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 شناختي به نقش خالقيت در توسعه اقتصادي  علوم  رويكرد
 2، مهشاد پوراميدي ،*1محمد اصالحي

 چكيده
  موضوع   ترينزيربنايي  توانمي  را  آن  تحقق  نحوه  و  چيستي  و  بوده  ايجامعه  هرهاي بنيادين  دغدغه  جمله  از  اقتصادي  توسعه
  مقاله   اين.  پرداختند  پردازينظريه  به   زمينه  اين   در   بزرگي   انديشمندان  اقتصاد،   علم   تاريخ  طول  در.  گرفت  نظر  در   توسعه  اقتصاد 
  پرداخته  توسعه   هايانديشه  تطور   سير   به   ابتدا  منظور،  اين  براي.  بپردازد  موضوع  اين   تبيين   به   جديدي   رويكرد  با  تا  دارد   سعي
  است.  شده داده  توضيح مختلف هاي ديدگاه  در سرمايه انساني نقش آن در كه  شده
  ظرفيت  و  بستر  حاضر،   عصر در  نوين  اي رشتهميان  علوم  از  يكي  عنوانبه  شناختي   علوم  كه  دهدمي  نشان  مطالعه  اين  هاييافته

  گيرد، مي  تأنش  »انسان  مغز «  از   »خالقيت«  كه  اين  به  عنايت  با .  است  نموده   فراهم  اقتصادي   توسعه  پديده  واكاوي   براي  را  جديدي
در واقع خالقيت  .  گرفت  بهره  اقتصادي  توسعه  فرايند   در  آن  نقش  و  خالقيت  پديده  تبيين   براي  شناختيعلوم  هاييافته  از  توانمي

  است و توسعه اقتصادي با شناسايي  وامعج  اقتصادي  پيشراني قدرتمند در جهت توسعه  و كارافريني برخاسته ازآن  و نواوري 
بالتبع    و  سرمايه انساني  توسعه   و  خالق  هايانسان  تربيت  و  پرورش   جهت  در  بسترسازيكارآفرين و  و    ورآنو  و  خالق  هايانسان

  - در اين مطالعه سعي شده است با روش مروري   .يابدمي  تحقق  بنياني و افزايش درامد آن ايجاد اشتغال مبتني برنواوري و دانش
ها و نتايج  يافتهپرداخته شود.  با رويكرد علوم شناختي  به تبيين پديده مورد نظر يعني نقش خالقيت بر توسعه اقتصادي    تحليلي

ثر بر  ؤهاي م لفهؤترين مترين و بنياديدهد كه خالقيت يكي از مهمو تجربه اخيركشورها نشان مي  ي مشابهها تجربي پژوهش
مي پيشرو  كشورهاي  اقتصادي  مي  باشد.توسعه  ديدگاه  اين  بر  قابليتتمركز  علميتواند  ويژه  براي    ،هاي  كاربردي  و  فني 
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   مقدمه

را   پیچیده توسعه  و  مرکب  فرایندي  و  چندبعدي  جریانی  باید 
در   اساسی  تغییرات  مستلزم  آن  تحقق  که  فرایندي  کرد؛  تلقی 
ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهاي ملی همراه با  

کردن فقر مطلق  کنریشه  تسریع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و
  کیک شدن ابعاد  تنها به بزرگعبارت دیگر، این فرایند نه است. به 

دارد.    کند، بلکه بهبود کیفیت آن را نیز مدنظر قرارتولید توجه می
علل   ها وکند تا ریشه اصول علمی و منطق عقلی حکم می  لذا

در راستاي تحقق  .  ]1[  دشو  اسیشناولیه ورود به مسیر توسعه باز
هاي فراوانی براي  ریزي و سیاستگذاريتوسعه، هرکشوري برنامه

سرمایه  میافزایش  انجام  انسانی  سرمایه  و  فیزیکی  .  دهد هاي 
اینکهعلی م  رغم  عوامل  جمله  از  انسانی  توسعه  ؤ سرمایه  بر  ثر 

دیدگاه در  انسان،  به  نگرش  شیوه  ولی  است،  هاي  اقتصادي 
  تحولی   -اریخیمختلف متفاوت است. لذا الزم است به سیر ت

پرداخته  اندیشه  توسعه  جایگاه  هاي  انسانیو  در    سرمایه  را 
 هاي مختلف بررسی کرد.  دیدگاه

تحلیل توسعه  هادر  در  آموزش  نقش  پذیرش  اقتصادي،  ي 
نیمظرفیت حدود  به  انسانی  پیدایش هاي  زمان  یعنی  قبل،  قرن 

گردد.  برمی  1960نظریه سرمایه انسانی و اقتصاد اموزش در سال  
کید داشته،  أاذعان و ت  ) بکر1993گونه که ( تا قبل از آن، همان

