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علت انتخاب اين كتاب:
جهان با شتاب درحركت است ...ما كجا ئيم؟!
درزما نه اي كه آهنگ تغيير ازتغيير تكنولوژي به تغييرانديشه وتفكرروكرده است !،به گونه اي كه رقص تغيير ديگر به ا بداع
واختراع چند تكنولوژي بسنده نمي كند وبا نگا هي تازه به مديريت ا نديشه و تسخير نيروي تفكر كه پرارزش ترين توانايي
بشراست دست مي زند و تحولي حيرت آور درابعاد مختلف ،درقرن حاضرايجاد مي كند.
ما كجا هستيم !! وچرا؟
راستي با وجود انبوه ايده ها ،آرمان ها ،نظرات مديريتي وانواع واقسام تزهاي را هبري كه نتيجه طوفان ذهني نشست هاي
طوالني مديران برجسته است .چرا كشورهايي دراوج پيشرفت تفكرات علمي وفرهنگي هستند وبرخي ديگر دركوره راه ها
مانده اند.
واكنون ،ماكجا ئيم!! وچرا؟
آيا علم مديريتي وراهكارهاي ارائه شده مشكل دارد؟ را ستي درد ما كجا ست؟
درد ما نوع نگرش به زيستن ما است ،دردما نگاه ما به زندگي است ،نگرش ما به جامعه مان است .دردما خود نگري است .اول
خودم بعدكشورم ،بعد مرد مم !،دردما كم رنگ شدن رنگ زيباي عشق به ميهن ا ست (عشقي كه در ژاپن و در
ديگركشورهاي توسعه يافته بود و هيچگاه گم رنگ نشد وفقط مختص زمان جنگ هم نبود).
بياييم با تغييردرنگرش وتفكرمان به زندگي و جامعه مان ،نظاره گرشكوفايي و رشد ميهن عزيزمان باشيم! !.
علت اصلي ا نتخاب كتاب حاضر اين ا ست كه :
به ماياد مي دهد كه درپيدا كردن راهكار براي حل مشكالت ،براي بهبود مستمر ،براي حفظ وايجاد مديريت كيفيت (واقعه
اي) ،براي اجراي  EFQMبه دورازهدف قراردادن كسب جايزه ملي ( سند سازي) چگونه عمل نماييم.
ياد بگيريم كه مديريت كيفيت ،علم مديريت نوين يك سناريو نيست كه ما نقش آفرينان آن با شيم ،چراكه اجراي هرسناريويي
بعداز گذشت زمان از ذهن ها پاك وهيچ اثري ازآن باقي نمي ماند .آري مديريت هاي توخالي ،كيفيت هاي بي پايه ،عاقبتي
به جز فراموشي ونا بودي ندارند.
دانش مديريت وايجاد خالقيت براي ايجادرقص تغيير ورشد توسعه منا بع انساني درجهت ا هداف متعالي يك نمايشنامه نيست
كه كشورهايي بدون هدف متعالي وفقط به منظور نقش آفريني درصحنه جها ني شدن،ايفاء كنند .بلكه براي شناخت وايجاد اين
2

