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Abstract

The primary purpose of this study is to explain an extended concept of human
development called human flourishing using the link between economic and
psychological approaches. Also, the paper explains why non-cognitive skills are
essential. The first approach is based on the technology of skill formation, and the
second approach is based on the theory of hierarchy of needs. The Human
Development Index (HFI) is calculated using the Human Development Index (HDI)
calculation method and adding an index under the title Crime Index (CI). Accordingly,
in this study, 30 selected countries in the form of two groups of in the mentioned
indicators are examined. The countries of the first group are in the list of countries
with the best education system, and the countries of the second group are not in this
list. In the first group, there is no significant gap between the two charts, HDI and
HFI, and they have a similar trend. The CI chart also shows the low level of crime and
risky behaviors and confirms the higher level of non-cognitive and personality skills
in this group of countries. In the second country group, due to higher CI than the first
country group, the HDI graph is higher than the HFI graph. Both charts have a similar
trend but have a greater downward slope than the first group. The CI chart is also for
the second group, with a steeper slope than the first group. Thus, the first group of
countries has a higher capacity to meet their self-fulfillment needs due to the high
quality of the education system and more attention to cultivating a wide range of skills.
As we move to countries with lower quality education systems, this capacity
decreases.
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مقاله پژوهشی

 --پژوهشهای اقتصادی ایران---------

توسعه انسانی و شکوفایی انسانی :تاکیدی بر اهمیت مهارتهای
غیرشناختی
زهرا منتظری

استاد ،گروه اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

چکیده
براساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی ،توسعه اقتصادی اسا و مهارتها منبع اصلی رفاه و شکوفایی
جوامع هستند .با این وجود ،توجه صرف به پرورش مهارتهای شناختی و عدم توجه به مهارتهای غیر-
شناختی به سبف اهمیا این نوع مهارتها در کاهش رفتارهای منفی خارجی و دستاوردهای مهم زندگی،

کلیدواژهها :مهارتهای غیرشناختی ،جرم ،توسعه انسانی ،شکوفایی انسانی ،هرم مازلو.
طبقهبندی .O15, J24 :JEL
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و چرایی اهمیا مهارتهای غیرشناختی اسا .رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکلگیری مهارت و رویکرد
دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتف نیازها اسا .نتایج حاصل از این مطالعه تاکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و
سیستم آموزشی بر پرورش مهارتهای غیرشناختی اسا ،چراکه منجر به ارتقاء صتحیاها و توانمندیهای
فردی جها دستیابی به دستاوردهای مهم اجتماعی -اقتصادی و تحقق نیازهای پیچیده تر در راس هرم مازلو
میشود.

تاریخ پذیرش1400/06/16 :

روند توسعه و شکوفایی جوامع را به تاخیر میاندازد .بر این اساس ،هدف اصلی مطالعه حاضر ،تبیین مفهومی
بسط یافته از توسعه انسانی تحا عنوان شکوفایی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی

تاریخ دریافت1399/12/04 :

محسن رنانی
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 .1مقدمه
براساس مطالعات معاصر ،جوامع به شرطی میتوانند به توسعه اقتصادی دسا پیدا کنند که
انسانهای توسعهیافتهای داشته باشند .در این طرز تلقی تنها راهکارهای اقتصادی ،پاسخگو
نیستند و باید بر تربیا انسانهای توسعه یافته تمرکز کرد .محور چنین تفکری بر تحقیقات
گسترده جیمز هکمن ،1اقتصاددان برنده جایزه نوبل گذاشته شده اسا .وی معتقد اسا
بسیاری از مشکتت جوامع نظیر جرم و بزهکاری ،ترک تحصیل از دبیرستان و وضعیاهای
نامساعد ستمتی به سطچ پایین مهارتها ،تواناییها و نابرابری در حال رشد در جامعه
برمیگردد .از این رو ،حل چالشهای فوق و به دنبال آن تحقق اهداف ملی همچون تقویا
طبقه متوسط ،کاهش کسری بودجه و توسعه اقتصادی را در برنامههای رشد و یادگیری
باکیفیا در اوان کودکی کودکان محروم جساوجو میکند ،چراکه سبف پرورش مهارت
های با ارزش میشود ،نیروی کار را تقویا میکند و باعث کاهش مخارج اجتماعی و بهبود
رشد اقتصادی میشود ك.)Heckman, 2013 & 2008
مهارتها ،افراد را توانمند میکنند .آنها ظرفیاهایی برای عمل هستند و این امکان را
به مردم میدهند که بتوانند زندگی خود را شکل دهند ،مهارتهای جدید ایجاد کنند و
شکوفا شوند .مهارتها به طور ذاتی متعدد هستند و انواع وظایف به مهارتهای مختلف در
سطوح و نسباهای مختلف نیاز دارند ك.)Heckman & Kautz, 2013
مهارتهای شناختی شامل تواناییهای ذهنی مورد استفاده در فعالیاهای فکری مانند
خواندن ،نوشتن و حساب ك )Green, 2011اسا .اصطتح مهارتهای غیرشناختی نیز
توسط بولز و گینتز 2ك )1976مطرح شد که شامل ویژگیهای شخصیتی ،نگرشها و انگیزهها
هستند .عتوه بر این ،اصطتح بیان شده تمایز اشتباه بین عوامل شناختی و غیرشناختی را
پررنگ میکند؛ در حالی که همانطور که بورگانس و همکاران 3ك )2008خاطر نشان کرده
اند جنبههای کمی از رفتار انسان فاقد شناخا اسا.
مهارتهای شناختی و غیرشناختی بر موفقیاهای اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذارند و به
شدت تحا تاثیر محیطهای خانوادگی هستند و اثرات مستقیمی بر سطچ دستمزد ،سطچ