صورت ثابت و تغییرناپذیر درنظر گرفته  فیت عامل انسانی بهرظ
ارا با  اما  تئ شده،  نحوه  انسانی،  سرمایه  نظریه  بر  أه  آموزش  ثیر 

ظریفیت است.  توسعه  شده  تشریح  و  تبیین  انسانی  مولد  هاي 
گذاري انسانی آشکار گردید.  بنابراین، اهمیت آموزش و سرمایه

هاي تخصیص منابع در  گیريطور اساسی تصمیمه به همین مسئل
-ها و دولتها، بنگاهها، سازمانهمه سطوح (یعنی افراد، خانواده 

و   آموزش  که  حدي  به  است،  داده  قرار  تاثیر  تحت  را  ها) 
هاي غیررسمی و در محیط  تحصیالت رسمی همراه با آموزش

منابع تبدیل شده است  کار به یک مقوله بسیار مهم در جذب 
ترین ویژگی او، یعنی  شدن جایگاه انسان و مهم با مشخص .]2[

تواند در توسعه اقتصادي داشته باشد و خالقیت و نقشی که می
است و    از کارکردهاي مهم ذهن، خالقیت  از  یکی  که  آنجایی 

بنیانی می تری خالقیت  است،  اقتصادي  توسعه  عامل  بیان ن  توان 

 
1. Harrod-Domar     3. Rostow’s stages of growth 
2. Lewis’s dual-sector model    4. Rosenstein- Rodan’s big push 

محوري و  داناییتوسعه جوامع مختلف بیشتر بر اساس    کرد که
نواوري  خالقیت به است.    و  پرداختن  و  لذا  انسان  نقش 

ها و نظریهویژه خالقیت در فرایند توسعه؛  کارکردهاي ذهن او به 
اصلیآ همچنین جریان  و  توسعه  اندیشمندان  قابلیت  را  هاي  و 

علم اقتصاد در باب عوامل ایجاد توسعه (تغییرات بنیادین)   ویژه
باشد. براي  شناختی ضروري میعصبکید بر مباحث علوم  أبا ت

و شده  ارائه  توسعه  مفهوم  ابتدا  منظور،  مورد    این  آن  چیستی 
اصلی    أکه منش (گیرد. سپس به تعریف خالقیت  بررسی قرار می 

شناسی و علوم ) از دیدگاه عصب توسعه و تغییرات بنیادین است
  هاي ان و پیامد   خالقیت  در نهایت نقشپرداخته شده و    ،شناختی

  شود.می تبیین  اقتصادي بر توسعه

 اقتصادي   توسعه   رویکردهاي  تحولی  -تاریخیسیر  

دانشمندان مختلفی در طول تاریخ سعی کردند تا پدیده توسعه  
را تبیین و تحلیل نمایند و موضوعات متعددي از جمله چیستی، 
دهند.   قرار  بحث  مورد  را  توسعه  فرایند  و  چگونگی  چرایی، 

توان  توسعه اقتصادي هدفی آرمانی براي اکثر کشورها است و می
سیاستم و  اقتصاددان  کمتر  ضرورت  گفت  و  اهمیت  در  داري 

دهد، اما در تعریف ابعاد، شمول و  توسعه، تردید به خود راه می
نظرهاي  هاي تجویزي براي دستیابی به این مهم اختالفسیاست

 . ]3[  خوردچشم میبسیاري میان اندیشمندان این حوزه به
حاکم،   علمی  شرایط  و  زمان  اقتضاي  اندیشمندان  به  اول  نسل 

عینیت،  توسعه نگرشی  یا  مکانیکی  توسعه  دیدگاهی  به  گرایی 
  GNP  رشد اقتصادي و شاخص  اند و ضرورتاً براقتصادي داشته

عامل توسعه    نسل اول،  اندیشمندان«:  گویدمی  یرمی کید دارند.  أت
می  نظر  در  تولید  افزایش ظرفیت  و  فیزیکی  گرفتند. را سرمایه 

هارود رشد  لوئیس 1946(   1دومار   -مدل  دوبخشی  مدل   ،(2 
 4رودن -و فشار بزرگ روزنشتاین  3)، مراحل رشد روستو1958(
مدل1960( همگی  سرمایه)  به  که  بودند  فیزیکی  هایی  گذاري 

داشتند خاصی  مدل .  ]4[  »توجه  بر  هاین  بارزي  مصداق  ا 
 گرایی و نگرش مکانیکی به توسعه اقتصادي است.  عینیت

مد واقعی سرانه  آاول، هدف توسعه را افزایش در  نسل«در واقع، 
دانستند که به  (یا شاخص برابري قدرت خرید درآمد سرانه) می 