علم ،قلبهايي براي وطن شان تپيده و عده اي براي پيروزي كشورشان دربرا برمشكالت اقتصادي وفرهنگي  ...وبراي همسو
نمودن جامعه شان با اين جها ن پرشتاب !،زندگي شان را گذاشته اند .براي تدوين اين علم واجرائي كردن آن شكست ها و
پيروزي هاي را تجربه!! كرده اند ( نه دربرا بر نبرد هاي خونين) .آنها ئي كه دراوج قدرت مالي وحتي بالعكس! بودند ولي فقط
به توسعه كشورشان مي انديشيدند ( نه به ميزوسمت هاي باال وباالتر ولي بي پايه وزودگذر).
آنها وقتي براي حل مشكلي به دورهم جمع مي شدند نه براي به اثبات رسا ندن افكارخود يا پيروزي گروه خود يا محكوم
كردن افكارمخالف و نه به نون قرض دادن ها ،بلكه فقط به حل مشكل وارائه راهكاري منا سب مي انديشيدند.
من اين كتاب را انتخاب كردم كه ياد بگيريم مثل آنها بيا نديشيم ،نه فقط سناريوي آنها را بازي كنيم،بياييم داستان دردها
وغمهاي فرهنگي واقتصادي واجتماعي خودمان را بنويسيم وراهكاري برايش پيدا كنيم.
بياييم يا د بگيريم وبه فرزندانمان يا د بد هيم كه چگونه بيا نديشيم وكاله خودمان را دربرابر گفتما نها قاضي كنيم.
بياموزيم چگونه " كاله سفيد! " رابرسربگذاريم وواقعيت ها  ،ارقام واطالعات راببينيم.
يادبگيريم باگذاشتن كاله قرمز احساساتمان را بيان كنيم وازنون قرض دادن از مصلحت انديشي وهرآنچه ما را ازپيشرفت
وحقيقت جدا مي كند ،اجتناب كنيم.
وباگذاشتن كاله زرد به افكار سازنده ومثبت جواب مثبت بدهيم وازروي! خودخواهي دربرابرحرف منطقي ايستادگي نكنيم.
واگربتوانيم با به سرگذاشتن كاله سبز يادبگيريم چگونه خالقيت وايده هاي جديد را بيافرينيم واميدهاي نو را پديدآوريم
ودراين حال دربرابرايده هاي نوين ديگران سرتسليم فرودآوريم و......
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شش كاله تفكر:
شروع اين كتاب با نظرات ارزشمند جناب آقاي دكتر عيسي جاللي شروع شده است كه الزم است نگاهي به آن داشته باشيم.
ايشان با طرح ضرب المثل كالهت را قاضي كن!! يا كاله برسرگذاشتن!! به بررسي بيشتراين موضوع پرداخته است:
براي اجتناب از سوء تفاهم بايد ديد كه كاله برسرگذاشتن به چند معني به كارمي رود  :معني اول اينكه كسي كاله سرمن گذاشت
وفريبم داد منظور از معني دوم گذاشتن كاله واقعي برسر ومعني سوم كالهت را قاضي كن است.
آقاي ادوارد دبونو دراين كتاب بااستفاده ازتمثيل شش كاله تفكر يادمي دهد كه چگونه درست انديش .خوش فكروخالق بوده وچگونه
انديشه هاي خود را جامه عمل بپوشانيم .و اينكه ضرورت دارد تا ازدوران كودكي درست ا نديشي وتفكرخالق ومهارت هاي آن را
ازخانواده و مهد كودك تا دبيرستان ودا نشگاه وهمين طور رسانه ها تدريس شود.
ايشان بااس تفاده از تمثيل شش كاله تفكر درست انديشي را به صورت مبتكرانه از فضاي فكري به فضاي علمي وكاربردي آورده است
واينكه چگونه مي توان از انديشه هاي پيچيده دكارت! به انديشه هاي ساده دست يافت و مديريت انديشه را مطرح! و تقويت نمود و
همچنين! به تصميم گيري وحل مشكالت كمك فراوان مي كند !.وكاربرد ديگرآن :
يافتن الگوهاي فكري ودرنتيجه الگوهاي رفتاري وگفتاري منطقي براي برخورد با زندگي است ،دوركردن انديشه هاي بيجا بي موقع
ونامربوط نسبت به موضوع.
درخاتمه جناب آقاي دكتر جاللي معتقد است براي اعتالي فكري وفرهنگي جامعه ،بيشترازاين ها بايد به انديشه پرداخته شود! ! ! ! ! ! ! ! !.
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!
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شش كاله تفكر:
(سرچمشه تمامي نيروهاي انسان تفكراست بااين وجودهرگزنمي تو انيم ادعا كنيم كه دراين مهارت انساني كه پرارزش ترين توانايي
ماست كامل شده ايم هرقدركه درآن متبحرشده باشيم بازهم بايد بخواهيم بهتروبهتر بينديشيم)!.
" ادوارد دبونو "
نويسنده درابتدا ،تمثيل شش كاله تفكررا بصورت واژه اي تعريف مي نمايد .بگونه اي كه تفكر را به شش جنبه يا وجه مشخص تقسيم
وآنها را تحت عنوان رنگ هاي شش گا نه كاله هاي تفكرمطرح مي نمايد :




سفيد :واقعيت ها ارقام واطالعات
قرمز  :افكاراحساسات وعواطف
سياه  :افكار منطقي منفي



زرد :افكار سازنده مثبت



سبز :خالقيت وايده هاي جديد.



آبي  :كنترل وايجاد هماهنگي بين مراحل مختلف تفكردرسايركاله ها

دكتردبونو معتقداست كاربرد موثركاله هاي تفكرمي توا ند :
-

روندتفكررا با موضوع وتمركز بيشتري پيش ببرد.

-

منجربه تفكرخالق تري مي شود.

-

باعث ارتقاء سطح ارتباطات انساني شده ودرنتيجه امكان تصميم گيري هاي بهتري را فراهم مي سازد.

وباطرح سوال :
آيا شما مي توانيد ميزان كارايي وتاثيرگذاري انديشه خود را تغيير دهيد؟ اهميت موضوع را بيشترروشن! مي نمايد.
تفكرسرچشمه اصلي تمامي نيروهاي انسا ني است .هرقدركه درآن متبحرشده باشيم ،بازهم بايد بخواهيم كه بهتر وبهتربينديشيم و معموال
كساني كه خيلي تفكرخود را قبول دارند متفكران ضعيفي هستند،كه فكر مي كنند تنها هدف تفكر ،اثبات اين نكته به ديگران است كه
حق با آنهاست ( مشكل اساسي و فرهنگي صاحب نظران).
اغتشاش مشكل اصلي تفكراست يعني ما سعي مي كنيم چند كار را درآن واحد انجام دهيم .احساسات ،منطق ،اميد و ...همگي درهم
مي آميزند اين كارمثل بلند كردن چند هندوانه بايك دست است.
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آنچه كه دبونو دراين كتاب مطرح مي كند ايده ايست بسيارساده كه به يك متفكراجازه مي دهد تا درهرزمان تنها يك كاررا انجام دهد
ودرنتيجه اومي تواند احساسات را ازمنطق وخالقيت را ازاطالعات جداكند.

