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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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 هایهارتم اهمیت بر تاکیدی: انسانی شکوفایی و انسانی توسعه 
 غیرشناختی

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، اگروه اقتصاد، اقتصاد،  يدكتر يدانشجو زهرا منتظری
  

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ااستاد، گروه اقتصاد،   محسن رنانی

 چکیده 
ایی ها منبع اصلی رفاه و شکوفی، توسعه اقتصادی اسا و مهارتدیدگاه جیمز هکمن توسعه انسان براساس

-ریغ یهاو عدم توجه به مهارت یشناخت یهاصرف به پرورش مهارت توجهبا این وجود، . جوامع هستند
 ،زندگیمهم  هایدستاوردو  یخارج یمنف یها در کاهش رفتارهامهارتنوع  نیا ایاهم سبفبه ی شناخت
بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر، تبیین مفهومی  اندازد.یم ریجوامع را به تاخ ییو شکوفا توسعهروند 

وانشناسی انسانی با استفاده از پیوند دو رویکرد اقتصادی و ر بسط یافته از توسعه انسانی تحا عنوان شکوفایی
و رویکرد  مهارتگیری های غیرشناختی اسا. رویکرد اول مبتنی بر تکنولوژی شکلو چرایی اهمیا مهارت

اسا. نتایج حاصل از این مطالعه تاکیدی برتمرکز بیشتر خانواده و  دوم مبتنی بر نظریه سلسله مراتف نیازها
های ندیها و توانمشناختی اسا، چراکه منجر به ارتقاء صتحیاهای غیرسیستم آموزشی بر پرورش مهارت

صادی و تحقق نیازهای پیچیده تر در راس هرم مازلو اقت -های مهم اجتماعیفردی جها دستیابی به دستاورد
 .شودمی

 .مازلو هرم انسانی، شکوفایی انسانی، توسعه جرم، غیرشناختی، هایمهارتها: کلیدواژه

 .JEL: O15, J24 یبندطبقه
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  مقدمه .1
که  ندنک به توسعه اقتصادی دسا پیدا توانندمی شرطیبراساس مطالعات معاصر، جوامع به 

اسخگو های اقتصادی، پ. در این طرز تلقی تنها راهکارای داشته باشندیافتههای توسعهسانان
حقیقات یافته تمرکز کرد. محور چنین تفکری بر تهای توسعهنسانانیستند و باید بر تربیا 

وی معتقد اسا  .اسا دان برنده جایزه نوبل گذاشته شده، اقتصاد1گسترده جیمز هکمن
های شکتت جوامع نظیر جرم و بزهکاری، ترک تحصیل از دبیرستان و وضعیابسیاری از م

ها و نابرابری در حال رشد در جامعه ها، توانایینامساعد ستمتی به سطچ پایین مهارت
های فوق و به دنبال آن تحقق اهداف ملی همچون تقویا ردد. از این رو، حل چالشگمیرب

 های رشد و یادگیریتوسعه اقتصادی را در برنامهطبقه متوسط، کاهش کسری بودجه و 
کند، چراکه سبف پرورش مهارتوجو میکیفیا در اوان کودکی کودکان محروم جسابا

کند و باعث کاهش مخارج اجتماعی و بهبود شود، نیروی کار را تقویا میهای با ارزش می
  (.Heckman, 2013 & 2008ك شودرشد اقتصادی می

هایی برای عمل هستند و این امکان را ها ظرفیاکنند. آنراد را توانمند میها، افمهارت
های جدید ایجاد کنند و دهند که بتوانند زندگی خود را شکل دهند، مهارتبه مردم می

در  های مختلفها به طور ذاتی متعدد هستند و انواع وظایف به مهارتمهارتشکوفا شوند. 
 (. Heckman & Kautz, 2013دارند ك های مختلف نیازسطوح و نسبا

های فکری مانند های ذهنی مورد استفاده در فعالیاهای شناختی شامل تواناییمهارت
شناختی نیز های غیراسا. اصطتح مهارت (Green, 2011خواندن، نوشتن و حساب ك

 اههزها و انگیهای شخصیتی، نگرششامل ویژگی( مطرح شد که 1976ك 2توسط بولز و گینتز
هستند. عتوه بر این، اصطتح بیان شده تمایز اشتباه بین عوامل شناختی و غیرشناختی را 

( خاطر نشان کرده2008ك 3کند؛ در حالی که همانطور که بورگانس و همکارانپررنگ می
  های کمی از رفتار انسان فاقد شناخا اسا.اند جنبه

ه ی اقتصادی و اجتماعی تاثیر گذارند و بهاشناختی بر موفقیاهای شناختی و غیرمهارت
های خانوادگی هستند و اثرات مستقیمی بر سطچ دستمزد، سطچ شدت تحا تاثیر محیط

                                                           
1. Heckman, J. 

2. Bowles, S. & Gintis, H. 

3. Borghans, L., et al. 



 1401بهار  | 90شماره  | 27سال  |های اقتصادی ايران پژوهش | 44

 

های انحرافی تحصیل، مشارکا در جرم، مصرف مواد مخدر و مشارکا در سایر فعالیا
 (. Cunha et al., 2006 and Cunha & Heckman, 2007دارند ك