1. Heckman, J.
2. Bowles, S. & Gintis, H.
3. Borghans, L., et al.
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تحصیل ،مشارکا در جرم ،مصرف مواد مخدر و مشارکا در سایر فعالیاهای انحرافی
دارند ك.)Cunha et al., 2006 and Cunha & Heckman, 2007
مهارتهای شناختی برای موفقیا در زندگی الزم هستند ،اما برای بسیاری از جنبههای
عملکرد در زندگی اجتماعی ،کافی نیستند و بخش قابل توجهی از شواهد نشان میدهد که
مهارتهای غیرشناختی در مقایسه با مهارتهای شناختی دستاوردهای بیشتری در زندگی از
جمله پیشرفا تحصیلی ،دستاوردهای بازار کار ،ستمتی و جرم و بزهکاری را پیشبینی
میکنند ك .)Heckma et al., 2014 and Kautz & Zanoni, 2014
مهارتهای غیرشناختی با آزمونهای ضریف هوشی و موفقیا که برای سنجش
مهارتهای شناختی استفاده میشوند ،اندازهگیری نمیشوند .این آزمونها ،مهارتهای
غیرشناختی نظیر پشتکار كثبات) ،مسئولیاپذیری ،خودکنترلی ،اعتماد ،توجه ،عزت نفس و
خودکارآمدی ،ختقیا ،خودادراکی ،تابآوری در برابر سختیها ،پذیرش تجربههای
جدید ،همدلی ،فروتنی ،تحمل عقاید مختلف ،انعطافپذیری و توانایی تعامل موثر در جامعه
را که به طور کلی در بازار کار ،مدرسه و جامعه مهم هستند را در نظر نمیگیرند ك Gutman

.)& Schoon, 2013 and Kautz et al., 2014
روانشناسان بیشتر مهارتهای غیرشناختی را با استفاده از پرسشنامههای خوداظهاری
میسنجند.آنها به یک طبقهبندی خوب از مهارتهای غیرشناختی تحا عنوان مدل پنج
عاملی شخصیا 1با نام اختصاری «اوشن» 2رسیدهاند که عبارت اسا از پذیرش تجربههای
جدید ،وجدان و مسئولیاپذیری ،برونگرایی ،سازگاری و موافق بودن و نوروتیک بودن.
از میان این صفات ،وجدان و مسئولیاپذیری ،سازگاری و موافق بودن بیشتر از سایر موارد
ارتکاب جرم و بزهکاری را پیشبینی میکنند ك John et al., 1994 & Heckman et
 )al., 2014و مهارتهای اجتماعی -عاطفی كغیرشناختی) را با استفاده از رفتارهای
مخاطرهآمیز و بیپروا که در سالهای نوجوانی سنجیده شده اسا ،اندازهگیری میکنند.
براساس آنچه مطرح شد ،هدف اصلی این مقاله تبیین اهمیا مهارتهای غیرشناختی در
ارتقاء صتحیاها و شایستگیهای افراد یک جامعه و دستیابی به مفهومی بسط یافته از توسعه
انسانی تحا عنوان «شکوفایی انسانی» اسا .این مهم با پیوند دو رویکرد اقتصادی و
1. Big Five
2. Openness to experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness,
Neuroticism
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روانشناسی که اولی مبتنی بر تکنولوژی شکلگیری مهارت هکمن و کوربین 1ك )2016و
دومی مبتنی بر نظریه سلسله مراتف نیازهای مازلو 2ك )1943اسا ،محقق میشود .در همین
راستا با استفاده از شواهد و مطالعات مطرح شده درخصوص اهمیا مهارتهای غیرشناختی
در ممانعا از بروز رفتارهای مخاطرهآمیز ،جرم و بزهکاری به عنوان پروکسی از مهارتهای
غیرشناختی در یک جامعه نظر گرفته میشود و از شاخص شکوفایی انسانی 3نیز که برای
اولین بار توسط منتظری و همکاران 4ك )2021مطرح و محاسبه شده اسا ،استفاده میشود.
چارچوب مقاله حاضر به این ترتیف اسا که در بخش دوم به بیان ارتباط مهارتهای
غیرشناختی و جرم و جنایا میپردازد .بخشهای سوم و چهارمبه ترتیف به تبیین مفهوم
شکوفایی در دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی اختصاص دارند .بخش پنجم پیوند دو
رویکرد را در دو بخش تئوریک و تجربی تشریچ میکند و بخش ششم به بحث و نتیجهگیری
میپردازد.