برسرگذاشتن يك كاله! فرآيندي ظريف وسنجيده:
حوزه فعاليت ما به طرز وحشتناكي وسيع شده است بايد كاله هاي تفكرمان را برسرمان بگذاريم وببينيم چطورمي توانيم ازاين آشفته
بازاربيرون بياييم .برسرگذاشتن سنجيده وآگاهانه يك كاله امري كامالً متفاوت است .همچنا نكه متفكربودن وتحصيل كرده بودن غالباً
دوچيز متفاوت هستند ،تحصيل كرده ها معموالً آن قدرسرگرم آموختن تفكرات ديگران هستند كه خودشان وقت فكركردن ندارند.
فكركردن عذري براي عمل نكردن نيست ،بلكه راهي است براي اينكه بهترعمل كنيم ،پس بياييد دست به كارشويم.
اكنون مي خواهيم به موضوع تفكر سنجيده وآگا ها نه بپردازم كه هدف اصلي ازكاربردكاله تفكرهم همين است - .تفكر انطباقي
معمولي  -تفكرسنجيده وآگا ها نه.
اجازه بدهيد تفاوت هاي بين اين دونوع تفكر را با مثالي بيشترروشن كنيم :تصوركنيدكه دريك جلسه مناظره سعي داريد بحث رابه نفع
خودپيش ببريد شما نظرخود را مطرح مي كنيد وتنها به اين د ليل به سخنان طرف مقابل تان گوش مي دهيد كه بتوانيد نقاط ضعف
اوراآشكاركرده ،به او حمله نماييد ،بنابراين درهرلحظه شما يا درحال حمله هستيد ويادرحال دفاع !،هريك ازطرفين نسبت به طرف مقابل
واكنش نشان مي دهد (.منظره اكثرجلسات! بهبود مستمر ،با روشهاي تيغ ماهي و طوفان ذهني و .)....اين باور اشتباه كه تفكربايد براساس
بحث وگفتگوي متقابل شكل بگيردتعبيري نادرست است ،اين باور اثرات مخرب زيادي را برفرهنگ ها به جاگذاشته است ،عادت به
بحث ومجادله  ،تفكرحقيقي را دچارنقصان وكا ستي مي نمايد زيرا باعث حذف تفكرات خالق و زاينده مي شود .تفكر انتقادي براي اين
خوب است كه شما بتوا نيد نسبت به آنچه درمقابل شما قرارمي گيرد واكنش نشان دهيد  !،ولي اين امرهيچ ارتباطي باخلق نظريات جديد
ندارد.
نويسنده براي عملي نمودن شيوه تفكر از اصطالحي به نام "! تفكرعملي " نام برده است ومي گويد " :اين اصطالح! به معناي مهارت
درانجام كاروتفكراست كه همراه با انجام آن پيش مي رود .من معتقدم كه اين مطلب بايد دركنار دروس پايه تحصيلي مثل ادبيات يا
رياضيات تدريس شود .زيرا تعيين هدف ،ارزيابي اولويت ها ،پيدا كردن راه حل هاي جايگزين وغيره ،همه ازموارد كاربرد اين شيوه
تفكر مي باشد ".
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قصد وعمل :
استفاده از كاله هاي تفكر كه دراين كتاب پيرامون آن توضيحاتي داده شده است ،يكي ازراه هاي تقويت قصد ونيت متفكرشدن است.
متفكربودن به معناي باهوش بودن نيست !،به معناي توانايي حل معماهاي عجيب وغريبي كه غالباً مردم مطرح مي كنند هم نيست،
متفكربودن يعني اينكه پيوسته بخواهيم كه يك متفكرباشيم و اين كار ازاينكه بخواهيم يك موسيقي دان يا بازيكن گلف وتنيس باشيم به
مراتب آسان تراست وبه لوازم وتجهيزات كمتري هم نيازدارد ،ولي بايد نگرش خود را عوض كنيم تا بتوانيم يك متفكرخوب ودرستي
باشيم ،يعني بايد بخواهيم ( خواستن توا نستن است) اين كارهم سخت است وهم آسان يعني به! راحتي مي توان درباره آنها مطلب نوشت!.
اما ،درعمل آن قدرها هم ساده نيست .،به همين دليل براي اين كار احتياج به يك وسيله ملموس داريم  :شش كاله تفكر.
شش كاله تفكراين كتاب نيز ،مانند رنگهاي متفاو تي هستند كه درچاپ يك نقشه به كارمي روند واين روشي است كه من قصد دارم
براي جهت داركردن "! توجه! " ازآن استفاده كنيم .بنابراين ،مسأله فقط برسرگذاشتن يك كاله تفكرنيست بلكه انتخاب رنگ كاله مورد
استفاده نيزاهميت دارد.
ايفاي نقش:
دراينجا مي خواهم معني ديگركاله ر اه با توجه به نوع مسئوليت وجايگاه شخصيتي هرفردبيان كنم .شماكالهي را برسر مي گذاريد وآن
گاه نقش فكري خاصي راكه براي آن كاله تعريف شده است برعهده! ! ! مي گيريد !،پس سعي كنيد اين مسئوليت ها را به بهترين وجه
اجرا نماييد !.مثالًاگرشما يك مردهستيد نقش هاي مختلفي هم درزندگي خواهيدداشت  :يك پدربراي فرزند ،يك شوهربراي همسر،
يك پسربراي مادر ....،ويك مدير ،يك كارشناس ويك ....درمحل كارتان .هرنقشي يك كاله مخصوص به خود را دارد و هنگامي كه
كاله تفكرتان را عوض مي كنيد بايد نقش! خود را نيزعوض كنيد .هرنقش بايدكامالً ازسايرنقش ها متمايز باشد .چراكه تداخل نقش ها
اغتشاش و ناهماهنگي ايجاد! مي كند !،اماكنترل وهماهنگي بين آنها يك زندگي سالم و راحت براي شما به ارمغان مي آورد.
ساختار فكري -شيميايی:
دبونو با توجه به ساختار هاي فكري – شيميايي مغز تأثيرات شش كاله تفكر را از ديدگاه ديگر بررسي مي كند:
تعادل بين مواد شيميايي بدن وبه طور خاص انتقال دهنده هاي عصبي كه درهيپوتاالموس عمل مي كنند!! مي تواند به شدت بر رفتار انسان
تاثير بگذارد .ما امروز اندروفين ها را مي شناسيم .مواد شيميايي مشابه مورفين كه در مغز آزاد شده و باعث مي شوند تا دونده ها نقطه اوج
مخصوص به خود را تجربه كنند .ما! !! مي دانيم كه نوروپپتيدهاي پيچيده اي كه از غده هيپوفيز ترشح مي شوند ،مي توانند به هر جاي مغز
حركت كرده و به مواد شيميايي مشخصي كه قادر به تاثير گذاري بر بخش هاي مختلف مغز هستند ،تجزيه شوند !.و همان طور كه
ال اثبات شده !،پاسخ هاي فيزيولوژيك مي توا ند با روند شرطي شدن تغيير كنند .احتمال دارد كه كاله
پائولوف نشان داده و امروزه كام ً
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هاي تفكر نيز به مرور زمان نقش عالئم شرطي مشخصي را پيدا كنند و نقاط معيني را در مغز براي توليد مواد شيميايي به خصوص ،هدف
قرار دهند .موادي كه به نوبه خود مي توانند بر شيوه تفكر ما تأثيراتي بگذارند.
اين كاله ها مي تو ا نند به صورت كليدهاي شرطي درآينده خود باعث تغيير تعادل شيميايي مغزشوند.