رشد   می  GDPوسیله  مالحظه  .  » شدمحاسبه  که  همانطور 
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در  شود.  شود، در این رویکرد، توسعه با رشد یکسان دیده میمی
هاي  هاي مرسوم در خصوص تبیین و تحلیل پدیده تمامی نگرش 

عینیت    اصالت باو    بودهبا طبیعت    نانسا  اقتصادي تمرکز بر رابطه
است.  عینیتو   عینیتگرایی  اصلیدیدگاه  پایه  براي    گرایی 

 شود ومحسوب می ها کالسیکزیادي تا حدود ها و نئوکالسیک
با این باور اولیه هاي جان الك  با دیدگاه  این رویکرد،اصل ایده  

فعلیتی  کند و خود  تصویر اشیا را منعکس می  ینهآکه ذهن مانند  
و اندیشمندان مختلف از جمله هیوم، آدام  شروع گردید    ،ندارد

هاي اسمیت و ریکاردو، آن را در طراحی، بسط و تعمیم نظریه 
 . ]5[ کار گرفتندخود به 
هاي نئوکالسیک و عدم تناسب و سازگاري  ها در تئوريکاستی

هاي جدي در  شود که تعدیل آنها با واقعیات جهانی موجب می 
مدل تئوري و  تحوالت،  ها  این  تمامی  در  گیرد.  صورت  ها 

بنیان به  پرداختن  تضرورت  کاهش  و  خرد  بر  آ هاي  کید 
هاي ها دارد که به عینه در تبیین و توصیههاي کالن مکتب سیاست

می مشاهده  توسعه  پیشگامان  به  سیاستی  توجه  جمله  از  شود. 
بنگاه به برجسته کردن نقش خرفتار  انسان و  ها و خانوارها  ود 

توان مورد اشاره قرار داد.  سرمایه انسانی و عوامل محیطی را می
بر اساس  «  دارد کهیر این چرخش بنیانی را اینگونه بیان میمی

هاي اقتصادي نئوکالسیک، نسل دوم توسعه، ضمن فاصله تئوري
هاي خرد معطوف  گرفتن از الگوهاي کالن، توجه خود را به مدل 

تجز واحد  که  آنهاکردند  تحلیل  و  و    ،یه  تولیدي  واحدهاي 
خانوارها است. الگوهاي خرد اجازه مدلسازي رفتار خانوارها و  

  » دهدهاي سرمایه انسانی در بهداشت و آموزش میگذاريسرمایه
،  1979، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  1. به اعتقاد شولتز]4[

ترین بنابراین مهمکلید توسعه، خود انسان (نه منابع مادي) است.  
هاست. از نظر  گذاري در انسانعامل براي توسعه جامعه، سرمایه

هایی که منجر به بهبود  هاي خدمات بهداشتی، هزینهوي، هزینه 
می  زندگی  هزینه امید  و  شود،  جسمانی  وضعیت  تقویت  هاي 

و   قدرت  هزینه  شادابیفکري،  مردم،  نشاط  آموزش  و  هاي 
گذاري در منابع ت) جزو سرمایه(رسمی، غیررسمی و ضمن خدم 

شود.  قلمداد  باید  شناخت به «یعنی    انسانی،  این  فزاینده  طور 
که   رشد  به   " توسعه"حاصل شد  بامعناي  است    همراه    و تغییر 

 
1. Schultz      5. routine change 
2. quality growth     6. radical changes 
3. Entitlements     7. vector norm      
4. human capabilities 

  GDPییر بیانگر اهداف دیگري است که فراتر از رشد ساده  تغ
عبارت دیگر، هدف توسعه تغییر پیدا کرد و توجه از  باشد. به می

-، که شامل معیارهاي وسیع2" رشد کیفی"رشد درآمد سرانه بر 
ري از توسعه از قبیل کاهش فقر، عدالت توزیعی، حفاظت از  ت

تمحیط یا  و  بر  أزیست  آمارتیاسن  ها استحقاق"کید 
ظرفیت "و    3" ها)(توانمندي  انسانیافزایش  شد   4"هاي    » جلب 

]5[  . 
هاي توسعه بود:  اندیشه رویکرد توسعه انسانی نگاهی تکاملی به 

اما نکته ظریفی که در آن از نظر دور مانده بود فرایند و چگونگی 
رو، در روند  ها به جایگاه فاعل توسعه است. از این رسیدن انسان 

اندیشه در  انسان  جایگاه  دیدگاه دگرگونی  توسعه،  هاي هاي 
  » محوري انسان «به بیان دیگر، با این رویکرد،    .جدیدي مطرح شد 

بار   نخستین  می براي  توسعه  تئوري  دل  واقع، نشیند.  در  در 
هایی است لفه ؤ ترین ابعاد توسعه، نگرش معرفتی به انسان و ممهم 