 یهاهاز جنب یاریبس یاما برا هستند،الزم  یدر زندگ ایموفق یبرا یشناخت هایمهارت
دهد که یاز شواهد نشان م یقابل توجه ند و بخشستین ی، کافیاجتماع یعملکرد در زندگ

ز اهای شناختی دستاوردهای بیشتری در زندگی ی در مقایسه با مهارترشناختیغ یهامهارت
بینی شرا پیو جرم و بزهکاری  ستمتیکار،  بازار هایدستاورد، یلیتحص شرفایجمله پ

 (.  Heckma et al., 2014 and Kautz & Zanoni, 2014كکنند می
برای سنجش که  موفقیاو  یهوش فیضرهای آزمونبا های غیرشناختی مهارت

 یاهتمهارها، شوند. این آزموننمی یریگ، اندازهشونداستفاده می یشناخت یاهتمهار
جه، عزت نفس و ، اعتماد، توی، خودکنترلپذیریمسئولیا، كثبات( پشتکار یرنظ غیرشناختی

های پذیرش تجربه، هایدر برابر سخت یآورتابختقیا، خودادراکی، ، یخودکارآمد
 ر در جامعهثوتعامل م ییتوانا و پذیریمختلف، انعطاف دی، تحمل عقای، فروتنی، همدلجدید

 Gutmanكگیرند درسه و جامعه مهم هستند را در نظر نمیرا که به طور کلی در بازار کار، م

and Kautz et al., 2014  & Schoon, 2013) . 
اری های خوداظهنامهشناختی را با استفاده از پرسشهای غیرمهارتروانشناسان بیشتر 

های غیرشناختی تحا عنوان مدل پنج بندی خوب از مهارتها به یک طبقهسنجند.آنمی
های اند که عبارت اسا از پذیرش تجربهرسیده 2«اوشن»با نام اختصاری  1صیاعاملی شخ

گرایی، سازگاری و موافق بودن و نوروتیک بودن. پذیری، برونجدید، وجدان و مسئولیا
پذیری، سازگاری و موافق بودن بیشتر از سایر موارد از میان این صفات، وجدان و مسئولیا

 John et al., 1994 & Heckman etك کنندبینی میشارتکاب جرم و بزهکاری را پی

al., 2014 ) ی( را با استفاده از رفتارهایشناختریكغ یعاطف -یاجتماع یهامهارتو 
 د.نکنیم یریگشده اسا، اندازهسنجیده  ینوجوان یهاپروا که در سالیو ب آمیزمخاطره

ر های غیرشناختی دمهارت هدف اصلی این مقاله تبیین اهمیابراساس آنچه مطرح شد، 
عه های افراد یک جامعه و دستیابی به مفهومی بسط یافته از توسها و شایستگیارتقاء صتحیا

اسا. این مهم با پیوند دو رویکرد اقتصادی و « شکوفایی انسانی»انسانی تحا عنوان 

                                                           
1. Big Five 

2. Openness to experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, 

Neuroticism 
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( و 2016ك 1گیری مهارت هکمن و کوربینروانشناسی که اولی مبتنی بر تکنولوژی شکل
شود. در همین ( اسا، محقق می1943ك 2های مازلودومی مبتنی بر نظریه سلسله مراتف نیاز

 های غیرشناختیشواهد و مطالعات مطرح شده درخصوص اهمیا مهارتراستا با استفاده از 
ای هآمیز، جرم و بزهکاری به عنوان پروکسی از مهارتدر ممانعا از بروز رفتارهای مخاطره

نیز که برای  3شاخص شکوفایی انسانی شود و ازدر یک جامعه نظر گرفته میغیرشناختی 
 شود.( مطرح و محاسبه شده اسا، استفاده می2021ك 4اولین بار توسط منتظری و همکاران

های به این ترتیف اسا که در بخش دوم به بیان ارتباط مهارتچارچوب مقاله حاضر 
های سوم و چهارمبه ترتیف به تبیین مفهوم خشپردازد. بغیرشناختی و جرم و جنایا می

شکوفایی در دو رویکرد اقتصادی و روانشناسی اختصاص دارند. بخش پنجم پیوند دو 
گیری هکند و بخش ششم به بحث و نتیجرویکرد را در دو بخش تئوریک و تجربی تشریچ می

 پردازد.می

 های غیرشناختی و جرم و جنایت. مهارت2

 یدر زندگ ایموفق یاز آنچه برا یتنها بخش یشناخت یهامهارتهستند و  ها متعددمهارت
 یعنی غیرشناختی؛های مهارت، هستند. همانطور که در بخش قبل نیز اشاره شد الزم اسا

و  ه نفس، اعتماد بزهی، پشتکار، توجه، انگیمانند اعتماد به نفس، نوع دوست «های نرممهارت»
 یاستیو مباحث س یهای علملیدر تحلها بیشتر مهارتما این ، امهم هستند زین فردیستما 

 .(Heckman & Corbin, 2016ك رندیگقرار می یتوجهیمورد ب

های غیرشناختی بر جرم و جنایا در اقتصاد، ادبیات محدودی وجود در مورد اثر مهارت
های اریشناسی با برآورد همبستگی بین ضریف هوشی، معدارد، اما در روانشناسی و جرم