شش كاله ،شش رنگ:
هركدام از شش كاله تفكررنگي مجزا دارند .سفيد ،قرمز !،سياه  ،زرد !،سبز! وآبي هركدام با رنگ خود ناميده! مي شود.
 -1كاله سفيد:
سفيد رنگي خنثي وكنش پذير است .كاله سفيد! با ارقام واطالعات ملموس وواقعي سروكاردارد.
بيشتروقت ها آمار و واقعيت ها درخالل بحث ها پنهان مي ما نند .واقعيت ها فقط به صرف واقعي بودن خود مطرح نمي شوند بلكه
درجهت رسيدن به نتايج واهداف مشخصي از آنها استفاده مي شوند .يعني ما بايد درابتدا براساس واقعيت ها نقشه را ترسيم و سپس مسيررا
انتخاب كنيم ،به همين دليل ناگزيريم ازهمان ابتدا ارقام واطالعات دراختيارمان با شد .بنا براين كاله سفيد طريقه آسا ني براي اين است
كه ازديگران بخواهيم واقعيت ها وا عداد وارقام را بي طرفا نه مطرح نمايند ،وقتي واقعيت ها را بخشي ازيك مجادله قراردهيم برخوردمان
هرگز بي طرفا نه نخواهد بود.
دراين صورت ،فكركردن با كاله سفيد شكل قا نوني را به خود مي گيرد كه متفكر را تشويق مي كند درذهن خود! واقعيت ها را از تعا بير
وتفا سير ومسا ئل متفرقه كا مالً جداكند .اما! واقعيت ازنظرچه كسي؟
بيشترچيزهايي كه واقعيت پنداشته مي شوند تنها باورشخصي افراد يا صرفاً ادعايي هستند كه با لحني محكم و با اطمينان بيان شده اند.
زندگي بايد به حركت خود ادامه دهد .امكان ندارد كه ما بتوانيم همه چيز را با نكته بيني و سخت گيري و آزمايش هاي علمي بررسي
كنيم !.بنابراين ما عمالً سيستمي شبيه دوچرخه ساخته ايم و با آن پيش مي رويم.
يكي از چرخ ها ،واقعيت هاي اثبات شده وچرخ ديگر چيزهايي هستند كه فكر مي كنيم واقعيت دارند !،مسلماً درحين استفاده از كاله
سفيد حق داريم آنچه را كه فكرمي كنيم واقعيت دارند را نيز مطرح كنيم ،اما بايد موضوع! را كامالً روشن كنيم تا ديگران متوجه شوند
كه اينها فقط واقعيت هاي نوع دوم هستند !،يعني باورهاي ما.
يك قانون كليدي كه دراستفاده از كاله سفيد بايد رعايت شود اين است كه يك واقعيت هرگز نبايد درسطحي باالترازآنچه هست مطرح
شود ،يعني اگراثبات نشده است نبايد به عنوان يك امرمسلم ارائه شود ،وقتي چيزي را به عنوان يك باورطرح مي كنيم مي توان درجاي
خود ازآن به عنوان نوعي اطالعات خاص استفاده كرد.
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استفاده ازكاله سفيد به مرور ملكه ي ذهن مي شود !.فرد ديگرسعي نمي كند با مو! از ماست كشيدن ،بحث را به نفع خود تمام كند!.
دروجود او رفته رفته روحيه خاصي شكل مي گيرد .روحيه بي طرف يك كا شف يا دانشمند كه تنها به شنا سايي جانوران وگياهان يك
منطقه مي پردازد بي آنكه به فوايد احتمالي آتي آنها كاري داشته باشد .يا كارنقشه پرداز ،نقشه برداري وترسيم نقشه براساس واقعيت
هاست.
بحث ،جدل وتوافق:
دريك جلسه گفتگو به سبك غربي ،شركت كنندگان هريك با ديدگاه هاي مشخص ونتايج ازپيش تعيين شده اي كه اميدوارند
موردپذيرش جمع قراربگيرد ،روي صندلي هاي خود مي نشينند ،آنگاه جلسه آغاز مي شود وهركس سعي مي كند از نظريات خود دفاع
كند ودرنهايت ديدگاهي كه بتواند ازانتقادات جان سالم به درببرد وسايرديدگاه هاي نزديك را نيز به خود جذب كند حرف آخررا
خواهد زد.
