
 شش کاله تفکر

 مقدمه

 یبرا. شودیم یبررس نظر، مورد مسئله ای موضوع ،یرکف کسب شش از استفاده با یلک طوربه یکنکت نیا در

 هاالهک رنگ واقع در. است شده گرفته نظر در مخصوص یرنگ با الهک یک زین یرکف کسب شش از یکهر

 .باشدیم افراد نگرش و رکتف طرز گرانینما

 یبعدکت که بیاموزد شوند،یم جمع دورهم که یکسانبه کندیم یسع ،رکتف الهک شش یکنکت ارائه با دوبونو

 مدبرانه یهماهنگ یک با تینها در. بیندیشند خالق یهاراه به آنگاه و دهند وسعت خود تفکر به. نندکن رکف

 .کنند استفاده آن از یگیرتصمیم در و کرده یبندطبقه را نتایج

 

 

 شانالهک رنگ براساس را شانیرکف کسب سرشان، بر هاالهک از یک هر نگذاشت با افراد یکنکت نیا در

 یهانهیزم در رکتف موانع نیمهمتر از یکی. نندک یباز نقش نندکیم یسع افراد نیا واقع در. دهندیم رییتغ

 خودمان به را فرصت نیا سرمان، بر هاالهک از یکهر گذاشتن با ما. است ما یتدافع ردکعمل مختلف،

 رکف مختلف موضوعات درباره اله،ک آن یفرد اتیخصوص نقش در ،یداورشیپ و تعصب بدون تا میدهیم

   م.یبزن حرف و مینک

 

 دیسف الهک



 کاله. است منفعل و یخنث یرنگ سفید،. شودیم ملموس ارقام و اطالعات ها،تیواقع به مربوط دیسف الهک

 بدون را هاواقعیت گذاشته، سر بر را الهک نیا هک یسک. رددا کار و سر یانفعال یهاشکل و موضوعات با سفید

 و عواطف، و احساسات دادن دخالت بدون هک وتریامپک یک مثل. دهدیم قرار اشکنک مورد یقضاوت گونههیچ

 را هاتیواقع ندکیم یباز را نقش نیا هک یفرد. هدیم ارائه را جهینت و ندکیم عمل هاداده براساس فقط

 .باشد نداشته یارک هالیتحل و ریتفاس و ندک انیب طرفانهیب

 

 قرمز الهک

 در. است هیجان و شور خشم، نشانه قرمز رنگ. است احساسات بر کیمت د،یسف الهک سکع به قرمز الهک

 ابزار الهک رنگ نیا واقع در. باشدیم مدنظر یغیراستدالل و یاحساس یهاجنبه و یهیجان بینش قرمز الهک

 با را آن و دهدیم لکش را ما رکتف هک است احساسات نیا. است احساسات ریختن بیرون یبرا یمناسب

 در احساساتش ارائه فرصت رکمتف به قرمز الهک از استفاده. ندکیم متناسب زمانه اتیمقتض و ما یازهاین

 .دهدیم بحث را مورد موضوع مورد

 

 اهیس الهک

 نشانه اهیس رنگ. دارد دکیتا یمنف یِمنطق نظرات یرو صخا طوربه اهیس الهک ر،کتف الهک شش یکنکت در

 یهاجنبه ند،کیم دایپ حضور جلسه در الهک رنگ نیا با هک یفرد نیبنابرا. است یافسردگ و ینگریمنف

 ای تجارب با بحث مورد موضوع هک ندکیم یادآوری اهیس الهک صاحب. ندکیم ابراز را موضوع بدبینانه و یمنف

 .شمردیبرم را ستکش و تیموفق عدم لیدال او. ندارد تیسنخ نهیزم آن در موجود دانش

 زرد الهک

 زرد الهک صاحب فرد رکتف. است مثبت و آفتاب نشانه زرد. ندکیم یندگینما را مثبت سازنده رکتف زرد الهک

. دهدیم قرار یبررس مورد موضوع خوشبینانه و مثبت یهاجنبه شهیهم یو. است استوار ایمزا و محاسن بر

 نگریمنف اهیس الهک چه هر. است اهیس الهک التیتما مقابل نقطه درست زرده الک شاتیگرا هک گفت توانیم

 .است شیاندمثبت زرد الهک

 

 سبز الهک

 از جهت نیهم به. است یبارور و رویش نشانه سبز رنگ. است یجانب رکتف و خالق رکتف سمبل سبز الهک

 و هنهک نظرات از سبز الهک صاحب. شودیم استفاده خالقانه و دیجد یهاحلراه و هادهیا ابراز یبرا سبز الهک



 نیبنابرا و است مندعالقه رییتغ به الهک نیا. ندکیم استقبال متفاوت و نو نظرات از و است زانیگر یرارکت

 .شودیم زکمتمر تحول و رییتغ یرو

 

 یآب الهک

 یسک یوقت نیبنابرا. است زکمتمر رکتف یرو الهک نیا. است رکتف الهک شش یکنکت الهک نیآخر یآب الهک

 یک درباره رِکتف» درمورد هکبل ند،کینم رکف« موضوع» یک درمورد گرید گذاردیم سر بر را یآب الهک

 را الهک نیا هک یسک واقع در. است هاشهیاند دهنده سازمان و نندهک نترلک الهک نیا. ندکیم رکف« موضوع

 سرد یآب رنگ ضمن در. ندکیم یدهسازمان و داده قرار یابیارز مورد را هاالهک هیبق نظرات گذاشته، سر بر

  .است

 

 جهینت

های فکری در هم ریخته )یا تفکر اسپاگتی گونه!( رهایی کند تا از مشغلهمند کمک میاین نوع تفکر نظام

گیری به ویژه در حل مسئله و تصمیمهای مختلف را از زوایای مختلف بررسی کنیم. این روش یابیم و چالش

کند. زیرا، با درک نقش هر یک از کاله ها، همه به اهمیت اندیشی کمک میگروهی بسیار مفید است و به هم

 .شودبرند و یک سبک تفکر به دیگر سبکها برتری داده نمیهای مکمل پی میدیدگاه