 .2مهارتهای غیرشناختی و جرم و جنایت
مهارتها متعدد هستند و مهارتهای شناختی تنها بخشی از آنچه برای موفقیا در زندگی
الزم اسا ،هستند .همانطور که در بخش قبل نیز اشاره شد مهارتهای غیرشناختی؛ یعنی
«مهارتهای نرم» مانند اعتماد به نفس ،نوع دوستی ،پشتکار ،توجه ،انگیزه ،اعتماد به نفس و
ستما فردی نیز مهم هستند ،اما این مهارتها بیشتر در تحلیلهای علمی و مباحث سیاستی
مورد بیتوجهی قرار میگیرند ك.)Heckman & Corbin, 2016
در مورد اثر مهارتهای غیرشناختی بر جرم و جنایا در اقتصاد ،ادبیات محدودی وجود
دارد ،اما در روانشناسی و جرمشناسی با برآورد همبستگی بین ضریف هوشی ،معیارهای
شخصیتی و جرم و جنایا ادبیات گستردهتری وجود دارد که همبستگی بین معیارهای
1. Heckman, J. & Corbin, C.
2. Maslow, A.
)3. Human Flourishing Index (HFI
 .4در این مطالعه شاخص شکوفایی انسانی ك )HFIبه عنوان بسطی از شاخص توسعه انسانی ك ،)HDIمبتنی بر تکنولوژی
شکلگیری مهارت ها با در نظر گرفتن چهار بعد درآمد ،ستما ،تحصیل و جرم و بزهکاری با استفاده از متدولوژی
محاسبه  HDIمحاسبه شده اسا .بدین ترتیف برای سه بعد لحاظ شده در  HDIبه ترتیف از شاخصهای بعدی درآمد،
امید به زندگی و تحصیل و برای بعد جرم و بزهکاری شاخصی تحا عنوان شاخص رفتار مخاطرهآمیز ك )CIمحاسبه و
استفاده شده اسا.
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شخصیتی نظیر خود کنترلی ،قید و بند ،احساسات منفی و جرم و بزهکاری را نشان
میدهدك.)Caspi et al., 1994 and Agnew et al., 2002; Pratt & Cullen, 2000
تحقیقات اخیر در اقتصاد ،اثر صفاتی غیر از توانایی شناختی را بر دستاوردهایی از قبیل
مشارکا در بازار کار ،نمرات آزمون ،ستمتی و مهاجرت ك ;Borghans et al., 2008
;Heckman et al., 2005; Cobb-Clark & Tan, 2011; Dohmen & Falk, 2011
 )Chiteji, 2010 and Jeager et al., 2010با اشاره به نقش این صفات در پیشبینی

فعالیاهای مجرمانه نشان دادهاند .همچنین هیل و همکاران 1ك )2011نشان میدهند که
مداختتی که بر شخصیا متمرکز هستند تا مهارتهای شناختی در کاهش بزهکاری و
صفات مربوط به بزهکاری موثر هستند.
هکمن و همکاران ك )2005و کانها و همکاران 2ك )2010نیز با استفاده از دادههای بررسی
ملی طولی جوانان 3و کودکان و بررسی ملی طولی جوانان 4شواهدی ارائه میدهند مبنی بر
اینکه اعمال جنایی بیشتر با عوامل غیرشناختی توضیچ داده میشوند تا عوامل شناختی .در
همین راستا هکمن و همکاران ك )2010نشان میدهند که برنامه پیش دبستانی پری 5با پرورش
مهارتهای غیرشناختی بر مشارکا در فعالیاهای مجرمانه در بزرگسالی بسیار اثرگذار بوده
اسا .این برنامه اثرات بلندمدتی بر نمرات ضریف هوشی نداشا ،اما برای هر دو جنسیا
اثر قابل توجهی بر رفتارهای درونی و بیرونی 6کودکان داشا.
آگان 7ك )2011در تحقیق خود با بررسی شواهدی از دادههای کودکان بررسی ملی طولی
جوانان که شامل معیارهای رفتاری خطرپذیری ،تکانشگری و موفقیا تحصیلی
كمهارتهای شناختی) در دوران کودکی و همچنین خوداظهاری رفتار مجرمانه در بزرگسالی
اسا ،نشان میدهد که مهارتهای غیرشناختی سنجیده شده توسط رفتارهای بیرونی و
درونی ،تکانشگری و ترجیچ ریسک ،اثرات مهمی بر مشارکا در جرم و جنایا دارند .به
طور کلی ،تاثیر مهارتهای غیرشناختی بر جرم و جنایا بزرگتر از تاثیر مهارتهای

1. Hill, P., et al.
2. Cunha, F., et al.
)3. National Longitudinal Survey of Youth,1979 (NLSY79
)4. Children of the National Longitudinal Survey of Youth (CNLSY
)5. Perry Preschool Programme(PPP
6. externalizing & internalizing behavior
7. Agan, A.
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شناختی بر جرم و جنایا اسا .همچنین این مطالعه موید اهمیا بیشتر مهارتهای
غیرشناختی در ارتکاب فعالیاهای مجرمانه نسبا به تاثیر آنها بر تحصیل اسا.
اما نقش مهارتهای غیرشناختی چیسا؟ تحقیقات اخیر نشان میدهد که مهارتهای
غیرشناختی بر تحصیل و دستمزدها تاثیر میگذارد ك Heckman, et al., 2005 and

 .)Pinger &Piatek, 2010در اک ر تحقیقات تجربی ،سرمایه انسانی با ضریف هوشی،
آزمونهای پیشرفا تحصیلی یا تحصیل جایگزین میشود .بنابراین ،افراد با سرمایه انسانی
باالتر ،دستمزدهای باالتری کسف میکنند و احتمال ارتکاب جرم در آنها کمتر اسا