ذهنیت خود  که توجه یک اندیشمند را به اقتضاي زمان و یا پیش
می  جلب  مختلف  علوم  در  جدید  دستاوردهاي  و    کندو 

گشاید. ثروت ملل یک  هاي جدیدي را براي توسعه میدریچه
هاي ویژه آنها است که  کتاب توسعه با نگرش معرفتی و انگاره

میعینیت آنها  محوریت  مکتب  گرایی  اتریشی،  مکتب  باشد. 
آلمان علوم شناختی    ، تاریخی  منظر  از  توسعه  نهادي،  و مکتب 

هاي ا با نگرش شناسی منظر دیگري است که توسعه رعلوم عصب 
 دهد. فلسفی و الهی مورد بررسی قرار می 

 مفهوم توسعه و ارتباط آن با خالقیت

جوامع بشري،    تحول و توسعه  عامل  تریناز نظر شومپیتر نیز مهم
 5» تغییرات معمول و روزمره «تغییرات بنیادین است که وي میان  

تمایز قائل شده است. از نظر وي،    6»تغییرات حدي و بنیادین«و  
فقط تغییرات حدي و بنیادین، عامل اصلی توسعه بوده و تغییرات  
روزمره و معمول، بیانگر رشد اقتصادي است. همچنین وي در 

از یک بردار هنجاري«توسعه را    تعریف دیگر،  بردار    7تغییر  به 
توان به  اي که این گذار را نمیکند به گونههنجاري معرفی می 

تقسیم کوچکتر  اجزاي  و  کردمراحل  اینکه .  ]6[ »بندي  علت 
مطرح   را  (نرم)  هنجارها  تغییر  اقتصادي،  توسعه  در  شومپیتر 



  
 

ي در توسعه اقتصاد تیبه نقش خالق یعلوم شناخت کردیرو   

   1401نشریه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره دوم، خرداد ماه 
129 

ذهنیمی امر  یک  را  توسعه  وي  که  است  دلیل  این  به   1کند، 
بیند. با توجه به توسعه صورت گرفته در کشورهاي پیشرفته، می

محرك توسعه باید باشد،   وپیشران  رسد آن چیزي که به نظر می 
ها است و گفته شومپیتر صحیح است که ها و ذهنتغییر نگرش

ها و از  کند تغییر نرم یعنی تغییر نگرش به زیست، غایت بیان می
مهم  به همه  آزادي  موجب  تر  بشري  خلق  تمام  غایت  عنوان 

ابداعات،   ؛شودمی عقلی،  گرایش  دستاوردهاي  از  بخش  یک 
خالقیتنوآوري  و  مجموع  ها  در  و  حقیقت  رموز  کشف  و  ها 
آور در اختراعات و کشفیات بشري چهره  هاي شگفت پیشرفت

می  دگرگون  را  اروپایی  این  کند.  زندگی  در  سیاستی  توصیه 
به فرهنگ  داده و  تغییر  را  باید هنجارها  که  است  این  رویکرد 

و    ها باید پرورش یافته و منجر به خالقیتذهنی برسیم و ذهن
   .شوند نواوري و منتج به کارافرینی
شده ارائه  مطالب  توجه  بمی   با  و  اهمیت  ه  توان  انسان  نقش 

مهم براي    شرانویژه خالقیت که عامل پیکارکردهاي ذهن او به 
، هایک و شومپیتر  میسز.  پی بردرشد و توسعه اقتصادي است،  

و  کارآفرینی  براي  خاصی  جایگاه  اتریش  مکتب  طرفداران  از 
معتقد است    میسزخالقیت در فرایندهاي اجتماعی قائل هستند.  

.  »عنصر ضروري کارآفرینی، ظرفیت انسان براي خالقیت است «
  » کند کنش و تولید را اداره    ی خالق است که بتواندذهن انسان«
خصوص انسان و کارکردهاي ذهن او و به در این جا بر ذهن  ).  5(

هایک نیز کید شده است.  أخالقیت در روند توسعه اقتصادي ت
انسان  همه  است  بنابراین  معتقد  هستند.  کارآفرین  نوعی  به  ها 

به   هااتریشی  کارآفرین  انسان  همه  به  بالمنازع  قهرمان  عنوان 
قت  کنند. با در نظر گرفتن این حقیفرآیندهاي اجتماعی نگاه می 

سازي رفتار اعضاي یک جامعه،  که کارآفرینی با تنظیم و هماهنگ
توان نتیجه گرفت که  سازد، میزندگی در آن جامعه را ممکن می 

بدون   است.  اجتماع  جوهري  کارکرد  شک  بدون  کارآفرینی 
از نظر    .]7[کارآفرینی حتی وجود جامعه غیرقابل تصور است  

