtthhss//eexxcciitteemmeenntt,,  iinn  lliinnee  wwiitthh  tthhee  pprrooppoossiittiioonn

tthhaatt  eennaaccttmmeenntt  iiss  lliinnkkeedd  ttoo  sseelleeccttiioonn  bbyy  aa  ddiirreecctt  rreellaattiioonnsshhiipp,,  wwhheerree  tthhee  vvoolluummee  ((iinntteennssiittyy))

ooff  eennaaccttmmeenntt  wwiillll  hhaavvee  aa  ddiirreecctt  eeffffeecctt  oonn  tthhee  vvoolluummee  ((iinntteennssiittyy))  ooff  tthhee  sseelleeccttiioonn  aaccttiivviittyy  tthhaatt

ooccccuurrss..    TThhee  iinntteennssiiffiiccaattiioonn  ooff  sseelleeccttiioonn//sseeaarrcchh  aaccttiivviittyy  iinn  ffaacctt  aammpplliiffiieess  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee

pphheennoommeennaa  oonnee  ccrreeaatteess,,  ((eexxcciitteemmeennttss  oorr  mmoorree  pprroobblleemmss))  wwhhiicchh  iiss  iinn  ttuurrnn  uunnccoovveerreedd  bbyy  tthhee

iinnqquuiirreerr  aass  aann  oobbjjeeccttiivvee  ssttaattee  ooff  rreeaalliittyy,,  tthhuuss  sseettttiinngg  iinn  mmoottiioonn  tthhee  sseeccoonndd  pprrooppoossiittiioonn  tthhaatt

sseelleeccttiioonn  hhaass  aa  ddiirreecctt  eeffffeecctt  oonn  bbeelliieeff  aanndd  rreetteennttiioonn,,  wwhheerreebbyy  aann  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff

sseelleeccttiioonn  aaccttiivviittyy  wwiillll  ttrriiggggeerr  aa  ccoorrrreessppoonnddiinngg  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  aammoouunntt  ooff  rreetteennttiioonn  aaccttiivviittyy..

TThhiiss  ssuuppppoosseedd  ""ddiissccoovveerryy""  iinn  ttuurrnn  aaccttss  ttoo  rreeiinnffoorrccee  tthhee  iinnqquuiirreerr''ss  pprreeddeetteerrmmiinneedd  ccooggnniittiivvee

sscchheemmaa  oorr  ""pprriinncciippaall  eennaaccttmmeenntt""  ooff  oorrggaanniizziinngg  aass  aa  pprroobblleemm  ttoo  bbee  ssoollvveedd  oorr  aa  mmiirraaccllee  ooff

ccooooppeerraattiivvee  hhuummaann  iinntteerraaccttiioonn  tthhuuss  lleeaaddiinngg  ttoo  sscchheemmaa  ppeerrsseevveerraannccee  aanndd  tthhiiss

rreetteennttiioonn//ppeerrsseevveerraannccee  iinn  ttuurrnn  aaffffeeccttss  bbootthh  sseelleeccttiioonn  aanndd  eennaaccttmmeenntt..

IImmpplliiccaattiioonnss

AAtt  tthhiiss  ssttaaggee  wwee  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  ddiiffffeerriinngg  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  oorrggaanniizzaattiioonnaall

ssyysstteemmss  ooff  aann  ""aaffffiirrmmaattiivvee,,  ppoossiittiivvee""  eennaaccttmmeenntt  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lliiffee  vveerrssuuss  aa  ""ccrriittiiccaall,,

pprroobblleemm--ffooccuusseedd,,  ddeeffiicciieennccyy  oorriieenntteedd""  eennaaccttmmeenntt  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnaall  lliiffee..