ك .)Lochner & Moretti, 2004 Grogger, 1998 andاز این رو ،احتماال این اثر
غیرمستقیم از طریق هزینههای فرصتی ظاهر میشود .در حالی که مهارتهای غیرشناختی
میتوانند تاثیر مستقیمی بر مشارکا مجرمانه داشته باشند .به احتمال زیاد در فعالیاهای
مجرمانه برختف مشاغل قانونی رسمی برخی صفات از جمله پرخاشگری از اهمیا بیشتری
برخوردار اسا و این امر برخی افراد را به داشتن مزیا نسبی در جرم و جنایا سوق میدهد.
سایر صفات مانند تکانشگری و ترجیچ زمانی 1منجر به عمل آنی افراد بدون توجه به
متحظاتی درباره عواقف بلندمدت آن عمل و در نتیجه افزایش فعالیاهای مجرمانه میشود.
از آنجا که مطلوبیا ناشی از جرم و جنایا احتماال تحا تاثیر صفاتی مانند وجدان 2قرار
میگیرد ،احتمال اینکه افراد با وجدان بیشتر از ارتکاب جرم نارضایتی کافی داشته باشند،
بیشتر اسا به گونهای که حتی ممکن اسا آنها را از ارتکاب جرم بدون هیچ ترسی از
عواقف آن بازدارد ك.)Agan, 2011
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل  3CNLSYحاکی از آن اسا که مداختتی که
مهارتهای غیرشناختی را بهبود میبخشند ،حتی در صورت عدم تاثیر بر ضریف هوشی،
میتوانند بر جرم و جنایات اثرگذار باشند .از این رو ،با توجه به شواهدی از کانها و هکمن
ك )2007و کانها و همکاران ك )2010مبنی بر وجود دورههای حساس و حیاتی ،دورههای
حیاتی برای صفات غیرشناختی دیرتر از مهارتهای شناختی اسا ،آنها همچنان قبل از
بزرگسالی اتفاق میافتند و این مهم داللا بر این دارد که اگر قرار بر بهبود این مهارتها
باشد باید قبل از رسیدن فرد به سن بزرگسالی اتفاق بیفتد .این مهم به این معنی اسا که برای
1. Time preference
2. Conscientiousness
)3. Children of the National Longitudinal Survey of Youth (CNLSY
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اینکه مداختت دوران کودکی یک استراتژی بلندمدت موفق درکاهش جرم و جنایا باشد
باید بر تقویا مهارت های غیرشناختی کودکان متمرکز باشد .به این ترتیف این مطالعه به
دنبال نفی اثرگذاری عوامل بیرونی در کاهش جرم و جنایا نیسا ،بلکه فقط ضرورت
پرورش مهارتهای غیرشناختی در کاهش جرم و رفتارهای مخاطرهآمیز را به عنوان الزامی
برای دستیابی افراد جامعه به شکوفایی و تامین نیازهای پیچیدهتر تبیین میکند.

 .3شکوفایی در رویکرد هکمن و کوربین
بر اساس آنچه مطرح شد ،مهارتهای شناختی و غیرشناختی منابع اصلی رفاه و شکوفایی در
جامعه هستند؛ زیرا آنها فعالیا در طیف وسیعی از حوزههای زندگی را ممکن میکنند .از
این رو ،رویکرد اقتصاد توسعه انسانی میکوشد تا توضیچ دهد چگونه دستاوردهایی نظیر
ستمتی ،حقوق و دستمزد ،جرم و بزهکاری ،رای دادن و پیشرفا تحصیلی با سرمایهگذاری
و تجربه تعامل با مهارتهای متعدد حاصل میشود .این رویکرد نظریهها و مدلهایی چون
«تکنولوژی شکلگیری مهارت» که چگونگی تکامل مهارتها در طول زمان را توضیچ
میدهند ،توسعه داده اسا ك.)Cunha & Heckman, 2007; 2008
بر این اساس پروسه شکلگیری تواناییها و مهارتهای انسانی توسط یک تکنولوژی
چندمرحلهای -قبل از تولد ،بدوتولد،کودکی ،نوجوانی و بزرگسالی -اداره میشود .مراحلی
که در تولید مهارتهای خاصی مولدتر هستند «دورههای حساس» برای آن مهارتها و اگر
یک مرحله به تنهایی در تولید یک مهارت موثر باشد« ،دوره بحرانی» برای آن مهارت نامیده
میشود ك.)Cunha et al., 2006
دورههای حساس و حیاتی در بین مهارتها متفاوت هستند و سرمایهگذاریها باید این
دورهها را هدف قرار دهند ك .)Kautz et al., 2014بنابراین ،دورههای حیاتی برای
مهارتهای غیرشناختی دیرتر از مهارتهای شناختی اسا ،اما آنها همچنان قبل از
بزرگسالی اتفاق میافتند .از این رو ،سرمایهگذاری در سالهای اولیه برای شکلگیری
مهارتهای شناختی بسیار مهم اسا ،اما استراتژیهای موفق بهبود و اصتح نوجوانان باید
بر تقویا مهارتهای غیرشناختی آنها متمرکز باشند ك .)Cunha et al., 2010بنابراین،
تکنولوژی شکلگیری مهارتها به باال بودن بازده اقتصادی سرمایهگذاریهای اولیه اشاره
میکند ،چراکه سرمایهگذاریهای اولیه کارایی را افزایش و نابرابری را کاهش میدهند
كبازده نزولی سرمایهگذاری بر سرمایه انسانی در نمودار ك )1نمایش داده شده اسا).
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تکنولوژی شکلگیری مهارتها همچنین توضیچ میدهد که چرا تکامل مهارتهای
والدگری وکیفیا سرمایهگذاری برای کودکان کم سن محروم از راهبردهایی اسا که از
نظر اجتماعی منصفانه و از نظر اقتصادی کارا اسا كمنتظری و همکاران.)2021 ،
نمودار  .1بازده نزولی سرمایهگذار روی سرمایه انسانی