کارآفرین فوق  شومپیتر  نوآوري  فردي  از طریق  که  است  العاده 
  زند. فرآیند دست به خلق ترکیبات جدید اقتصادي و تجاري می 

می  همراه  با چیزهایی  را  یک کسب کارآفرینی  در  که  وکار داند 
   .شودمعمولی دیده نمی 

 
1. subjective 
2. mental representation 

ذکر شد،   فوق  در  که  تعاریفی  به  توجه  بیخلقبا  و  هاي  بدیل 
حوزهقابلیت در  متفاوت  ذهنی  مختلهاي  یک هاي  داراي  ف 

مشخص   ثابتی  دستورالعمل  آموزشو  است  الزم  و  هاي  نبوده 
 هاي مختلفي متفاوت با ماهیتهااختصاصی براي پرورش ذهن

تا   گیرد  بگیرد  نواوريصورت  آموزشصورت  این    لزوماَ   ها. 
  در بسیاري از موارد از   نبوده و  هاي آکادمیک و متعارفآموزش 

هاي مرتبط با روابط علّی و معلولی قادر فاصله دارد و تحلیل  آنها
خالقیت    نقشتر شدن  به تبیین این پدیده نیست. لذا براي روشن

به دیدگاه اندیشمندان و   در توسعه اقتصادي با رویکرد تحلیلی
 شود.  نظران علوم شناختی و علوم اعصاب پرداخته میصاحب

 خالقیت در توسعه اقتصاديرویکرد شناختی به نقش  

به پیشرفت جدید  کشفیات  و  علوم  ها  دانشمندان  توسط  ویژه 
هاي جالبی را  شناختی در خصوص مغز و ذهن انسان، واقعیت 

رابط فرایند  هدر  تصمیمبا  منابعهاي  تخصیص  عامالن    گیري 
ها و نحوه مقابله با کمیابی  ها)ها و دولت اقتصادي (افراد، سازمان

اي از علوم جدید است  شاخهعلوم شناختی  «.  ]8[ کنند  آشکار می
به   علمی  رشتهبین   اتمطالعکه  و  دانشمندان  پردازدمی   مغزاي   .

.  »کنندعنوان یک پردازشگر اطالعات نگاه می این حوزه به ذهن به 
مطابق    پردازشگرهاي اطالعات باید به انتقال اطالعات بپردازند. «

بازنمودهاي   و  فرایندها  از  شکل  چند  باید  ذهن  دیدگاه،  این 
آنها را    2ذهنی اطالعات موجود در  ترکیب کرده و    پردازش را 
   . ]9[ »نماید

ترین دیدگاهی است که در زمینه درك  دیدگاه علوم شناختی، مهم 
انسان که اطالعات را دریافت، نگهداري و   و فهم مغز و ذهن 

اینکند، می می پردازش   هاي  به جنبهشود  تالش می   جاباشد. در 
   خالقیت پرداخته شود.مفهوم شناختی 

نظمی و اخالل شروع  شود مغز با بیدر فرایند خلق، فرض می
سمبل می موضوعات،  مبهم  حالت  بین  ارتباطاتی  یا شود،  ها 

کند که قبالً خاطر آورده شده، ایجاد میهکلمات و یا تجربیات ب
نبودهبه مرتبط  بیهم  این  وراي  نهایت  اند.  در  اخالل،  و  نظمی 

میخودسازمان ظاهر  میدهی  فراگیر  مغز  کل  در  و  شود.  شود 
نتیجه این روند یک چیز کامالً جدید و بدیع است. این حالت  

هاي طوالنی، در حالی که  نظمی مغز ممکن است براي ساعتبی
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باقی بماند.   اند،ورده ها به هم خ کلمات، تصاویر و نظرات و ایده 
شود. در همراه آن محصول خالق ظاهر می در نهایت نظم و به

عینی  به صورت  بخش،  این  در  خالقیت  پدیده  به  نگاه  واقع، 
صورت نوروبیولوژیکی در ذهن چه فرآیندي بهباشد. این که می

آنچه که در    است.  )ناولتیآن، خالقیت ( دهد که نتیجه  رخ می
شناختی به دست آمده، نشان می دهد که  عصاب هاي علوم ایافته

هاي  بافت خاکستري مغز که در کل مغز پراکنده شده و بین بخش
باشد.  کند، در فرآیند خلق ذهنی دخیل میمغز ارتباط ایجاد می

که ساختار شبکه حافظه   اندداده  مرتبط هم نشانمطالعات  نتایج  
تر از افراد  و منعطف معنایی مغز در افراد با خالقیت باال، پویاتر  

 . ]10[ با خالقیت پایین است
رویکرد شناختی  در  نحوه پرسشبه  ،  علوم  با  ارتباط  در  هایی 