TThheerree  iiss  aa  ggrroowwiinngg  bbooddyy  ooff  rreesseeaarrcchh  iinn  ddiivveerrssee  ffiieellddss  ssuucchh  aass  mmeeddiicciinnee,,  ccooggnniittiivvee

ppssyycchhootthheerraappyy,,  ppssyycchhoonneeuurroo--iimmmmuunnoollooggyy,,  ssoocciiaall  ppssyycchhoollooggyy,,  ccuullttuurraall  ssoocciioollooggyy,,  aanndd

aatthhlleettiiccss  aaffffiirrmmiinngg  tthhee  lliinnkkss  bbeettwweeeenn  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonn  aanndd  ppoossiittiivvee  aaccttiioonn..    CCooooppeerrrriiddeerr
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((11999900))  ddrraawwss  eexxtteennssiivveellyy  oonn  ffiinnddiinnggss  ffrroomm  tthheessee  ddiivveerrssee  ffiieellddss  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee

iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  oorrggaanniizzaattiioonnaall  ssyysstteemmss  tthhee  lliinnkkss  bbeettwweeeenn  ppoossiittiivvee  iimmaaggeerryy  aanndd  ppoossiittiivvee

aaccttiioonn..    HHee  aarrgguueess  tthhaatt  hhuummaann  ssyysstteemmss  aarree  llaarrggeellyy  ""hheelliioottrrooppiicc""  iinn  cchhaarraacctteerr  mmeeaanniinngg  tthhaatt

tthheeyy  eexxhhiibbiitt  aann  oobbsseerrvvaabbllee  aanndd  llaarrggeellyy  aauuttoommaattiicc  tteennddeennccyy  ttoo  eevvoollvvee  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff

ppoossiittiivvee  iimmaaggeerryy..    JJuusstt  aass  ppllaannttss  ooff  mmaannyy  vvaarriieettiieess  eexxhhiibbiitt  aa  tteennddeennccyy  ttoo  ggrrooww  iinn  tthhee

ddiirreeccttiioonn  ooff  ssuunnlliigghhtt,,  hhee  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthheerree  iiss  aann  aannaallooggoouuss  pprroocceessss  ggooiinngg  oonn  iinn  aallll  hhuummaann

ssyysstteemmss..    HHee  ffuurrtthheerr  ppoossiittss  ""tthhaatt  tthhee  aarrttffuull  ccrreeaattiioonn  ooff  ppoossiittiivvee  iimmaaggeerryy  mmaayy  wweellll  bbee  tthhee

mmoosstt  pprroolliiffiicc  aaccttiivviittyy  tthhaatt  iinnddiivviidduuaallss  aanndd  oorrggaanniizzaattiioonnss  ccaann  eennggaaggee  iinn  iiff  tthheeiirr  aaiimm  iiss  ttoo  hheellpp

bbrriinngg  ttoo  aa  ffrruuiittiioonn  aa  ppoossiittiivvee  aanndd  hhuummaannllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ffuuttuurree""  ((11999900::  33))..

TThheerree  iiss  ssccaatttteerreedd,,  bbuutt  ccoonnssiisstteenntt  eevviiddeennccee  tthhaatt  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonnss  aanndd  iimmaaggee  ccaann

ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonnaall  eeffffeeccttiivveenneessss..    EEddeenn  aanndd  SShhaannii  ((11998822))  rreeppoorrtteedd  tthhaatt  ssoommee  7755

ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  vvaarriiaannccee  iinn  aacchhiieevveemmeenntt  aammoonngg  mmiilliittaarryy  ttrraaiinneeeess  ccoouulldd  bbee  eexxppllaaiinneedd  ssoolleellyy

oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  iinndduucceedd  ppoossiittiivvee  eexxppeeccttaattiioonn  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhoossee  iinn  ppoossiittiioonnss  ooff  aauutthhoorriittyy..

LLiikkeewwiissee  aa  ssttrroonngg  ccoorrrreellaattiioonn  wwaass  ffoouunndd  bbeettwweeeenn  ppoossiittiivvee  ccooggnniittiioonnss  aanndd  aa  tteennddeennccyy  ttoo

ppeerrcceeiivvee  aammbbiigguuoouuss  ssiittuuaattiioonnss  ffoorr  tthheeiirr  ppoossiittiivvee  ppoossssiibbiilliittiieess  rraatthheerr  tthhaann  nneeggaattiivvee  oonneess

((DDaarrlleeyy  &&  GGrroossss,,  11998833))..