ماخذHeckman, 2008 :

بر اساس نمودار ك ،)2تمرکز این مقاله بر مرحله پایانی تکنولوژی شکلگیری مهارت
ك- )Heckman & Corbin, 2016دستاوردهای حاصل از انباشا مهارتها در دوره
بزرگسالی -تحا عنوان شکوفایی انسانی و شاخص محاسبه شده برای آن؛ یعنی  1HFIاسا.
همانطور که در بخشهای قبلی عنوان شد این شاخص عتوه بر در نظر گرفتن سه بعد لحاظ
شده در شاخص توسعه انسانی ) 2(HDIبعد دیگری تحا عنوان جرم و بزهکاری را نیز

)1. Human Flourishing Index (HFI
)2. Human Development Index (HDI
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شامل میشود 1.بنابراین ،مقاله حاضر با تبیین ارتباط بعد جرم با مهارتهای غیرشناختی ،آن
را به عنوان پروکسی از مهارت های غیرشناختی در یک جامعه ساختار یافته مطرح و از آن
جها پیوند دو رویکرد در راستای تبیین مفهوم شکوفایی استفاده میکند.
نمودار  .2مولفههای  HFIدر مرحله پایانی تکنولوژی شکل گیری مهارت

ماخذHeckman & Corbin, 2016 :

 .4شکوفایی در نظریه مازلو
 .1-4هرم مازلو
آبراهام مازلو ایده سلسله مراتف نیازها را در کتاب خود به نام «انگیزه و شخصیا» در سال
 1943مطرح کرد .او هدف و آرمان اصلی انسان و تربیا و تقتی او را دسا یافتن به مرتبه
واالی انسانی و همانا تحقیق خویشتن یا خودشکوفایی میداند .از پایین سلسله مراتف به باال،
.1در مطالعه کوتز و همکاران ك )2014این خروجی دارای  4مولفه اصلی اسا که در بین این مولفهها جرم و بزهکاری
ارتباط بسیار نزدیکی با مهارتهای غیرشناختی دارد و از آنجا که دستاوردهای تعامل اجتماعی و تصمیمگیری فکورانه
نیز به عنوان دستاوردهای کیفی و فاق د یک شاخص کمی مشخص و تعریف شده به احتمال زیاد همبستگی باالیی با
مهارتهای غیرشناختی دارند ،تنها به  4دستاورد اصلی در محاسبه  HFIاکتفا شده اسا ،چراکه برای دو مورد بیان شده،
فرد باید از مهارتهای غیرشناختی نظیر صبر ،گفاوگو ،تحمل نظرات مخالف ،قابلیا حل مساله ،مدیریا استرس و...
برخوردار باشد .پس چنانچه جامعهای از شاخص جرم پایینتری برخوردار باشد به سبف سطچ باالی مهارت غیرشناختی،
تعامل اجتماعی و تصمیمگیری فکورانه با احتمال بیشتری در آن جامعه اتفاق میافتد.
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نیازها شامل فیزیولوژیکی ،ایمنی ،عشق و تعلق ،عزت و تحقق بخشیدن به خود هستند که
ترتیف آنها میتواند براساس شرایط بیرونی و تفاوتهای فردی منعطف باشد .این مدل پنج
مرحلهای را میتوان به نیازهای اساسی ،روانی و خودشکوفایی تقسیم کرد .دو سطچ اول،
نیازهای اولیه ،دو سطچ دوم ،نیازهای روانی و باالترین سطچ ،نیازهای خود شکوفایی نامیده
میشوند ك.)McLeod, 2020
مازلو ك 1943و  )1954اظهار داشا که افراد برای دستیابی به نیازهای خاص انگیزه دارند
و برخی از نیازها نسبا به بقیه دارای اولویا هستند .سلسله مراتف نیازهای پنج مرحلهای
شامل موارد زیر اسا:
 -1نیازهای فیزیولوژیکی :اینها التزامات زیساشناختی برای بقای انسان هستند؛ از قبیل هوا،
غذا ،آب ،لباس ،گرما ،نیازهای جنسی و خواب.
 -2نیازهای ایمنی :محافظا از خطرات ،ایمنی ،نظم ،قانون ،ثبات و رهایی از ترس.
 -3نیازهای عشق و تعلق :بعد از تحقق نیازهای فیزیولوژیکی و ایمنی ،سطچ سوم از نیازهای
انسان ماهیتی اجتماعی داشته و شامل احساس تعلق و وابستگی اسا .این امر نیاز به انجام
رفتارهایی در راستای برقراری روابط بین فردی را برانگیخته میکند؛ نظیر دوستی ،صمیمیا،
اعتماد و پذیرش ،دریافا و ارائه عاطفه و عشق ،وابستگی و بخشی از یک گروه بودن
كخانواده ،دوستان و کار).
 -4نیازهای عزت نفس :این نیازها به دو طبقه تقسیم میشود ،عزت برای خود كکراما،
پیشرفا ،مهارت و استقتل) و میل به کسف شهرت یا احترام از جانف دیگران كم ل جایگاه
و پرستیژ).
 -5نیازهای خودشکوفایی :تحقق تواناییهای شخصی ،خود کامروایی ،جساوجوی رشد
شخصی و تجارب بزرگ و میل به تبدیل شدن به هرآنچه تواناییاش را داریم ك Maslow,

