Olumlayıcı Sorgulama
Mümkün Olanla Çalışma
Olumlayıcı sorgulama, olabilecek hayallerin ve olasılıkların peşinden gitmek için
'olanın en iyisi'ni tanımlayan dönüşüm için bir strateji; ilham verici, pozitif değişim için
potansiyel taşıyan her sistemin içinde bulunan güçlü yönler, tutkular ve hayat veren
enerjiler için kolektif bir araştırmadır.
(Cooperrider & Srivastva, 1987) http://appreciativeinquiry.case.edu/
Olumlayıcı sorgulama bireylerde, organizasyonlarda ve dünyada en iyi potansiyelin
kolektif olarak araştırılması sürecidir. Bir sistemin ekolojik, ekonomik ve insani
hususlarda en efektif ve yetkin olduğu durumlarda o sisteme hayat veren etkenlerin
sistematik keşfidir. Olumlu sorgulama, en yüksek olumlu potansiyele ulaşmak için bir
sistemin kapasitesini güçlendirici soruların sorulması sanatı ve pratiğidir. Olumlu
sorgulamada imgelem ve inovasyon aktiftir ve olumsuz kritik yerine keşif, hayal ve
tasarım etkindir. Olumlu sorularla bireylerin ve organizasyonların en iyi potansiyelini
hayal etmek ve yaratmak daha kolay olacaktır!
Varsayımlar
• Her toplulukta iyi işleyen birşeyler vardır
• Odaklandığımız şeyler gerçekliğimiz haline gelir
• Gerçeklik anda yaratılır – bir gerçeklikten fazlası vardır
• Soruları sorma eylemi topluluğu bir şekilde etkiler
• İnsanlar, geçmişin parçalarını geleceğe taşıdıkları zaman, geleceğe adım atmak
için daha fazla özgüven ve rahatlığa sahiptirler.
• Geçmişin parçalarını geleceğe taşırsak, en iyi olanlar olmalılar.
• Farklılıklara değer vermek önemlidir
• Kullandığımız dil gerçekliğimizi yaratır
Problem Solving Appreciative Inqui
Sorun Çözme

Olumlayıcı Sorgulama

“Hissedilen ihtiyaç” Problemin tespiti.

“Var olanın” en iyisinin takdir edilmesi ve
değer görmesi

Sebeplerin analizi

“Ne olabileceğinin” tasavvur edilmesi

Olası çözümlerin analizi

“Ne olması gerektiğinin” karşılıklı
konuşulması
“Ne olacağının” yenilik olarak getirilmesi
Temel Varsayım:
Bir organizasyon kucaklanılması gereken
bir gizemdir.

Temel Varsayım:
Bir organizasyon çözülmesi gereken
bir problemdir.
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Olumlayıcı sorgulama sürecinin genel akışı:
Olumlayıcı sorgulama daha uzun yapılandırılmış bir süreç olarak aşağıdaki
aşamalardan geçilerek yapılabilir:
KEŞFETME: iyi çalışan organizasyonel süreçlerin tanımlanması
HAYAL ETME: gelecekte iyi çalışacak süreçleri tasavvur etme
TASARLAMA: bu süreçleri planlama ve önceleklendirme
DEVRETME: önerilen tasarımı uygulama
Temel fikir, çalışmayanı düzeltmeyi denemektense hali hazırda iyi işleyen şeylerin
üzerinden organizasyonları inşa etmektir.
Merkezde olan pozitif bir konu seçimi – ilk soruyu nasıl sorduğumuz bile
gerçekleştirmek istediğimiz değişimin tohumlarını içerir.
Olumlayıcı sorgulama aynı zamanda, hali hazırda iyi işleyen şeyleri tespit ederek bir
toplantı ya da diyaloğu açmak için kullanılabilir.
Kendiniz/işiniz/organizasyonunuzla ilgili en çok neye değer veriyorsunuz?
Olumlayıcı Sorgulama Ne İçin İyidir?
Olumlayıcı sorgulama değişik bir perspektife ihtiyaç duyulduğunda veya taze, pozitif
bir yerden bir sürece başlamayı istediğimizde yararlıdır. “Olanda” takılmış bir grubun
“ne olabileceğine” doğru yönlendirilmesinde yardımcı olabilir. Olumlayıcı sorgulama
bireylerle, eşlerle, ufak gruplarla veya büyük organizasyonlarla kullanılabilir.

19