متغیري   بر علوم شناختیچرا که «شود. ذهن پرداخته می کارکرد
. منظور از ذهن  کید داردأتهاي ذاتی به نام ذهن انسان  با پیچیدگی

هوشمندي و آگاهی هستند مانند  مجموع هر آنچه که نمودهاي  
روندهاي   تمام  نیز  و  استدالل  احساس،  حافظه،  ادراك،  تفکر، 

به  است.  پرسشناآگاهانه شناختی  کلی  که طور  این  مانند  هایی 
می  کار  چگونه  ایجاد  ذهن  را  هوشمندي  چگونه  مغز  یا  کند 

باشد، از جمله کند، ساختار ادراکی و یادگیري آن چگونه میمی
شاخه  هاییپرسش این  در  که  بررسی    هستند    » دشومی علمی 

]11[  . 

، فکر کردن فرایند ذهنی است که در ذهن  1فولک هاي در تئوري
می  انجام  ذهن  توسط  یا  میشود.  و  به شود  فرض  عنوان ذهن 

ها قرار دارد. علوم شناختی کارگزار غیرفیزیکی که در سر انسان 
که در داخل سر    استدر جریان  فکر کردن فرایندي  پذیرد که  می

   .]12[ گیردصورت می 
بعدي است و تعریف عملیاتی براي آن  خالقیت یک سازه چند

وجود ندارد، باتوجه به تعاریف متفاوتی که از آن بیان شده است  
اشتراك  می وجه  سودمندي  و  نوآوري  مفهوم  دو  گفت  توان 

موجود هستند. با   تعاریف  توانایی سازگاري خوبی  فرد خالق 
تواند در  هاي خاص تفکر میابهامات دارد و با استفاده از مهارت

راه موقعیت همواره  متفاوت  دهد. حلهاي  ارائه  متعدد    هاي 
ت  تواناییأاسترنبرگ خالقیت را تحت  دانش و  اخالقی  ثیر  هاي 

 
1. folk theory 
2 Creative cognition 
3 Global creativity index 

انعطافمی ابتکار،  قدرت،  از  ترکیبی  که  افزایش داند  و  پذیري 
است  متفاوت  نتایج سازه و  اندیشیدن درمورد  براي    حساسیت 

]13[ . 
فرد با تفکر خالق   کی  یشناخت  ي ندهای به فرا 2خالقیت شناختی

دارد م  ،اشاره  خالق  مختلف  تواندیتفکر  باشد   یاشکال  داشته 
مثال  به اعنوان  در  واگرا  راه   دهی تفکر  ارائه  به    ي هاحلخالقانه 

نشده اشاره دارد و تفکر همگرا که  مسئله حل  کی   يمتفاوت برا
حل    ییتوانا  یمعناست به   هشناخته شد   ینشیعنوان حل مسئله ببه
اند  همچنین مطالعات نشان داده  .]14[  مسئله خالقانه است  کی 

انتخاب از  باال  شناختی  کنترل  مکه  استراتژي ؤهاي  و  هاي ثر 
هاي نامناسب گیريکند و بازداري از تصمیم تر حمایت میکارآمد

 نییپا  ت یظرف  يکه دارا   يکه افرادکه  طوري به   ،کندرا تسهیل می 
در کنترل توجه هستند ممکن است قادر به تحمل ابهام در ارتباط 

رو پ  ندهی آ  يدادهای با  در  که  به    ینباشند،  است  ممکن  آن 
تکانش  یناگهان  يهايریگم یتصم ابهام    انی پا  يبرا  ی و  به  دادن 

ممکن ختم شود.    يهاهمه انتخاب  یکاف  یابی موجود، بدون ارز
را    دی مدت پاداش خرکوتاه  یابی ارز  ییتوانا  تواندیم  سمیکانم  نی ا

ارز مقابل  تبلند  یابی در  تحت  دهد   ریثأ مدت  ایجاد    .]15[  قرار 
خالقیت نیازمند بستر فکري و ذهنی مناسب است تا توانمندي 
اهمیت   راستاي  در  گیرد.  صورت  انسان  ذهن  در  آن  ایجاد 

ها براساس شاخص  خالقیت در رشد و توسعه اقتصادي پژوهش 
ت  (GCI)  3خالقیت جهانی   بررسی  مأبه  خالقیت لفه ؤثیر    هاي 

توسعه    فناوري،  (استعداد، و  رشد  در  بردباري)  و  تلورانس 
بودن   همراه  که  بود  آن  از  حاکی  نتایج  که  پرداختند  اقتصادي 

صادرات و تحقیق و توسعه،    اختراعات،  هاي خالقیت در لفه ؤم
-وژي می باعث رشد استعدادهاي خالقانه افراد و پیشرفت تکنول