.)1987
رشد خودشکوفایی مازلو ك )Maslow, 1962به نیاز به کشف و رشد شخصیتی که در
ختل زندگی فرد به وجود میآید ،برمیگردد .از نظر مازلو ،فرد همیشه «در حال شدن» اسا
و هرگز در این مسیر در حالتی ایستا نمیماند .در خودشکوفایی ،فرد معنایی از زندگی که
برایش اهمیا دارد را مییابد .مازلو ك )1970با مطالعه زندگینامه گروهی  18نفره از افراد
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برجسته كاز جمله آبراهام لینکلن 1و آلبرت انیشتین 15 )2ویژگی یک فرد خود شکوفا را
شناسایی و برآورد کرد که تنها  2درصد از مردم به خود شکوفایی میرسند .با این حال،
خود شکوفایی خود یک درجه اسا و «هیچ انسان کاملی وجود ندارد» ك.)Maslow, 1970
مازلو همچنین به رفتارهایی اشاره میکند که میتواند به رسیدن افراد به خود شکوفایی
کمک کند .در ادامه به ویژگیهای افراد خودشکوفا و رفتارهایی که منجر به خودشکوفایی
میشوند ،پرداخته شده اسا.

 .2-4ویژگی افراد خودشکوفا
-1آنها واقعیا را بهطور کارآمدی درک کرده و توانایی تحمل شرایط بتتکلیفی را دارند.
 -2خود و دیگران را آن طور که هستند ،میپذیرند -3 .در فکر و عمل خودانگیخته و -4
مسالهمحور هستند كنه خودمحور) -5 .حس شوخطبعی غیرمعمول دارند -6 .میتوانند بهطور
عینی به زندگی بنگرند -7 .بسیار ختقند -8 .نسبا به فرهنگپذیری مقاوم هستند ،اما
غیرمتعارف نیستند -9 .نگران رفاه بشریا و  -10قادر به درک عمیق تجارب اساسی زندگی
هستند -11 .روابط بین فردی رضایابخشی را با افراد معدودی برقرار میکنند -12 .دارای
تجارب بزرگ و  -13نیازمند حریم شخصی هستند -14 .نگرشهای مردمساالرانه و -15
استانداردهای اختقی قوی دارند.

 .3-4رفتارهای منجر به خودشکوفایی
الف -تجربه زندگی همانند یک کودک با جذب و تمرکز کامل كتوجه).
ب -امتحان شیوههای جدید به جای تکیه به مسیرهای امن كختقیا و پذیرش تجربههای
جدید).
ج -گوش دادن به احساسات كندای درون) خود در ارزیابی تجارب بهجای توجه به صدای
اک ریا یا قدرت غالف یا سنا كعزت نفس).
د -اجتناب از تظاهر و صادق بودن كقابل اعتماد بودن).
ها -آمادگی برای «محبوب نبودن» در صورت عدم توافق عقاید او با اک ریا كتحمل نظرات
مخالف و خویشتنداری).
1. Lincoln, A.
2. Enstein, A.
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و -مسئولیاپذیری و سخاکوشی كوظیفهشناسی و پشتکار).
ز -تتش برای شناخا مکانیزهای دفاعی و شهاما الزم برای کنار گذاشتن آنها
كانعطافپذیری).
با بررسی «رفتارهای که منجر به شکوفایی میشود» و «ویژگیهای افراد خودشکوفا»
میشوند به وضوح میتوان به ارتباط تنگاتنگ این ویژگیها و رفتارها با مهارتهای
غیرشناختی پی برد .به بیان دیگر ،هر چه از سطوح پایین هرم مازلو به سما باال حرکا
میکنیم ،ضرورت پرورش مهارتهای غیرشناختی برای تحقق نیازهای پیچیدهتر؛ یعنی
نیازهای خود شکوفایی به حداک ر میرسد .دلیل این موضوع آن اسا که خودشکوفایی
یک تمایل فطری اسا و چون در باالترین مرحله از نیازهای انسان قرار دارد از ضرورت
کمتری برخوردار اسا و به آسانی می تواند توسط یک محیط خصمانه یا طردکننده دچار
وقفه شود كمانند بازداریهایی که یک فرهنگ یا جامعه ایجاد میکند و افراد را از اکتشاف
رفتارها و اندیشههای نو بازداری میکند) .بنابراین ،قدم گذاشتن در مسیر طتیی
خودشکوفایی نیازمند داشتن مهارتهای غیرشناختی چون جسارت و سخاکوشی اسا و
با منفعل بودن به دسا نمیآید ،چراکه افراد ممکن اسا بعد از برطرف شدن نیازهای سطچ
پایین بخواهند در همان سطچ ایمن و آسان باقی بمانند به جای اینکه خود را به طور عمد با
چالشهای جدیدی مواجه سازند.

