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يجب عليك مشاهدتها
اإلبداع واالبتكار 
محادثة من            عن

أفضل
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 اشتهرت محادثات 
بتلك السجادة الحمراء والتي 

تنتج طاقة عجيبة تحفز القصص  
الملهمة لدى المئات من المبدعين 
من مختلف التخصصات حول العالم

أفكار 
 تستحق 

 االنتشار  
فقط! 
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هنا أفضل 16 محادثة ساعدتني  
في شحن طاقتي اإلبداعية

كانت ومازالت محادثات تيد 
بالنسبة لي من أهم مصادر 

التعلم و اإللهام

.com
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Seth Godin: How to get your ideas to spread

1

يتحدث خبير التسويق والمدون العالمي سيث غودين 
عن دور األفكار المجنونة في جذب االنتباه 

كيف تجعل أفكارك قابلة لالنتشار؟

https://www.ted.com/talks/seth_godin_how_to_get_your_ideas_to_spread
https://www.ted.com/talks/seth_godin_how_to_get_your_ideas_to_spread
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How to build your creative confidence 
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يتحدث ديفيد كيلي المؤسس لشركة التصميم العريقة 
IDEO و األب الروحي للتفكير التصميمي عن قصته 

في بناء الثقة اإلبداعية

كيف تبني ثقتك اإلبداعية؟

https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence
https://www.ted.com/talks/david_kelley_how_to_build_your_creative_confidence
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Adam Grant: The surprising habits of original thinkers 
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يعد أدم غرانت من أشهر الباحثين في سيكولوجية 
وإنتاجية المنظمات وبعد دراسة مطولة اكتشف 

سرًا مشترك بين المبتكرين 

العادات اإلبداعية للمفكرين

https://www.ted.com/talks/adam_grant_the_surprising_habits_of_original_thinkers
https://www.ted.com/talks/adam_grant_the_surprising_habits_of_original_thinkers
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يتحدث توني فاضل مصمم جهاز األيبود الشهير 
ومؤسس شركة نست عن دور المالحظة ورؤية 

العالم بمنظور مختلف في تصميم منتجات مبتكرة 

أهم سر في التصميم … هو المالحظة!
The first secret of design is ... noticing 

https://www.ted.com/talks/tony_fadell_the_first_secret_of_design_is_noticing
https://www.ted.com/talks/tony_fadell_the_first_secret_of_design_is_noticing
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Steven Johnson: Where good ideas come from 
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هل عبارة ”لقد وجدتها!“ صحيحة؟  وهل تأتي 
األفكار فجأة للمبدعين! يثبت لنا ستيفين جونسون 

بأن التاريخ يقول عكس ذلك

من أين تأتي األفكار الجيدة؟

https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from
https://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from
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باعت اليزابيث غيلبيرت ١٢ مليون نسخة من كتابها 
الشهير و تحول إلى فيلم سينمائي ناجح ثم… 

توقف اإللهام!

اإللهام والقوة اإلبداعية
Elizabeth Gilbert: Your elusive creative genius 

https://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_your_elusive_creative_genius
https://www.ted.com/talks/elizabeth_gilbert_your_elusive_creative_genius
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ماهو الضعف؟ الخزي؟ العار؟ والشجاعة؟ 
تجيب بيرني براون عن سؤال يعاني منه المبدعون دائمًا

قوة الضعف!

Brené Brown: The power of vulnerability

https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability
https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability
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Don Norman: 3 ways good design makes you happy 
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دون نورمان وضع قوانين التصميم للمنتجات والخدمات 
عبر كتابة الرائع تصميم األشياء اليومية، هنا يحدد لنا ٣ 

معايير مهمة إلسعاد الناس عبر التصميم الجيد

التصميم الجيد و السعادة

https://www.ted.com/talks/don_norman_3_ways_good_design_makes_you_happy
https://www.ted.com/talks/don_norman_3_ways_good_design_makes_you_happy
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Linda Hill: How to manage for collective creativity 
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قامت البروفيسورة في جامعة هارفارد ليندا هيل بدراسة 
أكثر الشركات ابتكارًا ومعرفة أهم األدوات واآلليات 

المحفزة لإلبداع لديهم 

العبقرية الجماعية

https://www.ted.com/talks/linda_hill_how_to_manage_for_collective_creativity
https://www.ted.com/talks/linda_hill_how_to_manage_for_collective_creativity
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Nir Eyal: What makes technology so habit-forming?  
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ماهو أول شيء تقوم به صباحًا؟ تصفح 
الواتساب أم تويتر؟ نير إيال يتحدث عن ما أسباب 

جعل التقنية عادة يومية لنا

مالذي يسبب إدماننا على التقنية؟

https://www.ted.com/talks/nir_eyal_what_makes_technology_so_habit_forming/up-next
https://www.ted.com/talks/nir_eyal_what_makes_technology_so_habit_forming/up-next
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غيرت Airbnb قواعد اللعبة في قطاع الفنادق 
والسفر عبر تصميم الثقة!

كيف نصمم الثقة؟
Joe Gebbia: How Airbnb designs for trust 

https://www.ted.com/talks/nir_eyal_what_makes_technology_so_habit_forming/up-next
https://www.ted.com/talks/joe_gebbia_how_airbnb_designs_for_trust
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Emilie Wapnick: Why some of us don't have one true calling 
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جربت أشياء كثيرة ومازلت تبحث عن هدفك؟  
قامت إيميلي وابنك بإكتشاف نوع جديد من األشخاص 

“multipotentialites”  المشابهين لك و أسمتهم 

خليك بتاع كلو!

https://www.ted.com/talks/nir_eyal_what_makes_technology_so_habit_forming/up-next
https://www.ted.com/talks/emilie_wapnick_why_some_of_us_don_t_have_one_true_calling
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خبير اإلبداع السير كين روبينسن يتحدث عن النظام 
 التعليمي و تأثيره على اإلبداع لدى األطفال 

هل تقتل المدارس اإلبداع؟
Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity? 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity
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سوف تتفاجأ بأن عملية تحميص الخبز معقدة إذا طلبنا 
 منك رسمها! اآلن فكر في كل المشاكل المعقدة حولنا بنفس الطريقة

اخبرني كيف تعد الخبز المحمص!!

Tom Wujec: Got a wicked problem? First, tell 
me how you make toast

https://www.ted.com/talks/tom_wujec_got_a_wicked_problem_first_tell_me_how_you_make_toast
https://www.ted.com/talks/tom_wujec_got_a_wicked_problem_first_tell_me_how_you_make_toast
https://www.ted.com/talks/tom_wujec_got_a_wicked_problem_first_tell_me_how_you_make_toast
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هل هناك عالقة بين اللعب والتفكير اإلبداعي؟ 
  IDEO تيم براون الرئيس التنفيذي السابق لشركة

سيجاوب على هذا السؤال

اللعب واإلبداع

Tim Brown: Tales of creativity and play

https://www.ted.com/talks/tim_brown_tales_of_creativity_and_play
https://www.ted.com/talks/tim_brown_tales_of_creativity_and_play
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ال يتطلب االبتكار في الدول النامية الكثير من الموارد، هنا 
يتحدث نافي راجو عن منهجية Jugaad لالبتكار اإلقتصادي

االبتكار االقتصادي
Navi Radjou: Creative problem-solving 

in the face of extreme limits 

https://www.ted.com/talks/tim_brown_tales_of_creativity_and_play
https://www.ted.com/talks/navi_radjou_creative_problem_solving_in_the_face_of_extreme_limits
https://www.ted.com/talks/navi_radjou_creative_problem_solving_in_the_face_of_extreme_limits
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