های تری وجود دارد که همبستگی بین معیارشخصیتی و جرم و جنایا ادبیات گسترده

                                                           
1. Heckman, J. & Corbin, C. 

2. Maslow, A. 

3. Human Flourishing Index (HFI) 

مبتنی بر تکنولوژی  (،HDIكتوسعه انسانی  به عنوان بسطی از شاخص (HFIك. در این مطالعه شاخص شکوفایی انسانی  4

ها با در نظر گرفتن چهار بعد درآمد، ستما، تحصیل و جرم و بزهکاری با استفاده از متدولوژی گیری مهارتشکل

های بعدی درآمد، به ترتیف از شاخص HDIمحاسبه شده اسا. بدین ترتیف برای سه بعد لحاظ شده در  HDIمحاسبه 

محاسبه و  (CIكآمیز تحصیل و برای بعد جرم و بزهکاری شاخصی تحا عنوان شاخص رفتار مخاطرهامید به زندگی و 

 استفاده شده اسا. 
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شخصیتی نظیر خود کنترلی، قید و بند، احساسات منفی و جرم و بزهکاری را نشان 
 (.Caspi et al., 1994 and Agnew et al., 2002; Pratt & Cullen, 2000دهدكمی

 لیاز قب هاییدستاوردبر را  یشناخت ییاز توانا ریغ یفاتاثر ص ،در اقتصاد اخیر قاتیتحق
 ;Borghans et al., 2008ك و مهاجرت یمشارکا در بازار کار، نمرات آزمون، ستمت

Heckman et al., 2005; Cobb-Clark & Tan, 2011; Dohmen & Falk, 2011; 

Chiteji, 2010 and Jeager et al., 2010  ینیبشیات در پصف نیا شنق( با اشاره به 
د که ندهنشان می (2011ك 1همچنین هیل و همکاران .انددادهنشان مجرمانه های ایفعال

و  یدر کاهش بزهکار یشناخت یهاتا مهارت متمرکز هستند ایکه بر شخص مداختتی
  .هستندموثر  یصفات مربوط به بزهکار

های بررسی ا استفاده از دادهنیز ب (2010ك 2و همکارانها و کان( 2005كو همکاران  هکمن
دهند مبنی بر شواهدی ارائه می 4و کودکان و بررسی ملی طولی جوانان 3ملی طولی جوانان

در تی. شوند تا عوامل شناخشناختی توضیچ داده میاینکه اعمال جنایی بیشتر با عوامل غیر
با پرورش  5یپر یندبستا شید که برنامه پندهینشان م (2010همین راستا هکمن و همکاران ك

رگذار بوده اث لی بسیاربزرگسا های مجرمانه دردر فعالیابر مشارکا های غیرشناختی مهارت
این برنامه اثرات بلندمدتی بر نمرات ضریف هوشی نداشا، اما برای هر دو جنسیا  .اسا

 کودکان داشا. 6های درونی و بیرونیاثر قابل توجهی بر رفتار
کودکان بررسی ملی طولی های از داده یشواهد خود با بررسی ( در تحقیق2011ك 7آگان

گری و موفقیا تحصیلی های رفتاری خطرپذیری، تکانشکه شامل معیار جوانان
های شناختی( در دوران کودکی و همچنین خوداظهاری رفتار مجرمانه در بزرگسالی كمهارت

ط رفتارهای بیرونی و های غیرشناختی سنجیده شده توسدهد که مهارتاسا، نشان می
گری و ترجیچ ریسک، اثرات مهمی بر مشارکا در جرم و جنایا دارند. به درونی، تکانش

های تر از تاثیر مهارتهای غیرشناختی بر جرم و جنایا بزرگطور کلی، تاثیر مهارت

                                                           
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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 یهامهارتاین مطالعه موید اهمیا بیشتر شناختی بر جرم و جنایا اسا. همچنین 
 تحصیل اسا.  برها آن ریتاثنسبا به مجرمانه های ارتکاب فعالیادر  یرشناختیغ

 یهامهارت دهد کهنشان می ریاخ قاتیتحقهای غیرشناختی چیسا؟ اما نقش مهارت
 Heckman, et al., 2005 and گذارد كمی ریو دستمزدها تاث تحصیلبر  یرشناختیغ

Piatek, 2010&Pinger ). یشهو فیبا ضر یانسان هیرما، سیتجرب قاتیدر اک ر تحق ،
یه انسانی بنابراین، افراد با سرما شود.می جایگزین تحصیل ای یلیتحص شرفایپ یهاآزمون

ا ها کمتر اسکنند و احتمال ارتکاب جرم در آنهای باالتری کسف میباالتر، دستمزد
 ر(. از این رو، احتماال این اث and Grogger, 1998 & Moretti, 2004Lochnerك
ی های غیرشناختمهارتدر حالی که  .شودظاهر می یهای فرصتنهیهز قیاز طر میمستقریغ

 یهاایفعال در ادیبه احتمال ز د.نداشته باش مجرمانهبر مشارکا ی میمستق رید تاثنتوانمی
تری از اهمیا بیش یاز جمله پرخاشگر صفات یبرخبرختف مشاغل قانونی رسمی مجرمانه 

 دهد.یسوق م و جنایا در جرم ینسب ایافراد را به داشتن مز یبرخین امر او برخوردار اسا 
بدون توجه به منجر به عمل آنی افراد  1یزمان چیو ترج یگرصفات مانند تکانش ریسا