 .5پیوند رویکرد هکمن و کوربین و نظریه مازلو
 .1-5تبیین تئوریک
در هر دو رویکرد ،مهارتهای غیرشناختی نقش مهمی در دستیابی به شکوفایی افراد دارند؛
زیرا با پرورش هرچه بیشتر این مهارت ها ،امکان دستیابی به دستاوردهای مهم اقتصادی-
اجتماعی زندگی و برآوردن نیازهای سطوح باالی هرم مازلو از جمله نیازهای خودشکوفایی،
افزایش مییابد .با این حال ،چگونه میتوان رابطه بین این دو رویکرد را تصریچ کرد؟
تحقق نیازهای اولیه و روانی در نظریه سلسله مراتف نیازهای مازلو در راستای دستیابی به
دستاوردهای درآمدی ،ستمتی و تحصیلی در رویکرد اقتصادی و به بیان دیگر ،تامین دو
بعد رفاه و رضایا در زندگی افراد اسا .از آنجا که  HDIشامل هر سه دستاورد بیان شده
اسا ،تحقق نیازهای چهار سطچ اول هرم مازلو نشاندهنده دستیابی جامعه به سطحی از
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توسعه انسانی اسا .همچنین با توجه به «ویژگیهای افراد خودشکوفا» و «رفتارهایی که منجر
به شکوفایی میشود» هر چه به سما سطوح باالی هرم مازلو حرکا میکنیم ،ضرورت
تقویا مهارتهای غیرشناختی بیشتر میشود؛ بنابراین ،در مطالعه حاضر دستاورد کاهش
جرم و بزهکاری به دلیل همبستگی باال با مهارتهای غیرشناختی و اهمیا بیشتر این نوع
مهارتها در پیشبینی دستاوردهای مهم زندگی در ردیف تحقق نیازهای خود شکوفایی
قرار میگیرد .به بیان دیگر ،سطچ پایین جرم در هر جامعه بیانگر سطچ باالی مهارتهای
غیرشناختی افراد جامعه و قابلیا دستیابی به خود شکوفایی اسا .در این سطچ فرد به واسطه
بالفعل شدن ظرفیاهای بالقوه خویش ،معنایی در زندگی مییابد که برای او مهم اسا .به
همین دلیل اسا که در رویکرد اقتصادی مطابق نمودار ك )2با افزودن دستاورد بیان شده به
سه دستاورد دیگر ،بعدی دیگر به سه بعد لحاظ شده در محاسبه  HDIاضافه میشود و
مفهومی گستردهتر از توسعه انسانی به نام شکوفایی انسانی معرفی میشود .رابطه بین دو
رویکرد را میتوان به صورت گرافیکی در نمودار ك )3نیز مشاهده کرد .در این نمودار ،تلفیق
دو رویکرد روانشناسی و اقتصادی مورد اشاره ،قابل مشاهده اسا.
نمودار  HFI .3در نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو
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 .2-5تبیین تجربی
در این بخش براساس مطالعه منتظری و همکاران ك )2021سعی بر تبیین تجربی پیوند دو
رویکرد بیان شده با بهرهگیری از دادههای  1HDIو محاسبه ك 2)CIو  HFIبرای دو گروه
کشور شامل  30کشور منتخف در بازه زمانی  2003-2017اسا .گروه کشور اول شامل 15
کشور از کشورهایی اسا که در فهرسا  20کشور دارای بهترین سیستم آموزشی قرار دارند
و گروه کشور دوم 15 ،کشور منتخف اسا که در لیسا مورد اشاره حضور ندارند .معیار
این انتخاب مبتنی بر نقش و اهمیا سیستم آموزشی در تکنولوژی شکلگیری مهارتها به
عنوان یک عامل اثرگذار بر فرآیند شکلگیری مهارتها اسا .مقادیر  CI ،HDIو HFI

مورد بررسی مقادیر میانگین این شاخصها در طول دوره مورد بررسی هستند.3
براساس نمودار ك ) 4و مشاهده وضعیا سه شاخص بیان شده ،متحظه میشود به سبف
برتری سیستم آموزشی این کشورها و به احتمال قوی توجه بیشتر نسبا به آموزش همهجانبه
انواع مهارتها نظیر شناختی و بهخصوص غیرشناختی شکاف و اختتف قابل متحظهای بین
دو نمودار  HDIو  HFIمشاهده نمیشود و این دو نمودار از روند مشابهی برخوردارند.
نمودار  CIنیز حاکی از سطچ پایین ارتکاب جرم و رفتارهای مخاطرهآمیز و بیانگر سطچ
باالتر مهارتهای غیرشناختی و شخصیتی در این گروه کشور اسا که نتیجه ،توجه بیشتر
خانواده و سیستم آموزشی به پرورش این نوع مهارتها اسا .همچنین روند نزولی HFI
همراه با روند صعودی  CIاسا.
بدین ترتیف نروژ و مجارستان به ترتیف بیشترین و کمترین مقدار  HFIو مجارستان و
ژاپن به ترتیف بیشترین و کمترین مقدار  CIرا به خود اختصاص دادهاند .تمام کشورهای این
گروه در گروه کشورهای با  HDIبسیار باال هستند.