OOff  mmoorree  rreelleevvaannccee  ttoo  oorrggaanniizzaattiioonnss  aarree  aa  sseerriieess  ooff  ssttuuddiieess  ccoonndduucctteedd  bbyy  IIsseenn  aanndd

ccoolllleeaagguueess..    FFoorr  eexxaammppllee,,  ppoossiittiivvee  aaffffeeccttiivviittyy  hhaass  bbeeeenn  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh::  11..    IInnccrreeaasseedd

ccaappaacciittyy  ffoorr  ccrreeaattiivvee  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  ((IIsseenn,,  11998844)),,  22..    MMoorree  eeffffeeccttiivvee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  aanndd

jjuuddggmmeenntt  ((IIsseenn  &&  MMeeaannss,,  11998833)),,  33..    OOppttiimmiissmm  aanndd  iinnccrreeaasseedd  rriisskk--ttaakkiinngg  ((IIsseenn  &&  PPaattrriicckk,,

11998833)),,  aanndd  44..    IInnccrreeaasseedd  lleeaarrnniinngg  ccaappaacciittyy,,  iinn  ppaarrttiiccuullaarr,,  aa  sshhaarrppeenneedd  ccaappaacciittyy  ffoorr

ppeerrcceeiivviinngg  aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  mmoooodd--ccoonnggrruueenntt  oorr  ppoossiittiivvee  tthhiinnggss  ((CCllaarrkk  &&  IIsseenn,,  11998822;;

BBoowweerr,,  11998811))..

IInn  ssiimmiillaarr  vveeiinn,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  aa  sseerriieess  ooff  ssttuuddiieess  eexxaammiinniinngg  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff

pprreeddoommiinnaannttllyy  aa  nneeggaattiivvee  ccooggnniittiivvee//aaffffeeccttiivvee  ssttaattee..    RReecciipprrooccaall  ccoonnnneeccttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn

ffoouunndd  bbeettwweeeenn  nneeggaattiivvee  aaffffeeccttiivviittyy  aanndd  11..    eexxppeerriieenncceess  ooff  lliiffee  ssttrreessss,,  22..    ddeeffiicciieennccyy

ccooggnniittiioonn,,  33..    tthhee  pphheennoommeennoonn  ooff  ""lleeaarrnneedd  hheellpplleessssnneessss,,""  44..    tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ddeepprreessssiioonn,,
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55..    tthhee  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  ssoocciiaall  bboonnddss,,  aanndd  66..    tthhee  ttrriiggggeerriinngg  ooff  ppoossssiibbllee  pphhyyssiioollooggiiccaall

rreessppoonnsseess  lliikkee  tthhee  ddeepplleettiioonn  ooff  bbrraaiinn  ccaatteecchhoolloommiinnee,,  aanndd  tthhee  rreelleeaassee  ooff  ccoorrttiiccoosstteerrooiiddss,,  tthhee

ssuupppprreessssiioonn  ooff  iimmmmuunnee  ffuunnccttiioonniinngg  aanndd  uullttiimmaatteellyy  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  ddiisseeaassee  ((WWaattssoonn  &&

CCllaarrkk,,  11998844;;  SSeelliiggmmaann,,  11997755..  BBrreewwiinn,,  11998855;;  PPeetteerrssoonn  &&  SSeelliiggmmaann,,  11998844;;  BBeecckk,,  11996677;;

SScchhuullttzz,,  11998844;;  LLeeyy  &&  FFrreeeeddmmaann,,  11998844))..