 شود.یم مجرمانههای ایفعال شیافزا جهیدر نتمتحظاتی درباره عواقف بلندمدت آن عمل و 
قرار  2مانند وجدان یصفات ریتحا تاث و جنایا احتماالم از جراز آنجا که مطلوبیا ناشی 

، داشته باشند یکاف یتیاز ارتکاب جرم نارضا شتریافراد با وجدان باحتمال اینکه  ،ردیگمی
ها را از ارتکاب جرم بدون هیچ ترسی از ای که حتی ممکن اسا آنبیشتر اسا به گونه
 (. Agan, 2011عواقف آن بازدارد ك

که  یاز آن اسا که مداختت یحاک CNLSY3 لیو تحل هیتجز حاصل از جینتا
، یضریف هوشبر  ریتاث در صورت عدم ی، حتبخشندبهبود میغیرشناختی را  یاهتمهار
من ها و هکاثرگذار باشند. از این رو، با توجه به شواهدی از کان اتیجرم و جنا بر توانندمی

های دورههای حساس و حیاتی، جود دوره( مبنی بر و2010ها و همکاران ك( و کان2007ك
قبل از  همچنانها اسا، آن های شناختیی دیرتر از مهارترشناختیصفات غ یبرا حیاتی

ها و این مهم داللا بر این دارد که اگر قرار بر بهبود این مهارت افتنداتفاق می یبزرگسال
نی اسا که برای ن مهم به این معباشد باید قبل از رسیدن فرد به سن بزرگسالی اتفاق بیفتد. ای

                                                           
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 
های غیرشناختی کودکان متمرکز باشد. به این ترتیف این مطالعه به باید بر تقویا مهارت

ت ردنبال نفی اثرگذاری عوامل بیرونی در کاهش جرم و جنایا نیسا، بلکه فقط ضرو
آمیز را به عنوان الزامی شناختی در کاهش جرم و رفتارهای مخاطرههای غیرپرورش مهارت

  کند.تر تبیین میهای پیچیدهبرای دستیابی افراد جامعه به شکوفایی و تامین نیاز

 . شکوفایی در رویکرد هکمن و کوربین3
در  ییارفاه و شکوف یلمنابع اص یرشناختیو غ یشناخت یهامهارت مطرح شد،بر اساس آنچه 

 . ازکنندمی ممکن ی رازندگ یهااز حوزه یعیوس فیدر ط ایها فعالآن رایز ؛جامعه هستند
 ایی نظیرهدستاورددهد چگونه  چیتوضتا کوشد یم یتوسعه انسان اقتصاد کردیرو ،رو نیا

 یگذارهیبا سرما تحصیلی پیشرفادادن و  ای، ررم و بزهکاری، حقوق و دستمزد، جیستمت
هایی چون ها و مدلاین رویکرد نظریه .شودحاصل میهای متعدد و تجربه تعامل با مهارت

ها در طول زمان را توضیچ که چگونگی تکامل مهارت« گیری مهارتتکنولوژی شکل»
 (.Cunha & Heckman, 2007; 2008ك هند، توسعه داده اسادیم

 ینولوژتکیک توسط  یانسان هایهارتو م هاییتوانا یریگپروسه شکلبر این اساس  
 یمراحل شود.یاداره م -قبل از تولد، بدوتولد،کودکی، نوجوانی و بزرگسالی-ی اچندمرحله
و اگر ها آن مهارت یبرا «های حساسدوره»مولدتر هستند  یهای خاصمهارت دیکه در تول

امیده نآن مهارت  یبرا «یدوره بحران»، باشدمهارت موثر  کی دیدر تولبه تنهایی مرحله  کی
  .(Cunha et al., 2006شود كمی

 ها باید اینگذاریو سرمایه ها متفاوت هستندهای حساس و حیاتی در بین مهارتدوره
 یبرا حیاتی یهادوره(. بنابراین، Kautz et al., 2014ها را هدف قرار دهند كدوره
قبل از  همچنانها آن اما ،اسا های شناختیتر از مهارتی دیررشناختیغ ایهتمهار

یری گهای اولیه برای شکلگذاری در سالاز این رو، سرمایه. افتندیاتفاق م یبزرگسال
های موفق بهبود و اصتح نوجوانان باید های شناختی بسیار مهم اسا، اما استراتژیمهارت

بنابراین،  (.Cunha et al., 2010ها متمرکز باشند كشناختی آنهای غیربر تقویا مهارت
ه اشاره های اولیگذاریها به باال بودن بازده اقتصادی سرمایهگیری مهارتتکنولوژی شکل

دهند ای اولیه کارایی را افزایش و نابرابری را کاهش میهیگذارکند، چراکه سرمایهمی
 ( نمایش داده شده اسا(. 1گذاری بر سرمایه انسانی در نمودار ككبازده نزولی سرمایه
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 هایدهد که چرا تکامل مهارتها همچنین توضیچ میگیری مهارتتکنولوژی شکل
ه از هایی اسا کگذاری برای کودکان کم سن محروم از راهبردگری وکیفیا سرمایهوالد

 (. 2021نظر اجتماعی منصفانه و از نظر اقتصادی کارا اسا كمنتظری و همکاران، 

 وی سرمایه انسانیگذار ر. بازده نزولی سرمایه1نمودار 

 
 Heckman, 2008ماخذ: 