اما ،دريك جلسه گفت وگوي ژاپني ،خشونت كمتري ديده مي شود ،زيرا درنهايت برنده وبازنده اي نيست .نتيجه حاصله ،نتيجه اي است
كه تك تك افراد به آن رسيده اند وهمه آن را قبول دارند ،اين كار بيشترشبيه مجسمه ساختن با گل است  :يك محوراصلي هست كه
تكه هاي گل به اطراف آن اضافه مي شوند تا شكل نهايي درست شود !.درجلسات ژاپني درواقع " توافقي " نيست .هدف ازشركت
درجلسه " گوش دادن " است .اما چرا درجلسه سكوتي محض وبي حاصل حاكم نمي شود؟ زيرا هركدام ازآنها به نوبت كاله سفيد را
برسرمي گذارند وبه گزارش بي طرفانه بخشي از اطالعات كه مربوط به آنهاست مي پردازند! و به تدريج نقشه شكل مي گيرد ،كامل
ترمي شود وجزئيات وريزه كاري هاي آن نيز مشخص مي شود.
ژاپني ها ،ايده ها را مانند دانه هايي مي بينند كه بايد آنها را كاشت ،آبياري كرد وبه آنها اجازه رشد داد تا شكل نهايي خود را به دست
آورند.
آنچه گفته شد تضاد بين ر وش برخورد ژاپني ها وغربي ها با اطالعات بوده است و قصد من تبيين وبررسي اين نوع تضاد است ،نه! پيروي
ازكساني كه فكر مي كنند هركاري كه ژاپني ها انجام مي دهند شگفت انگيزوعالي وبايد به آن غبطه خورد وازآن تقليد كرد.
ما قادربه تغيير فرهنگ ها نيستيم .بنابراين احتياج به روشي داريم كه به ما امكان دهد ازعادت بحث وجدل خود فراتربرويم واجراي نقش
كاله سفيد دقيقا چنين كاري را انجام مي دهد.
درمورد تفكربا كاله سفيد ،هيچ چارچوب تثبيت شده ومنطقي نيست !.فكركردن با كاله سفيد يك نوع جهت گيري ذهني ومسيري است
كه براي پيشرفت درآن بايد مرتباً تالش كنيم !،پيدا كردن راهي براي! تمركز! " توجه" !! برروي اطالعات محض مي باشد !.وباألخره
سفيد عدم حضوررنگها ونشا نه ي بي طرفي است.
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 -2كاله قرمز:
قرمز احساسات وشوروهيجان ونيزخشم را بيان مي كند ،اين كاله بيا نگرديدگاه احساسي وعاطفي است .آنچه دربحث كاله قرمز مطرح
مي شود احساسات ودريافت ها وجنبه هاي غيراستداللي تفكراست .كاله قرمز روشي معين وتعريف شده است ،براي بيرون ريختن تمام
وجوه حسي كه به حق بخشي از نقشه كلي تفكررا تشكيل! مي دهند ،احساسات به تفكرما شكل مي دهند وآنرا با نيازهاي ما ومقتضيات
زمان متناسب مي كند.
تفكربا كاله قرمزما را به اين جست وجو كه  !!" :واقعاً" چه احساساتي دراين مسأله دخيل اند "! ترغيب! !! مي كند .به يادداشته باشيد
كسي كه درتنهايي مشغول فكركردن است بااستفاده از كاله قرمز به خود فرصت مي دهد تااحساسات خود را به سطح آورده ،آنها را براي
خودش هم كه شده بيان كند (.من ازروي حسادت مخالف ترفيع اوهستم).
كاله قرمزبه احساسات وعواطف به عنوان بخش پراهميتي ازروند تفكر ،صحه مي گذارد.
كاله قرمز دوگروه عمده از! " حس ها " را دربرمي گيرد .اول :احسا ساتي معمولي كه با آنها آشنا هستيم ،احسا سات قوي مثل ترس
ونفرت گرفته تا احسا سات ظريف تري مانند ترديد وسوء ظن .گروه دوم درواقع شامل نوعي قضاوت هاي پيچيده هستند كه ازآنها تحث
عنوان الهام ،دريافت ناگهاني ،حس وسليقه نام برده مي شود " .عقيده اي " كه زياد متكي به چنين حس هايي باشد نيز مي تواند با كاله
قرمز بيان شود.