CCoonncclluussiioonn

WWee  pprrooppoossee  tthhaatt,,  aass  ssoocciiaall  sscciieennttiissttss,,  wwee  ccaann  ppllaayy  aa  mmaajjoorr  rroollee  iinn  sshhaappiinngg  tthhee  ssoocciiaall

rreeaalliittyy  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss..    EEssppeecciiaallllyy,,  aass  ccoonnssuullttaannttss  wwee  hhaavvee  tthhee  ppoowweerr  ttoo  sshhaappee  rreeaalliittyy  bbyy

ooffffeerriinngg  oorrggaanniizzaattiioonnss  ddiiffffeerreenntt  ffrraammeewwoorrkkss  ffoorr  mmaakkee  sseennssee  oouutt  ooff  eeqquuiivvooccaalliittyy  oorr  iinn  ootthheerr

wwoorrddss  pprroovviiddiinngg  tthheemm  wwiitthh  ""eennaaccttmmeenntt  sscchheemmaass..""    AAccccoorrddiinnggllyy,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  oouurr

aassssuummppttiioonnss  aabboouutt  oorrggaanniizzaattiioonnss  ((ccooggnniittiivvee  sscchheemmaass))  wwhhaatt  wwee  ssttuuddyy  ((ttooppiiccss  ooff  iinnqquuiirryy))  aanndd

hhooww  wwee  ssttuuddyy  ((mmeetthhooddss  ooff  iinnqquuiirryy)),,  wwee  ccaann  iinnssttiittuuttee  iinn  oorrggaanniizzaattiioonnss  eeiitthheerr  sseellff--rreeiinnffoorrcciinngg

vviicciioouuss  ccyycclleess  wwhhiicchh  iimmppeeddee  ssyysstteemm  vviiaabbiilliittyy  oorr  vviirrttuuoouuss  ccyycclleess  wwhhiicchh  iinnccrreeaassee  ssyysstteemm

vviiaabbiilliittyy..

EEddeenn  ((11998866))  ssttrreesssseess  tthhiiss  vveerryy  ppooiinntt  iinn  hhiiss  cchhaarraacctteerriizzaattiioonn  ooff  ccoonnssuullttaanntt''ss  aass

pprroopphheettss..    HHee  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  OODD  ccaann  bbee  ssttrroonnggllyy  iinnfflluueenncceedd  bbaasseedd  oonn  aa

ccoonnssuullttaanntt''ss  aassssuummppttiioonnss  aanndd  eexxppeeccttaattiioonnss  aabboouutt  aa  cclliieenntt  ssyysstteemm  ppootteennttiiaall  ttoo  iimmpprroovvee..    ""AAnn

OODD  ccoonnssuullttaanntt  eexxppeeccttiinngg  ssuucccceessss  mmaayy  wwiittttiinnggllyy  oorr  uunnwwiittttiinnggllyy  eexxhhiibbiitt  ccoonnttaaggiioouuss

eenntthhuussiiaassmm  ffoorr  tthhee  iinntteerrvveennttiioonn,,  iinnccrreeaassee  tthhee  aammoouunntt  aanndd  kkiinndd  ooff  ffeeeeddbbaacckk  ggiivveenn  ttoo  cclliieennttss,,

eessttaabblliisshh  wwaarrmm  aanndd  mmoorree  ssuuppppoorrttiivvee  rreellaattiioonnsshhiippss,,  iinnssttiillll  hhiigghheerr  sseellff--eexxppeeccttaattiioonnss  iinn  tthhee

cclliieenntt,,  aanndd  iinnvveesstt  mmoorree  ttiimmee  aanndd  eenneerrggyy  iinn  tthhee  pprroojjeecctt......AA  ccoonnssuullttaanntt  wwiitthh  aa  ddiimm  vviieeww  ooff  tthhee

cclliieenntt''ss  ccaappaacciittyy  ffoorr  cchhaannggee  mmiigghhtt  bbeehhaavvee  iinneeffffeeccttiivveellyy  iinn  tthhee  ccoonnssuullttaanntt  rroollee""  ((11998866::  1100--