مهارت  یریگشکلتکنولوژی  پایانیمقاله بر مرحله این ، تمرکز (2بر اساس نمودار ك
دوره در  هامهارتانباشا حاصل از های دستاورد- (Heckman & Corbin, 2016ك

اسا.  IHF1یعنی  و شاخص محاسبه شده برای آن؛ تحا عنوان شکوفایی انسانی -یبزرگسال
های قبلی عنوان شد این شاخص عتوه بر در نظر گرفتن سه بعد لحاظ همانطور که در بخش

بعد دیگری تحا عنوان جرم و بزهکاری را نیز  HDI(2(شده در شاخص توسعه انسانی 

                                                           
1. Human Flourishing Index (HFI) 

2. Human Development Index (HDI) 
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اختی، آن های غیرشنبنابراین، مقاله حاضر با تبیین ارتباط بعد جرم  با مهارت 1شود.شامل می
های غیرشناختی در یک جامعه ساختار یافته مطرح و از آن ن پروکسی از مهارترا به عنوا

 کند.جها پیوند دو رویکرد در راستای تبیین مفهوم شکوفایی استفاده می

 در مرحله پایانی تکنولوژی شکل گیری مهارت HFIهای . مولفه2نمودار 

 
 Heckman & Corbin, 2016ماخذ: 

 . شکوفایی در نظریه مازلو4

 . هرم مازلو4-1
در سال  «انگیزه و شخصیا»زلو ایده سلسله مراتف نیازها را در کتاب خود به نام اآبراهام م

. او هدف و آرمان اصلی انسان و تربیا و تقتی او را دسا یافتن به مرتبه کردمطرح  1943
اتف به باال، سلسله مر نییداند. از پاواالی انسانی و همانا تحقیق خویشتن یا خودشکوفایی می

                                                           
ها جرم و بزهکاری مولفه اصلی اسا که در بین این مولفه 4( این خروجی دارای 2014.در مطالعه کوتز و همکاران ك 1

یری فکورانه گهای غیرشناختی دارد و از آنجا که دستاوردهای تعامل اجتماعی و تصمیمارتباط بسیار نزدیکی با مهارت

د یک شاخص کمی مشخص و تعریف شده به احتمال زیاد همبستگی باالیی با نیز به عنوان دستاوردهای کیفی و فاق

اکتفا شده اسا، چراکه برای دو مورد بیان شده،  HFIدستاورد اصلی در محاسبه  4های غیرشناختی دارند، تنها به مهارت

استرس و...  ، مدیریاوگو، تحمل نظرات مخالف، قابلیا حل مسالههای غیرشناختی نظیر صبر، گفافرد باید از مهارت

تری برخوردار باشد به سبف سطچ باالی مهارت غیرشناختی، ای از شاخص جرم پایینبرخوردار باشد. پس چنانچه جامعه

 افتد.گیری فکورانه با احتمال بیشتری در آن جامعه اتفاق میتعامل اجتماعی و تصمیم
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که  ستنده به خود دنی، عشق و تعلق، عزت و تحقق بخشیمنی، ایکیولوژیزیفشامل  ازهاین
مدل پنج  نیا های فردی منعطف باشد.تواند براساس شرایط بیرونی و تفاوتها میترتیف آن

 ،لکرد. دو سطچ او میتقس شکوفاییو خود ی، روانیاساس یازهایتوان به نیرا م یامرحله
امیده ن شکوفایی خود یازهاین ،سطچ نیباالتر ی وروان یازهاین ،ومدو سطچ داولیه،  یزهااین

 (. McLeod, 2020كشوند می
دارند  هزیخاص انگ یازهایبه ن یابیدست یاظهار داشا که افراد برا (1954و  1943مازلو ك

 یامرحله پنج یازهایمراتف ن سلهسل .هستند ایاولو نسبا به بقیه دارای ازهایاز ن یو برخ
 اسا: ریشامل موارد ز

هوا،  لیاز قب د؛هستنانسان  یبقا یبرا یشناختسایالتزامات ز نهایا ی:کیولوژیزیف یازهاین -1
 و خواب.های جنسی نیازغذا، آب، لباس، گرما، 

 از ترس. ییرها و نظم، قانون، ثبات ،یمنیمحافظا از خطرات، ای: منیا یازهاین -2

 یازهاین سطچ سوم از ،یمنیو ا یکیولوژیزیف یازهایبعد از تحقق ن :تعلقعشق و  یازهاین -3
به انجام  ازیامر ن نی. ااسا یتعلق و وابستگ سداشته و شامل احسا یاجتماع یتیانسان ماه

 ا،یمیصم ،یدوست؛ نظیر کندیم ختهیرا برانگ یفرد نیروابط ب یبرقرار یدر راستا ییرفتارها
ودن گروه ب کیاز  یبخش ی وارائه عاطفه و عشق، وابستگ و افایدر رش،یاعتماد و پذ

 کار(. و كخانواده، دوستان

خود كکراما،  یعزت برا شود،می میبه دو طبقه تقسها این نیاز :عزت نفس یازهاین -4
 گاهیل جاكم  گرانیاحترام از جانف د ایشهرت کسف به  لیاستقتل( و م و مهارت شرفا،یپ

 (.ژیو پرست

رشد  یجووجسا ،ییخود کامروا ،یشخص یهاییتحقق توانا یی:خودشکوفا یازهاین -5
 ,Maslowك میرا دار اشییشدن به هرآنچه توانا لیبه تبد لیو تجارب بزرگ و م یشخص