.1مستخرج از وبسایا بانک جهانی
)2. Crime Index (CI
 .3کشورهای هر گروه براساس بیشترین مقدار  HFIمرتف شدهاند.
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بر اساس نمودار ك )5و مشاهده وضعیا سه شاخص نامبرده متحظه میشود که برای
گروه کشور دوم به دلیل  CIباالتر نسبا به گروه کشور اول ،نمودار  HDIباالتر از نمودار
 HFIاسا .هر دو نمودار دارای روندی مشابه هستند ،اما از شیف نزولی بیشتری نسبا به
نمودار ك )4برخوردار هستند .نمودار  CIنیز برای این گروه کشور با شیف بیشتری نسبا به
گروه کشور اول صعودی هستند .بدین ترتیف جمهوری چک و رواندا به ترتیف بیشترین و
کمترین مقادیر  HFIو کمترین و بیشترین مقادیر  CIرا به خود اختصاص داده اند .جمهوری
استمی ایران در بین کشورهای این گروه در جایگاههای نهم  HFIو هشتم  CIقرار گرفته
اسا.
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نمودار  .5روند  HDI ،HFIو  CIدر گروه کشور دوم
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بر اساس نمودار ك )6حتی اگر در یک نگاه کلی کشورهای مورد بررسی را به لحاظ
وضعیا سه شاخص بیان شده ،رصد کنیم در کشورهای با کیفیا باالی سیستم آموزشی به
دلیل به رسمیا شناختن تعدد مهارتها ،توجه به پرورش مهارتهای غیرشناختی بیشتر و
رفتار مخاطرهآمیز کمتر اسا .بر این اساس ،مردم این کشورها از پتانسیل بیشتری در تامین
نیازهای خود شکوفایی برخوردار هستند .در حالی که هر چه به سما کشورهای با سیستم
آموزشی ضعیفتر حرکا می کنیم این مهم از قوت کمتری بر خوردار اسا ،چراکه به
سبف کیفیا پایین سیستم آموزشی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در شکلگیری مهارتها
و عدم توجه به پرورش طیف وسیعی از مهارتها ،مردم این کشورها از پتانسیل کمتری برای
دستیابی به سطوح باالی هرم مازلو و تامین نیازهای خود شکوفایی بر خوردار هستند .در بین
 30کشور مورد بررسی ،نروژ و رواندا به ترتیف در جایگاههای اول و  30ام  HFIو ژاپن و
رواندا به ترتیف در جایگاههای  30ام و اول  CIقرار گرفته اند .ایران نیز جایگاه 24ام در
 HFIو هشتم در  CIرا به خود اختصاص داده اسا.
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 .6جمعبندی و نتیجهگیری
در مقاله حاضر با پیوند دو رویکرد روانشناسی و اقتصادی به تبیین مفهوم شکوفایی انسانی به
عنوان مفهومی بسط یافته از توسعه انسانی پرداخته شد .رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی
شکلگیری مهارت و رویکرد دوم مبتنی بر سلسله مراتف نیازهای مازلو اسا .نتایج حاصل
از این مطالعه بیانگر نقش حیاتی مهارتهای غیرشناختی در دستیابی به شکوفایی انسانی اسا
و از آنجا که مطالعات متعدد روانشناسی و اقتصادی حاکی از رابطه تنگاتنگ مهارتهای
غیر شناختی و جرم و بزهکاری هستند در این مطالعه جرم و بزهکاری به عنوان پروکسی از
مهارتهای غیرشناختی و قابلیا دستیابی جامعه به سطچ خود شکوفایی در نظر گرفته
میشود.
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مطالعه حاضر ضرورت توجه بیشتر به پرورش مهارتهای غیرشناختی توسط خانواده،
سیستم آموزشی و سیاساگذاران را آشکار میکند ،چراکه با پرورش این نوع مهارتها و
ارتقای صتحیاها و شایستگیهای افراد ،امکان دستیابی به نیروی کار مولد و توانمند
افزایش مییابد.
نیروی کاری که دارای مهارتهای ارزشمندی فراتر از مهارتهای شناختی اسا ،حلقه
مفقوده در فرآیند توسعه کشورهای در حال توسعهای نظیر ایران اسا که با تکیه صرف بر
ارتقای مدارج و مدارک تحصیلی از پرورش مهارتهای باارزش در راستای توانمندسازی
کودکان و نوجوانان به عنوان نیروی کار آینده بازماندهاند .توجه به این امر در بهبود کارایی
و بهرهوری نیروی کار به عنوان مهمترین چالش کشورهای در حال توسعه کارگشا خواهد
بود .همچنین با تاکید بیشتر بر پرورش مهارتهای ارزشمند و ارتقای سرمایه انسانی ،امکان
بالفعل شدن ظرفیاهای بالقوه افراد افزایش و عتوه بر تامین بعد رفاه و رضایا از زندگی،
تامین نیازهای پیچیدهتر و خود شکوفایی نیز محقق میشود .در این سطچ شخص به معنایی
از زندگی دسا مییابد که برایش مهم اسا.
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