 -3كاله سياه:
سياه ،غمگين ومنفي است .كاله سياه ،شامل جنبه هاي منفي وعلل ناممكن بودن كارهاست.
-

چرااين كارناممكن است؟

-

اين كاربادانش وتجربه ما متناسب نيست.

-

داوري منتقدانه.

-

منفي گرايي منطقي

آيا استفاده از اين كاله اشكالی دارد؟
تفكربا كاله سياه بخش مهمي ازتفكررا تشكيل مي دهد .تفكرباكاله سياه هميشه تفكري منطقي است !.درست است كه اين نوع تفكر
حالت منفي دارد ،ولي به هرحال نمي توان آن را " احساسات " دانست .احساسات منفي هم مثل احساسات مثبت مربوط به كاله قرمز
هستند !.تفكرباكاله سياه گرچه وجوه تيره ومنفي چيزها را مي بيند اما اين يك نگاه منطقي است ،نه يك احساس !.يك نگاه منطقي كه
خطرات را بشنا سيم وبوسيله پاسخي مناسب امكان جلوگيري ازآنها را مطرح كنيم.
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البته تفكربا كاله سياه بايد براي ارائه نظرات جدي منفي  ،مورد استفاده قراربگيرد و نه ساده انگاري ها ي منفي كودكانه.
يكي ازكاربردهاي مثبت كاله سياه " بهبود "! طرح ها است !.بهبود طرح لزوماً" تنها به معناي حذف نقاط ضعف وكاستي ها نيست!.
بررسي وكشف محا سن كارمي تواند داراي اهميت بيشتري دربهبود طرح باشد !.درهرحال شناسايي وتصحيح خطا ها وگوشزد نمودن
خطرات احتمالي بخشي ضروري ازروند طراحي به شمار مي آيد.
كاله سياه درپي حل مشكالت نيست ،بلكه تنها وجود آنها رابه ما گوشزد مي كند .درپي مجادله هم نيست وهرگز نبايد با اين ديدگاه به
سراغ آن رفت واستفاده ازآن به معناي تالشي بي طرفانه براي ترسيم عناصر ونقاط منفي است.
كاله سياه ممكن است به خطاهايي كه درروند تفكريا گفتگو هست اشاره كند !.كاله سياه ممكن است با توجه به گذشته نظري! را
ارزيابي نمايد تا ببيند آيا آن نظر با دانسته ها وتجارب قبلي ما جوردرمي آيد يا خير ،همچنين ممكن است نظري را درآينده به
تصويربكشد تا متوجه امكان شكست آن شود.
بازضروري مي دانم به اين نكته اشاره كنم! كه  !:ازكاله سياه نبايد براي طرح احساسات منفي كه درواقع جزء كاركردهاي كاله
قرمزهستند ،استفاده نمود .وهمچنين كارارزيابي مثبت برعهده كاله زرداست !.به هنگام برخورد با نظرات نوهميشه بايد قبل از كاله سياه
ازكاله زرد استفاده كرد.