1987.) 
ر که د یتیبه کشف و رشد شخص ازی( به نMaslow, 1962ك یی مازلو رشد خودشکوفا

اسا « حال شدن در» شهی. از نظر مازلو، فرد همددگریبرم ،دیآیفرد به وجود م یختل زندگ
که ی زندگ یی ازفرد معنا ،یی. در خودشکوفاماندینم ستایا یدر حالت ریمس نیو هرگز در ا

از افراد  رهنف 18 زندگینامه گروهی مطالعه( با 1970. مازلو كابدییدارد را م ایاهم شیبرا
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را  شکوفافرد خود  کی یژگیو 15( 2نیتشیو آلبرت ان 1نکلنیكاز جمله آبراهام لبرجسته 
، حال نیبا ارسند. درصد از مردم به خود شکوفایی می 2و برآورد کرد که تنها  ییشناسا

 (.Maslow, 1970ك «وجود ندارد یانسان کامل چیه» و درجه اسا کیخود  خود شکوفایی
ایی به خود شکوفتواند به رسیدن افراد کند که میمازلو همچنین به رفتارهایی اشاره می

های افراد خودشکوفا و رفتارهایی که منجر به خودشکوفایی کمک کند. در ادامه به ویژگی
 شوند، پرداخته شده اسا.می

 . ویژگی افراد خودشکوفا4-2
را دارند.  یفیبتتکل طیشراتحمل  ییدرک کرده و توانا یطور کارآمدرا به ایها واقعآن-1
 -4 و ختهیدر فکر و عمل خودانگ -3. دنریپذیم ،که هستندطور  را آن گرانیخود و د -2

طور به توانندیم -6دارند.  رمعمولیغ یطبعحس شوخ -5محور هستند كنه خودمحور(. لهامس
اما  هستند، مقاوم یریپذنسبا به فرهنگ -8 ند.ختق اریبس -7. نگرندب یبه زندگ ینیع
 یزندگ یتجارب اساس قیقادر به درک عم -10 و اینگران رفاه بشر -9. ستندین رمتعارفیغ

دارای  -12. کنندیبرقرار م یرا با افراد معدود یبخشایرضا یفرد نیروابط ب -11 هستند.
 -15 و ساالرانهمردم یهانگرش -14 ی هستند.شخص میحر مندازین -13و  تجارب بزرگ

 .ی دارندقو یاختق یاستانداردها

 ییمنجر به خودشکوفا یرفتارها. 4-3

 كتوجه(. کودک با جذب و تمرکز کامل کیهمانند  یتجربه زندگ -الف

های كختقیا و پذیرش تجربه امن یرهایبه مس تکیه یبه جا دیجدهای شیوهامتحان  -ب
 جدید(.

 یتوجه به صدا یجاتجارب به یابیخود در ارز كندای درون( گوش دادن به احساسات -ج
 س(.كعزت نف سنا ایقدرت غالف  ای ایاک ر

 كقابل اعتماد بودن(. اجتناب از تظاهر و صادق بودن -د

ظرات كتحمل ن ایاک رعقاید او با در صورت عدم توافق « محبوب نبودن» یبرا یآمادگ -اه
 مخالف و خویشتنداری(.

                                                           
1. Lincoln, A. 

2. Enstein, A. 



 53 |منتظری و رنانی 

 

 شناسی و پشتکار(.ی كوظیفهکوشو سخا یریپذایمسئول -و

ها آن کنار گذاشتن یبرا الزم شهاماو های دفاعی ی شناخا مکانیزتتش برا -ز
 (.پذیریانعطافك

 «افراد خودشکوفا یهایژگیو»و « شودشکوفایی میمنجر به ی که رفتارها»با بررسی 
های ها با مهارتها و رفتارتوان به ارتباط تنگاتنگ این ویژگیشوند به وضوح میمی

رکا به سما باال حغیرشناختی پی برد. به بیان دیگر، هر چه از سطوح پایین هرم مازلو 
عنی تر؛ یهای پیچیدههای غیرشناختی برای تحقق نیازکنیم، ضرورت پرورش مهارتمی
رسد. دلیل این موضوع آن اسا که خودشکوفایی های خود شکوفایی به حداک ر مینیاز

یک تمایل فطری اسا و چون در باالترین مرحله از نیازهای انسان قرار دارد از ضرورت 
تواند توسط یک محیط خصمانه یا طردکننده دچار ردار اسا و به آسانی میکمتری برخو

ند و افراد را از اکتشاف کایجاد می جامعه یا فرهنگ هایی که یکمانند بازداریوقفه شود ك
(. بنابراین، قدم گذاشتن در مسیر طتیی کندهای نو بازداری میرفتارها و اندیشه

ا و کوشی اسو سخاشناختی چون جسارت های غیرخودشکوفایی نیازمند داشتن مهارت
ای سطچ هآید، چراکه افراد ممکن اسا بعد از برطرف شدن نیازبا منفعل بودن به دسا نمی

پایین بخواهند در همان سطچ ایمن و آسان باقی بمانند به جای اینکه خود را به طور عمد با 
 های جدیدی مواجه سازند. چالش

