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 الملخص:

 الظاهره موضوع البحث 

تمارس األنشطة المرتبطة بالتصميم من خالل مجموعه من المفاهيم التي تحكم فلسفه التصميم ومنها مفهوم نظرية التصميم 

Design theory يدعم تلك  الذي. وغيرها من المفاهيم المعاصره االخري. تعتبر نظرية التصميم العمود الفقرى

الممارسات وقد اخذت تلك النظرية مجهودات كبيرة من الدراسات والبحوث والتطبيقات حتى صارت واحدة من المسلمات 

التى يقوم عليها تعليم وممارسة التصميم معتمدة على علوم األلفية الثانية )القرن العشرين( ومن أبرزها سيكولوجية األبداع 

Innovation Psychology.  

 ليه البحثاشكا

كمرجعية وجد هناك  Philosophyكمرجعية الى الفلسفة  Scienceمع بزوغ فجر األلفية الثالثة والتحول من العلم 

التي جاءت فى ضوء سيطرة العلم على كل مناحى الحياة فى  Design theoryتعارض ظاهري بين نظرية التصميم 

 Innovationاحد والعشرين وخاصة المفاهيم المرتبطة باألبداع القرن العشرين وبين المفاهيم المعاصرة في القرن الو

وبدا التحول تدريجيا من العلوم السيكولوجية التى ترتبط بسلوك األنسان الى الجوانب الفلسفية التى تقود الفكر األنسانى 

والذى يتطلب وقتا وجهدا خاصة فى مجال األبداع البشرى، فبدال من األعتماد على المفاهيم العلمية السلوكية  للتطوير 

سرع وأكثر كبيرين و اليحقق فى النهاية إالبعض التطويرات  أو التحسينات الى البحث فى المفاهيم الفلسفية إليجاد وسائل أ

والتى  Cognitive Psychologyذلك التحول فى العلوم السيكولوجية لتهتم بالجوانب الذهنية كفاءة، ولقد ساعد على 

أكثر من إهتمامها بالسلوك التصميمى وظهر ما يسمى بفلسفة األبداع  Design Thinking لتصميمى ترتبط بالتفكير ا

Innovation Philosophy  ،(.1998)دكتور مراد وهبة فلسفة األبداع، دار العالم الثالث 

 إدعاء البحث 

التصميميى المستقبلى من وضع مأزوم قادرة التحول بالفكر  Innovation Philosophyيدعى البحث ان فلسفة األبداع 

 .  Contradictionالى وضع مأمول بشكل كافى لحل هذا التعارض أو التقابل 

 الهدف من البحث

وامتداد اثارها إلى مفاهيم فلسفه التصميم  Innovation Philosophyالكشف عن المفاهيم االساسيه لفلسفة األبداع 

 ميمى فى األلفية الثالثة.المعاصر وخاصة فيما يتعلق بالفكر التص

 منهجية البحث

 .Inductive Approachيعتمد البحث على المنهج األستقرائى 

  المفتاحية:الكلمات 

فلسفة  - سيكولوجية االبداع -الحدس – التصميم التصوري - التفكير الراديكالي المتحرر -السوق االفتراضي  - العولمة

 االبداع.
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