 -4كاله زرد
زرد نماد آ فتاب وروشنايي است ،كاله زرد خوش بين است وجنبه هاي اميدوارانه ومثبت تفكررا دربر مي گيرد.
تفكرسازنده وخواست عميق براي درست شدن كارها .
محقق مثبت  -مثبت بودن يك انتخاب است !.ما مي توانيم آگاهانه نگرش مثبت نسبت به جهان اختياركنيم و مي توانيم برجنبه هايي
ازيك موقعيت كه مثبت هستند ،تمركزنماييم .مي توانيم به دنبال محاسن وفوايد باشيم.
آنچه افراد موفق را ازديگران متمايز مي كند خواست عميق آنها دردرست شدن كارهاست .درس اصلي اين كتاب همين است ،آموزش
تغيير تفكر افراد از" من " هايشان.
دبونو كاله زرد را كاله محقق مثبت مي نامد !،زيرا ارائه هرطرح نظري به اين معناست كه ما به آينده چشم داريم ،آينده ما نگاه عملي
شدن طرح ها وبرنامه هاي ماست .اما ماهرگزنمي توانيم همان طوركه نسبت به گذشته اطمينان داريم درباره آينده هم مطمئن باشيم،
بنابراين ناچاربه تحقيق وارزيابي آينده وآنچه ممكن است! درآن روي بدهد هستيم .ما تنها به طرف انجام دادن كارهايي مي رويم كه فكر
مي كنيم ارزش انجام دادن را دارند.ارزيابي ما ازاين جهت! " ارزش " است كه جنبه مثبت تفكر " محقق مثبت " را شكل مي دهد.
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باوجوداينكه نفع شخصي پايه اي محكم براي تفكرمثبت است ،اما كاله زرد ناچارنيست منتظر ايجاد چنين! ! انگيزه هايي بماند ،كاله زرد
وسيله است موثر كه متفكر ،آگاهانه وسنجيده ازآن استفاده مي كند .دراين حالت تفكرمثبت پي آمد وقوف برمحاسن يك طرح نيست،
بلكه خود موجب اين وقوف است.
باوجود آن كه تفكركاله زرد مثبت است ،كار برد آن درست به اندازه كاله سفيد يا سياه نياز به انضباط! و رعايت قواعد دارد ،اين كارفقط
به معناي يك ارزيابي سست مثبت نيست !،بلكه جست وجويي آگاهانه وسنجيده براي يافتن نكات مثبت است .ممكن است نكات بسيار
قوي مثبتي باشد كه درنظراول براي ما آشكارنباشند .اين همان چيزي است كه اساس تفكرافراد موفق را تشكيل مي دهد .آنها بهره ها
ومنافعي را مي بينند كه ديگران متوجه آنها نيستند.
ارزشها و سودمندي ها هميشه كامال آشكارنيستند.
واما ،خوش بيني كي به حماقت نزديك مي شود؟
خوش بيني برخي از مردم به حماقت پهلو مي زند .آدمهايي هستند كه جدا" انتظاردارند درقرعه كشي برنده جوايز بزرگي شوند وگاه تمام
زندگي خود را براساس همين برد احتمالي پايه ريزي مي كنند.
تفكر با كاله زرد به خوش بيني برپايه منطق معتقداست .كاله زرد ابتدا درصدد كشف فوايد ومنافع احتمالي برمي آيد ،آن گاه سعي مي
كند آنها را بر پايه هاي منطقي استواركند واين كاله تالش مي كند خوش بيني خود را برپايه هاي درستي قراردهد ،اما خود را تنها به اين
كارمحدودنمي كند .همان طوركه كاله سياه به دنبال ارزيابي منفي است ،كاله زرد نيزدرپي ارزيابي مثبت است.اين كاله طيف گسترده
اي از مثبت گرايي را به كارمي گيرد كه دريك سرآن تفكر عملي ومنطقي قراردارد ودرسرديگرروياها ،تصورات واميدها ( ايجاد
خالقيت و ايده هاي نو).
تفكرزرد سازنده ومولد است !.طرح هاي اوليه وپيشنهادهاي خام ازاين كاله بيرون مي آيند ،اما درهرحال كاله زرد به عملي وموثربودن
آنها توجه دارد وهدف! بعد سازنده تفكر ،با كاله زرد !،تاثيرگذاري وكارآيي است.

 -5كاله سبز
سبز يعني چمن ،گياه ،فراواني نعمت و زمين حاصلخيز.
-

كاله سبز نشانگر ايده هاي نووخالق است.

-

اداراكات  !،مفاهيم ونظرات نو،

-

خلق آگاهانه وسنجيده نظرات نو،
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-

راه ديگر و راه هاي ديگر،

-

تغييرديدگاه ها ورويكردهاي جديد دربرخورد با مشكالت.