 مازلو هیو نظر . پیوند رویکرد هکمن و کوربین5

 . تبیین تئوریک5-1
 ؛اد دارندافر ییبه شکوفا یابیدر دست یهای غیرشناختی نقش مهم، مهارتکردیدر هر دو رو

 -یادمهم اقتص یبه دستاوردها یابیمهارت ها، امکان دست نیا شتریبا پرورش هرچه ب رایز
 ی،خودشکوفای یازهایزلو از جمله ناهرم م یسطوح باال یازهایو برآوردن ن یزندگ یاجتماع

 ؟تصریچ کردرا  رویکرددو  نیا نیتوان رابطه بحال، چگونه می نی. با اابدیمی شیافزا
ابی به و در راستای دستیمازل یازهایسلسله مراتف ن هیدر نظر یو روان اولیه یازهاینتحقق 

دو  نیامت های درآمدی، ستمتی و تحصیلی در رویکرد اقتصادی و به بیان دیگر،دستاورد
 دستاورد بیان شدهشامل هر سه   HDIکه از آنجا  اسا.ی افراد در زندگ ایرضابعد رفاه و 

ز ا یسطحدهنده دستیابی جامعه به هرم مازلو نشان لچهار سطچ او یازهاین تحققاسا، 
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که منجر  ییرفتارها»و  «افراد خودشکوفا یهایژگیو»ا. همچنین با توجه به اس یتوسعه انسان
 کنیم، ضرورتبه سما سطوح باالی هرم مازلو حرکا میهر چه « شودشکوفایی میبه 

اهش کشود؛ بنابراین، در مطالعه حاضر دستاورد های غیرشناختی بیشتر میتقویا مهارت
وع غیرشناختی و اهمیا بیشتر این ن یهامهارت باهمبستگی باال  لیبه دلو بزهکاری  جرم

 ییکوفاش خود یازهایتحقق ن های مهم زندگی در ردیفبینی دستاوردها در پیشمهارت
ای هبه بیان دیگر، سطچ پایین جرم در هر جامعه بیانگر سطچ باالی مهارت .گیردقرار می

فرد به واسطه  چسط نیدر اغیرشناختی افراد جامعه و قابلیا دستیابی به خود شکوفایی اسا. 
اسا. به  مهم اوی که برا یابدمی یدر زندگ ییمعنا های بالقوه خویش،بالفعل شدن ظرفیا

به دستاورد بیان شده با افزودن ( 2در رویکرد اقتصادی مطابق نمودار ك اسا که لیدل نیهم
شود و اضافه می HDIبعدی دیگر به سه بعد لحاظ شده در محاسبه ، دیگر دستاوردسه 

دو  نیب ابطهرشود. ی معرفی میانسان ییشکوفاتر از توسعه انسانی به نام مفهومی گسترده
 قیتلف نمودار، نیمشاهده کرد. در ا زین( 3نمودار كدر  گرافیکیتوان به صورت را می یکردرو

 قابل مشاهده اسا. مورد اشاره، یو اقتصاد یروانشناس کردیدو رو

 های مازلودر نظریه سلسله مراتب نیاز HFI. 3نمودار 

 
 های پژوهش ماخذ: یافته
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 . تبیین تجربی5-2
( سعی بر تبیین تجربی پیوند دو 2021عه منتظری و همکاران كدر این بخش براساس مطال

برای دو گروه  HFIو  CI)2و محاسبه ك HDI1های گیری از دادهرویکرد بیان شده با بهره
 15اسا. گروه کشور اول شامل  2003-2017کشور منتخف در بازه زمانی  30کشور شامل 

بهترین سیستم آموزشی قرار دارند  کشور دارای 20کشور از کشورهایی اسا که در فهرسا 
کشور منتخف اسا که در لیسا مورد اشاره حضور ندارند. معیار  15و گروه کشور دوم، 

ها به مهارت گیریاین انتخاب مبتنی بر نقش و اهمیا سیستم آموزشی در تکنولوژی شکل
 HFIو  HDI ،CIها اسا. مقادیر گیری مهارتعنوان یک عامل اثرگذار بر فرآیند شکل

 . 3ها در طول دوره مورد بررسی هستندمورد بررسی مقادیر میانگین این شاخص
شود به سبف ( و مشاهده وضعیا سه شاخص بیان شده، متحظه می4براساس نمودار ك

جانبه ها و به احتمال قوی توجه بیشتر نسبا به آموزش همهبرتری سیستم آموزشی این کشور
ای بین خصوص غیرشناختی شکاف و اختتف قابل متحظهو به ها نظیر شناختیانواع مهارت
شود و این دو نمودار از روند مشابهی برخوردارند. مشاهده نمی HFIو  HDIدو نمودار 

چ آمیز و بیانگر سطهای مخاطرهنیز حاکی از سطچ پایین ارتکاب جرم و رفتار CIنمودار 
شتر روه کشور اسا که نتیجه، توجه بیهای غیرشناختی و شخصیتی در این گباالتر مهارت

 HFIها اسا. همچنین روند نزولی خانواده و سیستم آموزشی به پرورش این نوع مهارت
 اسا. CIهمراه با روند صعودی 

و مجارستان و  HFIبدین ترتیف نروژ و مجارستان به ترتیف بیشترین و کمترین مقدار  
های این اند. تمام کشورا به خود اختصاص دادهر CIژاپن به ترتیف بیشترین و کمترین مقدار 

