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چرا هوش اجتامعی؟
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ســام، موضوع کتابی که در دســت دارید هوش اجتماعی اســت که من 
می خواهم با کمک یک دســته از داستان ها آن را برای شما توضیح دهم. هوش 
اجتماعی یک توانایی اســت، توانایی تعامل کردن با یکدیگر تا در اثر هم افزایی 

ارزش افزوده تولید کنیم.

متاسفانه در ســاختار آموزش و پرورش ایران برنامه ای برای تقویت هوش 
اجتماعی دانش آموزان در نظر گرفته نشــده است و بیشتر بر هوش حل مساله 

تاکیده شده است.
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این بازار کار اســت که مشخص می کند سیستم آموزش و پرورش باید چه 
نیروهایی را تربیت کند.

بــرای آنکه چرخ بازار کار بچرخد به ســه دســته نیروی کار نیاز اســت: 
کارآفرینان، کارگران یقه آبی، کارگران یقه سفید.
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 ... و هر فردی با توجه به استعداد هوشی خود مناسب یکی از این سه دسته 
است: کارگر یقه سفید فردی است که متخصص است ولی برای فردی دیگر کار 

می کند و در ازای تخصصش از او حقوق باالیی دریافت می کند.

هوش مورد نیازنیروی تربیت شده توسط دورهدوره آموزشی

هوش مهارتیکارگران یقه آبیدوره کار و دانش

هوش ریاضی و حل مسالهکارگران یقه سفیددوره دبیرستان

دهه شــصت و هفتاد، کشــور در قحطی متخصص بود و از آنجا که تقاضا 
برای به کارگیری متخصصین، بیشــتر از عرضه آن بــود، )بنابر قانون عرضه و 

تقاضا( متخصصین از درآمد باالیی برخوردار بودند.
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این موضوع سبب شد که والدین، برای تامین آینده فرزندان خود آنها را به 
سمت تبدیل شدن به کارگران یقه سفید سوق دهند.

تا آنجا که عرضه از تقاضا پیشــی گرفت و کشــور تبدیل به یک استخر 
بزرگ از متخصصین بیکار شــد و حقــوق و درآمد آنها به علت عرضه زیاد 

افت شدیدی کرد.
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تفاوت یک کارگر یقه ســفید با یک کارگر یقه آبی در آن اســت که وقت و 
هزینه بیشتری صرف آموزش کارگر یقه سفید شده است.

باید دقت کرد کــه درآمد کارگران از قانون عرضه و تقاضا پیروی می کند اگر 
عرضه کارگران یقه سفید در یک کشور از تقاضا برای آنها باال بزند، در حالیکه تقاضا 
برای کارگران یقه آبی از عرضه پایین تر باشد، این کامًا طبیعی است که یک فرد با 

مدرک کارشناسی ارشد مکانیک درآمدی کمتر از یک راننده تاکسی داشته باشد.
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تخصص همانند هر موضوعی نکات مثبت و منفی دارد.

یک فرد متخصص در فرآیند آموزش خود طوری تربیت شــده اســت که 
بداند چگونه هوش و استعدادش را برای حل یک دسته از مسائل خاص به کار 

گیرد. اما آیا این خوب است؟