1111))..    WWee  ccoouulldd  nnoott  aaggrreeee  wwiitthh  EEddeenn  mmoorree,,  aanndd  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  eexxtteenndd  EEddeenn''ss  nnoottiioonn  bbyy

ssttrreessssiinngg  tthhaatt  oouurr  eexxppeeccttaattiioonnss  rreeggaarrddiinngg  aa  cclliieenntt  ssyysstteemm''ss  ppootteennttiiaall  ttoo  iimmpprroovvee  oorr  nnoott

iimmpprroovvee  iiss  iinneevviittaabbllyy  gguuiiddeedd  bbyy  oouurr  sscchheemmaa''ss  aabboouutt  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  oouurr  ttooppiiccss  ooff  iinnqquuiirryy,,

aanndd  oouurr  mmeetthhooddss  ooff  iinnqquuiirryy..
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IInn  tthhee  ffiinnaall  aannaallyyssiiss,,  aass  rreesseeaarrcchheerrss  oorr  ccoonnssuullttaannttss  wwee  hhaavvee  ttoo  bbee  vveerryy  ccoonnsscciioouuss  ooff

tthhee  cchhooiicceess  wwee  mmaakkee,,  ""bbeeccaauussee  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  iinnqquuiirryy  ccaannnnoott  bbee  sseeppaarraatteedd  ffrroomm  tthhee

eevveerryyddaayy  nneeggoottiiaattiioonn  ooff  rreeaalliittyy,,  ssoocciiaall  rreesseeaarrcchh  iiss  aallwwaayyss  aa  mmoorraall  ccoonncceerrnn,,  aa  nnoorrmmaattiivvee

pprroocceessss  ooff  ssoocciiaall  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  ddiirreeccttiioonn..    TThhee  cchhooiiccee  ooff  wwhhaatt  ttoo  ssttuuddyy,,  hhooww  ttoo  ssttuuddyy

iitt,,  aanndd  wwhhaatt  ttoo  rreeppoorrtt,,  aallll  hhaavvee  ccoonnsseeqquueenncceess  oonn  ssoocciiaall  eexxiisstteennccee..    AAnndd,,  iitt  iiss  pprreecciisseellyy  tthhiiss,,

tthhee  rreeaaccttiivvee  nnaattuurree  ooff  ssoocciiaall  iinnqquuiirryy,,  tthhaatt  pprroovviiddeess  ssoocciiaall  tthheeoorryy  wwiitthh  iittss  uunniiqquuee  ppuurrppoossee,,  iittss

ppootteennttiiaall  iimmppoorrttaannccee,,  aanndd  uullttiimmaatteellyy,,  iittss  rraaiissoonn  ddee  eettrree""  ((PPaassmmoorree  &&  CCooooppeerrrriiddeerr,,  11999900::

3300))..
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Table 1.  Positive Cognition Categories

Cognitive Type Description Example

1. Positive valence Any mention of positive valence past
or present

"I like the meeting."

2. Hope towards future Any mention of hope, optimism,
positive anticipation towards future.

"We were looking forward to a good
meeting."

3. Skill or competency Any mention of a skill, competency,
action, positive quality about self or
others.

"The group worked very well together,
task-oriented and highly pragmatic."

4. Openness, receptivity learning Any mention of receptivity in self or
others accompanied by a positive
valence or outcome.  Also any
noticing of self or other's learning, or
interests.

"By listening to her explanations, we
came closer to a group
understanding."

5. Active connection, effort to include
or cooperate

Any noticing of efforts to include,
cooperate, connect, or relate to others,
that may be accompanied by at least
inferred positive valence or outcome.

"Hal and Joe began to seek consensus
for their proposal."

6. Mention of positive surprise,
curiosity, or excitement

Any mention of curiosity, positive
surprise, excitement in self or others.

"We were excited about the
presentation and anticipating the
unknown."

7. Notice of facilitating action or
movement towards a positive
outcome

Any mention of a facilitating action or
movement towards a real or imagined
positive outcome, or any mention of a
facilitating object or circumstance.
Also noticing of any event that
enhances another event, effective
state, or a person.  Noticing facilitating
or positive cause and effect.

"Having a computer for us to type the
questions we formulated was very
helpful."  "There was a lot of energy
that helped us get the session
completed in good time."

8. Effort to reframe in positive terms Any mention of a negative emotion or
action accompanied by the possibility
of a positive desired outcome.  Also,
any mention of a change in mood from
negative to positive, including any
mention of an obstacle that is
temporary, getting over a negative
static state, or reframing of a negative
situation in more positive terms.

"We experienced a lot of conflict, but I
realized that this was an appropriate
time for us to learn how to
constructively manage conflict."