 بسیار باال هستند. HDIهای با گروه در گروه کشور
  

                                                           
 نک جهانیمستخرج از وبسایا با. 1

2. Crime Index (CI) 

 اند.مرتف شده HFIکشورهای هر گروه براساس بیشترین مقدار  .3
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 در گروه کشور اول CIو  HFI ،HDI. روند 4نمودار 

 
 های پژوهشماخذ: یافته 

شود که برای ( و مشاهده وضعیا سه شاخص نامبرده متحظه می5بر اساس نمودار ك
باالتر از نمودار  HDIباالتر نسبا به گروه کشور اول، نمودار  CIل گروه کشور دوم به دلی

HFI  اسا. هر دو نمودار دارای روندی مشابه هستند، اما از شیف نزولی بیشتری نسبا به
نیز برای این گروه کشور با شیف بیشتری نسبا به  CI( برخوردار هستند. نمودار 4نمودار ك

ترتیف جمهوری چک و رواندا به ترتیف بیشترین و گروه کشور اول صعودی هستند. بدین 
را به خود اختصاص داده اند. جمهوری  CIو کمترین و بیشترین مقادیر  HFIکمترین مقادیر 

قرار گرفته  CIو هشتم  HFIهای نهم های این گروه در جایگاهاستمی ایران در بین کشور
 اسا.
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 ومدر گروه کشور د CIو  HFI ،HDI. روند 5نمودار 

 
 های پژوهشماخذ: یافته 

های مورد بررسی را به لحاظ ( حتی اگر در یک نگاه کلی کشور6بر اساس نمودار ك
ی به های با کیفیا باالی سیستم آموزشوضعیا سه شاخص بیان شده، رصد کنیم در کشور

ر و های غیرشناختی بیشتها، توجه به پرورش مهارتدلیل به رسمیا شناختن تعدد مهارت
ر تامین ها از پتانسیل بیشتری دآمیز کمتر اسا. بر این اساس، مردم این کشورفتار مخاطرهر

یستم های با سهای خود شکوفایی برخوردار هستند. در حالی که هر چه به سما کشورنیاز
کنیم این مهم از قوت کمتری بر خوردار اسا، چراکه به تر حرکا میآموزشی ضعیف

ها گیری مهارتم آموزشی به عنوان یکی از عوامل اثرگذار در شکلسبف کیفیا پایین سیست
ای ها از پتانسیل کمتری برها، مردم این کشورو عدم توجه به پرورش طیف وسیعی از مهارت
ین های خود شکوفایی بر خوردار هستند. در بدستیابی به سطوح باالی هرم مازلو و تامین نیاز

و ژاپن و  HFIام  30های اول و اندا به ترتیف در جایگاهکشور مورد بررسی، نروژ و رو 30
ام در 24قرار گرفته اند. ایران نیز جایگاه  CIام و اول  30های رواندا به ترتیف در جایگاه

HFI در  و هشتمCI .را به خود اختصاص داده اسا 
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 های مورد بررسیدر کشور CIو  HFI ،HDI. روند 6نمودار 

 
 ژوهشهای پماخذ: یافته 

 گیریبندی و نتیجه. جمع6

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 

حاصل  زلو اسا. نتایجهای ماگیری مهارت و رویکرد دوم مبتنی بر سلسله مراتف نیازشکل
نی اسا شناختی در دستیابی به شکوفایی انساهای غیراز این مطالعه بیانگر نقش حیاتی مهارت

ای هو از آنجا که مطالعات متعدد روانشناسی و اقتصادی حاکی از رابطه تنگاتنگ مهارت
سی از وکشناختی و جرم و بزهکاری هستند در این مطالعه جرم و بزهکاری به عنوان پرغیر

شناختی و قابلیا دستیابی جامعه به سطچ خود شکوفایی در نظر گرفته های غیرمهارت
 ود. شیم
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انواده، خ غیرشناختی توسط یهامهارت پرورشبه  شتریتوجه ب مطالعه حاضر ضرورت
ا و هکند، چراکه با پرورش این نوع مهارتآشکار میاران را ذگاسایس سیستم آموزشی و

های افراد، امکان دستیابی به نیروی کار مولد و توانمند ها و شایستگیاارتقای صتحی
 یابد. افزایش می

های شناختی اسا، حلقه های ارزشمندی فراتر از مهارتنیروی کاری که دارای مهارت
ر ای نظیر ایران اسا که با تکیه صرف بهای در حال توسعهمفقوده در فرآیند توسعه کشور

های باارزش در راستای توانمندسازی مدارک تحصیلی از پرورش مهارتارتقای مدارج و 
ی اند. توجه به این امر در بهبود کارایکودکان و نوجوانان به عنوان نیروی کار آینده بازمانده

های در حال توسعه کارگشا خواهد ترین چالش کشوروری نیروی کار به عنوان مهمو بهره
ان های ارزشمند و ارتقای سرمایه انسانی، امکبر پرورش مهارتبود. همچنین با تاکید بیشتر 

، یاز زندگ ایبعد رفاه و رضا نیعتوه بر تام افزایش وافراد  های بالقوهبالفعل شدن ظرفیا
 ییمعناه بشخص  این سطچ. در شودمحقق می زین خود شکوفاییو  ترپیچیده یازهاینتامین 

 .اسامهم  شیکه برا یابدمی ی دسااز زندگ
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