اقتصادي  و توسعه  ثیر مثبتی بر رشد  أشود که در نتیجه داراي ت
 . ]11[ هستند

خالقیت   اینکه  به  توجه  محركبا  از  اصلییکی  توسعه    هاي 
هاي ها و بنگاهامروزه سازمانتوان بیان کرد که  اقتصادي است، می

در   بزرگ  و  کوچک  خالقیت    مختلف  جوامعاقتصادي  بدون 
به  اکنون شرایط  مستمر، سریع و  به فنا هستند و  موقع، محکوم 

قدري پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده است  کار به ومحیطی کسب 
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مسائل و مشکالت امروز    ،قبلی  هايحلراه شود با  که دیگر نمی 
هستند که    و نواور و کارافرین  در واقع افراد خالق  .را حل کرد 

باشند تحوالت بزرگی در زمینه صنعت، تولید و خدمات می   أمنش
این   نوآوري  و  تولید  منبع  وافراد  شرکت   بوده  مثل براي  ها 
حیاتی هستند که در صورت قطع شدن آن محکوم به    ،شاهرگ

نابودي   و  بود.زوال  اقتصاد جهانی،   خواهند  زیرا سرعت رشد 
کرده    ترشدیدن رقابت را  عرضه فراوان، میزا  تقاضاي محدود و

طالعات پیرامون خود  اهستند که    و نواور  این افراد خالقاست و  
بررسی    کردهرا جذب   براي  را    رهنمودهاي،  لهأمس و  مختلفی 

می  قرار  بررسی  در  د  ندهمورد  و  داده  ارائه  تا محصولی جدید 
  رویکرد میتواند پس این   .داشته باشند دوام رقابت جهانی بتوانند 

توسعه را فراهم  تحرکات  بوده و  این تحوالت و تغییرات    أمنش
 آورد. 

 گیري و توصیه سیاستی نتیجه

به  مختلف  اندیشمندان  همیشگی  دغدغه  اقتصادي  ویژه توسعه 
صورت عمومی  هاي توسعه چه به اقتصاددانان بوده است. تئوري

چه   موردي  بهو  برخوردهاي  پدیده صورت  مشکالت  هاي  با 
اقتصادي تال تبیین  مختلف  با  داشته  از مسائل    و جامع   کلیش 

هاي سیاستی را ها و توصیه حلروي کشورهاي مختلف، راه پیش
تئوري  اساس  دهند.  بر  ارائه  از  تئورياین  ها  برگرفته  خود  ها 

انگاره  که  هستند  پیشمکاتبی  بنیانها،  و  فروض  هاي  ذهنیت، 
هاي حاکم نگرش فلسفی خاصی داشتند، لذا به مقتضاي زمان و  

هاي متناسب با درك مسائل داشته  حل تالش شده است که راه 
  ، عد و با درك شرایط زمانی باشدباشند. اگر نگرش فقط به این بُ

 .  است درست بودهتبیین این 
هاي اي است که در دیدگاه گونههاي توسعه به سیر تطور اندیشه 

فیت تولید در اولیه، عامل توسعه را سرمایه فیزیکی و افزایش ظر
گرایی بود که بر رابطه  ت گرفته از عینیتأگرفتند که نشنظر می

طبیعت   با  داشتهانسان  حرکتی  تمرکز  نیروي  و  مقوم  بر    آن  و 
قرار   طبیعی  و  مادي  دنیاي  نگرش دارداساس  یک  در   .

آن  هاي  ها و انگارهها بر اساس نگرش گرایی طبیعتاً تئوريعینیت
تجربه  مکتب شیوه  به  توجه  با  می و  را  توسعه  دیدند. گرایی، 

و ارزش را همان ارزش    GDPبنابراین توسعه را بایستی افزایش  
در حالی   عوامل ببینند  پتولید  در حال  علوم  و  یشرفت  که  بوده 

انگاره کردن  جایگزین  براي  و  مقدماتی  تصحیح  یا  دیگر  هاي 

 هايدلیل اینکه تبیینآید. به وجود می هاي گذشته به تعدیل نگرش 
بینی مسائل، رخدادها و مشکالت  تئوریک قابلیت تفسیر و پیش

در   اصالحات  یا  جدید  نگرش  ایجاد  براي  زمینه  و  نداشته  را 
 آید.  ها براي مکتب جدید پیش می انگاره

ویژه بعد انقالب صنعتی  وقتی شواهدي از تاریخ توسعه بشري به
، ي برخاسته از آنهانوآوري   خالقیت و  کنیم، نقشرا مرور می 