9. Prediction, image of a positive future Any explicit description of a vision, or
valued end state, articulation of a
positive outcome envisioned for the
future which is either spculative (i.e.
what might be) or normative (i.e. what
should be).

"My hope for the group's
development was that we would
operate openly with one another as
partners under egalitarian norms."
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Table 2.  Negative Cognition Categories

Cognitive Type Description Example

1. Negative valence Any mention of negative
valence, such as fatalism, apathy,
or dislike.  Any mention or
identification or person, groups,
circumstance or event as a
problem or obstacle.

"We hoped that it would not be a
problem that they wanted two
groups."

2. Concern, worry, preoccupation,
doubt

Any mention of concern, worry,
preoccupation without mention
of possibility of a facilitating
model to alleviate concern or to
enhance understanding.  Any
mention of doubt, suspicion, lack
of confidence in future outcome.

"I'm concerned whether the new
appointee will work out."

3. Unfulfilled expectation Any mention of an event, action,
state or person that does not
match intention, wish, desire,
goal or other unfulfilled
expectation.

"My first preference was the Art
Museum, but the group filled up
so quickly."

4. Lack of receptivity, absence of
connection

Any mention of a lack of
receptivity in self or others,
including a lack of collaboration,
lack of understanding, failure to
listen, or failure to agree, noticing
of inequality, or otherwise any
explicit mention of an absence of
connection, interest or
collaboration.

"There was no commonality
between the members."

5. Deficiency in self or others Any mention of a sense that
something is missing, such as,
deficiency in self or others, lack
of motivation, appropriate effort,
skill, competence, or absence of
resources such as time and
money.

"Thus, from a scouting
standpoint, initially little though
was given to the saspect of how
the potential client's influence
within an organization might
affect the acceptance of an OD
intervention."

6. Negative affect Any mention of feelings of
dissatisfaction, selfishness,
sadness, defensiveness,
irritation, anger without
mentioning a possible antidote,
relief or effort to understand.

"I was irritated by her lack of
concern."

7. Withdrawal or suppression Any mention of avoiding,
ignoring, withdrawing energy,
surrendering, suppressing self or
others.

"I retreated from the discussion."
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Table 2.  Negative Cognition Categories (cont.)

8. Control or domination Any noticing of effort or action
to disrupt, dominate, wield
control, impact mood or activity,
in self or others.

"Tony controlled consensus by
belaboring each item."

9. Wasted effort Any mention of excessive
investment of time, resources, or
energy without mention of
reward or positive outcome.

"The vast majority of the five
hour meeting was spent on a few
trivial issues, what a waste of
time."

10. Prediction, image of a negative
future

Any explicit prediction or
description of a vision, image or
expectation of a negative future
which is either speculative (i.e.,
what might be) or normative (i.e.,
what should be).

"The way this meeting is going
on right now in another ten
minutes we will be at each other's
throats."

11. Attribution of control in other(s)
in combination with self-
deprecation

Any notice of effort or action in
other(s) to disrupt dominate, or
wield control in combination with
attribution of helplessness to
self, self-pity or self-depreciation.

"Every one else knew more than I
did and were dominating the
discussion and I could
contribute nothing."

12. Negative cause and effect
relation

Any explicit notice of cause and
effect relationship leading to a
negative valence or outcome.

"The tension and the rivalry in
the group arose because of all
the undisclosed problems."

13. Reframing a situation in negative
terms

Any mention of a positive
emotion accompanied by the
possibility of a negative
outcome.  Also, any mention of a
change in mood from positive to
negative, or getting into a
negative state, focusing on
possible obstacles, or reframing a
positive situation in more
negative terms.