كاله سبز به تفكرخالق مربوط مي شود ،كسي! كه ازآن استفاده مي كند درواقع قصد دارد ازروش هاي مربوط به تفكرخالق استفاده
كند .رنگ سبز نماد باروري ،رشد وارزش قائل شدن براي تك تك دانه هايي است كه! ! مي توانند برويند وشكوفا شوند.
جستجوي راه ها وراه حل هاي ديگر ،يكي از پايه هاي تفكربا كاله سبزاست.
به ايده هاي اوليه كه خود مي توانند موجب شكل گرفتن ايده هاي جديد بعدي شوند " انگيزش " گفته مي شود !.يك اتفاق ساده نيزمي
تواند! " انگيزشي " براي ايجاد نگاهي متفاوت يا نظري تازه باشد " .انگيزش " بخش مهمي از تفكرباكاله سبزاست.
حاال با اين ايده چه بايد كرد؟ شكل دادن به ايده ها چه مي شود؟
شكل دادن وآراستن ايده ها را نيز بايد بخشي از روند خالقيت شمرد !.هدف ازاين كارآن است كه يك ايده بتواند پاسخگوي دودسته
كلي ازنيازهاي ما باشد !.دسته اول  :نيازهاي مربوط به موفقيت وشرايط است !.بايد تالش كرد كه ايده ها مطابق مقتضيات موجود ،عملي
وقابل اجرا باشند !!.دست دوم  :نيازهايي كه يك نفربايد بتواند به آنها پاسخ دهد ،مربوط به كساني است كه بايد از نتيجه آن استفاده كرده
يا آن را بپذيرند وبه مرحله عمل درآورند متاسفانه دنياي ما ،دنياي كامل وبي نقصي نيست .خيلي خوب مي شد اگرهمه مي توانستند نقاط
قوت يك طرح را درست مانند طراح آن درك كنند.اما دربيشتر موارد چنين نيست !.بنابراين بخشي از روند خالقيت! " شكل دهي "
طرح ها براي ايجاد تناسب بين آنها ونيازهاي كساني است كه درنهايت بايد آن ايده ها را بپذيرند وازآنها استفاده كنند.

 -6كاله آبی
آبي رنگ سرد مطبوعي است .رنگ آسمان هم هست .آسماني كه باالي همه چيزقراردارد .كاله آبي با احاطه ،تنظيم وسازمان دهي روند
تفكرساير كاله ها مرتبط است.
نظرات برتفكر– تفكر درباره تفكر– دستورالعمل هايي براي تفكر– نظارت برسايركاله ها،
تمامي اينها از وظايف كاله آبي است .به عبارتي هنگامي كه كاله آبي را برسرمي گذاريم ديگر درباره يك! ! ! " موضوع " فكر نمي
كنيم .بلكه رنگ آبي نماد نظارت كلي است ،مانند آسمان كه همه چيزرا مي پوشاند ودربرمي گيرد.آبي همچنين نشانگر عدم وابستگي،
آرامش وخودداري است.
يك رهبراركستررا درنظربگيريد كه سرتا پا لباس آبي پوشيده است .اوابتدا به نوازندگان ويلون اشاره مي كند بعد سازهاي بادي
وسايرسازها نيزهريك به نوبه خود دراجراي قطعه موسيقي شركت مي كنند !.رهبر اركسترنظارت ورهبري سازها را برعهده دارد !.كاله
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آبي نيزهمين كاررا درمورد كاله هاي تفكرانجام مي دهد و ما با برسرگذاسشتن كاله آبي به خود يا ديگران اعالم مي كنيم كه دراين
لحظه كدام يك ازپنج كاله ديگربايد مورداستفاده قرارگيرد .كاله آبي برنامه استفاده از كاله ها را تنظيم وكنترل مي كند وبراجراي آن
نظارت! مي نمايد.
يكي ازاصلي ترين نقش هاي كاله آبي! " تمركز" است !.معموال" تفاوت بين يك متفكرخوب ويك متفكر بد درتوانايي
تمركزآنهاست !.آگاه بودن نسبت به اهداف كليه تفكركافي نيست ،بلكه بايد دقيقا" بدانيم كه مي خواهيم به چه چيز فكركنيم ،كاله آبي
نه تنها موضوع تفكررا تبيين مي كند بلكه محدوده موضوع و تمركزبرروي آن را نيز مشخص ومشكالت را تشريح وتعريف مينمايد.
اين كاله مسئوليت خالصه برداري ها ،جمع بندي ها ونتيجه گيري ها را به عهده دارد واين كاردرمراحل مختلف گفتگو وپايان جلسه
صورت مي گيرد.
دبونو معتقداست ،با آموزش استفاده از شش كاله تفكردرسازمانها ،به يك بهره وري باالي از گفتمانهاي مان خواهيم رسيد !،وهرچه
دريك سازمان يا شركت تعداد بيشتري ازافراد اصطالحات مربوط به اين روش را بياموزند ،كاربردآنها بيشترمي شود .واقعيت اين است
كه ما درحال حاضر زبان مشترك ساده اي نداريم تا روند تفكروگفتگوي ما را سازماندهي وبرآن نظارت كند.
" به اميد روزي كه درهرمحله اي مراكز وآموزشگاههاي انديشه ايجاد شود تا فرهنگ مراقبت وبهداشت انديشه باال رود !.همين طور
روزي كه دولت ها اقدام به ايجاد "وزارت انديشه" كنند.
درخاتمه بايد بگويم كه با استفاده ازروشهاي كاربردي اين كتاب مي توانيم !،با تغييرانديشه به تغيير زندگي وجامعه مان بپردازيم.
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