به پیشرفت تکنولوژیک  کارسازتر،  ویژه خالقیتهاي  هاي ذهنی 
شود تر و تاثیرگذارتر در تمام ابعاد توسعه دیده می مولدتر، بنیانی

و به همین دلیل است که جامعه علمی به انتظار تحولی دیگر و  
هاي نو و جدید  گیري ایدهپردازي و شکل هاي نظري و ایده بنیان

بنابراین تئوري  هاي اخذ  تبع آن سیاستهاي توسعه و بهاست. 
تنها در توسعه اقتصادي  شده از آنها محوریت تمامی مباحث نه

  گیرد.هاي علوم انسانی و علوم طبیعی را فرامی بلکه در تمام رشته
خالقیت یک منبع طبیعی است و تالش براي شکوفایی خالقیت، 

و   می سود  ارمغان  به  کل جامعه  براي  را  عظیمی  آورد.  منفعت 
صورت عمومی و براي شکوفایی عبارتی، اگر ما در جامعه به به

نکه همان  آو پرورش خالقیت در کل جامعه تالش کنیم، منفعت  
برمی  جامعه  کل  به  است،  اقتصادي  به توسعه  که  طوريگردد، 

 . ]16[  ي استترین عامل توسعه اقتصادبنیانی  و نواوري خالقیت
بر اساس مطالعات علوم شناختی، خالقیت در یک منطقه خاصی  
شبکه  یک  از  خالقیت  مقابل،  در  است،  نشده  متمرکز  مغز  از 

کنند، حاصل  هایی که در سراسر مغز فعالیت می اي از نرونپیچیده
شود. در خلق علم، ذهن فراتر از آنچه معین و مفروض است،  می
عبارت دیگر، ذهن به  رود.ها میز شناختهرود. یعنی از فراتر ا می

 کند. خارج از چارچوب، خلق ایده می 
عصب ه پاسخ  رچند  مسائل  خیلی  به  شناختی  علوم  و  شناسی 

پیچیدگی به  نسبت  همچنان  گویا  ولی  و خالقیتدادند  هاي ها 
 اندبر اساس تجربه و اساس مغز را بر روانشناسی گذاشتهرا  ذهنی  

این طوريبه   .]17[ به  اندریسن در پاسخ  اندیشمندانی چون  که 
به عینیت در ذهن   کند؟ در نهایتال که مغز چگونه فکر می ؤس

اندیشه  ها و  یا بخش خاکستري ذهن و گسترش آن در توسعه 
می خالقیت سیناپسها  شدن  ساختاري  یا  و  بین پردازد  در  ها 

کند دهد استناد میهاي تجربی نشان میگونه آزمایشها آن نورون
هایی که در مکانیسم ها و شگفتیرسد که در فهم مقوم نظر می و به

مو  همچنان  بایستی ذهن  ضرورتاً  و  نگرفته  قرار  مالحظه  رد 
قوه عقالنی    ویژههاي فلسفی از سرشت و ماهیت انسان به بنیان



  

 
ي در توسعه اقتصاد  تي به نقش خالق يعلوم شناخت  كرديرو  

   1401نشريه نشاء علم، سال دوازدهم، شماره دوم، خرداد ماه 
132 

قدسي اراده  مقوم  پيشرفت  1و  كنار  در  در  تقدير  قابل  هاي 
روانشناسي، علوم اعصاب و علوم شناختي قرار گيرد كه نيروي 

به مشخصاً  قابليتسوم  عدم  و  آن  بودن  نامحسوس  هاي دليل 
انسان محدود و مقيد به زمان و مكان نتوانسته است در اين عرصه  

  به روشني تقويم و تصوير شود.  
وهش نشان داد كه رويكرد تحليلي در نهايت نتايج مروري اين پژ

اختيار   در  وسازوكار  ابزار  مهمترين  يكي  شناختي  علوم 
ها  براي مقابله با كميابي  ريزانپژوهشگران، سياستگزاران و برنامه

آورد ميو نگاه چندسطحي و چندبعدي به پديده توسعه را فراهم  
- و با توسعه سرمايه انساني از ديدگاه شناختي و افزايش ظرفيت

هاي شناختي و مغزي ارتقا قابليت هاي مولد انساني و توسعه و
ها و سطوح خرد بالتبع ان حصول خالقيت و نواوري در عرصه  و

كالن  دانش  و  اشتغال  توليد  ايجاد  درآمدها، و  افزايش  و  بنيان 
كشورها    در توسعه اقتصادي  يثر ؤتواند پيشران و سازوكار ممي
ايران به با   ويژه  حاضر  عصر  دولتدر  و  سياستگزاران  شد  و  ها 
زيستمي توسعه  با  دانشتوانند  نواوري،  بوم  اكوسيستم  و  بنيان 

 توسعه اقتصادي و اجتماعي را تسريع بخشند. 
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