"The team member's were so
participative, but underneath
there was a tendency to outsmart
one another."
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Table 3.  Intercorrelations Among Positive Cognition Variables

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8
___________________________________________________________________________________________________________________________
____

1. Positive valence

2. Hope towards future -.18

3. Skill or competency -.15 .01

4. Openness, receptivity, learning .02 .11 .11

5. Active connection, effort to include, cooperate .03 -.05 .08 -.17

6. Mention of positive surprise, curiosity or
excitement .17 .04 -.06 .01 .01

7. Mention of facilitating action or movement
towards a positive outcome -.08 .14 -.03 .24 -.01 -.02

8. Effort to reframe in positive terms -.13 -.03 .16 .05 -.09 -.02 -.08

9. Prediction, image of a positive future .19 -.02 -.09 .18 -.05 .22 .08 -.10

___________________________________________________________________________________________________________________________
____
Determinant = .65
Bartlett test of Sphericity = 46.82 with 36 d.f
Significance = .07
N = 30
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Table 4.  Intercorrelations Among Negative Cognition Variables

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_________________________________________________________________________________________________
____

1. Negative valence

2. Concern. worry, preoccupation,
doubt -.05

3. Unfulfilled, expectation -.08 .38

4. Lack of receptivity, absence of
connection -.18 -.04 .08

5. Deficiency in self or others -.10 -.14 -.02 .12

6. Negative affect -.16 -.05 .04 .22 .20

7. Withdrawal or suppression -.07 -.10 .02 .40 .08 .09

8. Control or domination .05 -.09 -.06 -.01 -.16 .10 -.05

9. Wasted effort .05 -.06 .26 -.06 -.05 .03 -.04 -.13

10. Prediction, image of a negative
future .01 -.01 -.05 -.05 -.01 .02 .07 -.04 .12

11. Attribution of control in others
combined with self-deprecation .01 .06 -.02 -.04 -.06 .01 -.05 -.01 .02 .63

12. Negative cause and effect
relation -.13 .14 .15 -.01 -.03 -.03 -.05 -.02 -.02 .08 .07

13. Reframing in negative terms -.05 -.07 -.09 -.12 .03 .14 -.08 .06 -.10 .01 .05 .17

_________________________________________________________________________________________________
____
Determinant = .23
Bartlett test of sphericity = 160.85 with 78 d.f
Significance = .000
N = 30
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Table 5.  Means, Standards Deviations, Analysis of Variance a and Discriminant
Analysis for Positive Cognition Variables

                                                                 Appreciative Inquiry                              Action Research                           Anova          Standarized Discriminant
Variables Means s.d. Means s.d. F Function Coefficients

1. Positive valence 3.19 3.97 2.23 3.55 1.89 .41

2. Hope towards future 3.14 4.55 1.83 4.14 2.69 .35

3. Skill or competency 12.53 9.61 8.58 6.53 6.86** .55

4. Openness, receptivity or learning
in self or learning 7.48 9.37 4.94 7.01 2.79 .21

5. Active connections, effort to
include or cooperate 5.06 7.44 4.54 4.96 .20 .08

6. Mention of notice of positive
surprise, curiosity or excitement 2.60 4.50 .97 2.29 6.23** .50

7. Mention of facilitating action or
movement towards a positive
outcome 7.86 8.81 4.64 6.84 4.94* .42

8. Effort to reframe in positive
terms 6.28 6.94 6.27 6.50 .001 -.03

9. Prediction, image of a positive
future .18 .63 .18 1.29 .281 -.30

________________________________________________________________________________________________________________________________
a-F - statistics with df = 1,116 are reported in the table
   *   p < .05
 **   p < .01
*** p < .001
        n = 30
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Table 6.  Standards Deviations, Analysis of Variance a and Discriminant
Analysis of Negative Cognition Variables

                                                                 Appreciative Inquiry                              Action Research                           Anova          Standarized Discriminant
Variables Means s.d. Means s.d. F Function Coefficients

1. Negative valence 1.23 2.72 .90 2.26 .53 .06

2. Concern, worry, pre-occupation 5.03 9.29 5.87 6.59 .32 -.37

3. Unfulfilled expectation 1.65 3.41 .68 1.74 3.89 .47

4. Lack of receptivity, absence of
connection 2.38 4.07 6.51 7.22 14.45*** -.59

5. Deficiency in self or others 3.50 5.39 5.48 5.98 3.55 -.41

6. Negative affect 3.08 5.38 2.33 3.78 .80 .35

7. Withdrawal or suppression .84 2.57 1.19 2.64 .52 .11

8. Control or domination 1.65 3.34 7.59 10.27 17.57*** -.65

9. Wasted effort .17 .94 .92 2.60 4.23* -.55

10. Prediction, image of a negative
future .05 .38 .21 .91 7.40 .03

11. Attribution of control in others
combined with self-deprecation .05 .38 .13 .61 2.39 -.20

12. Negative cause and effect
relation 2.46 3.85 3.19 5.00 .77 -.13

13. Reframing in negative terms 3.06 5.71 2.66 4.57 .18 -.01

________________________________________________________________________________________________________________________________
a-F - statistics with df = 1,116 are reported in the table
   *   p < .05
 **   p < .01
*** p < .001
        n = 30
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Table 7.  Intercorrelations among Demographic, Lifestyle, Interpersonal
and Learning Style Variables

Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Demographic Variables
1. Age
2. Sex -.22
3. Occupation .16 .12
4. City Population -.06 .46 -.31
5. Number of Siblings -.10 -.11 -.17
6. Birth Order -.14 .03 .04 -.30 .45
7. Religion Born Into -.11 -.51 -.23 -.41 .25
8. Current Religion -.35 -.15 -.01 -.09 -.11 -.18 .40

Lifestyle Variables
9. Formalistic .01 .17 .06 .07 .23 .28 .07 -.28

10. Sociocentric -.09 .12 -.03 -.17 .13 .36 -.04 -.14 .92
11. Personalistic -.05 .08 .03 -.12 -.22 .34 -.09 -.17 .93 .94

Interpersonal Variables
12. Expressed Inclusion -.03 -.17 .25 .09 -.08 .02 .16 -.02 -.21 .26 .21
13. Expressed Control .04 .45 -.22 -.12 -.14 -.05 -.16 -.35 .31 .27 .25 -.06
14. Expressed Affection .10 -.29 .12 -.12 -.14 -.11 -.23 -.16 -.06 -.02 -.03 .69 -.20
15. Wanted Inclusion -.06 -.33 -.03 -.14 -.27 -.24 .57 .06 -.02 .05 -.01 .56 .05 .53
16. Wanted Control -.03 -.03 .16 .11 -.35 .02 .04 .20 -.24 -.12 -.28 .39 -.34 .27 .31
17. Wanted Affection -.03 -.37 .05 -.22 -.07 .16 .26 -.20 -.05 -.03 .04 .50 -.17 .88 .61 .18

Learning Style Variables
18. LSI Concrete Experience .02 -.43 .09 -.08 .22 -.04 .41 .10 .05 .06 .03 .65 -.38 .50 .47 .15 .44
19. LSI Reflective Observation .01 -.49 .05 -.09 .31 -.11 .49 .17 -.11 -.11 -.13 -.57 -.44 .94 .50 .14 .38 .96
20. LSI Abstract

Conceptualizing -.04 -.48 -.03 -.10 .26 -.13 .48 .19 -.01 -.02 -.04 .57 -.41 .44 .50 .14 .37 .96 .98
21. LSI Active

Experimentation -.01 -.47 .03 -.12 .22 -.05 .44 .15 -.02 -.03 -.07 .56 -.45 .51 .45 .17 .95 .97 .96 .96

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Determinant = .0000
Bartlett Test of Sphericity = 494.63 with 210 D.F.
Significance = .000
N = 26



 Figure 1
A Relational Model of the Effects of Inquiry Paradigms on
Inquirers and the Consequent Reimpact on Their Role as

Effectors of Organizational Phenomena

Cognitive schemas 
of inquirers; *organizing

as a problem to be
solved *organizing
as a solution to be 

enhanced

Principal enactment
of organizational life,
either as critical or 

affirmative

Selection/search
for problems or

strengths

Intensification of 
volume of enactment 

and proportional 
intensification of 

appropriate selection/
search activity

Secondary 
enactment of principal 

enactment by inquirer(s) 
resulting in a personal
sense of depression or

excitement

Creation and 
discovery of 

organizational life,
either as critical
or affirmative

Retention
and schema

perseverence


