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« عنصر وجودی» واژه  از ِکن رابینسون و الهام گرفتن از آن، من به  ”Element“پس از خواندن کتابی با عنوان 

 .امدهیرس

قطه ، نرسندآنجایی که این دو به هم می. است عالقهو  استعداداز عنصر وجودی: تالقی  تعریف ِکن رابینسون

در این مدل شکوفایی بسیار طبیعی و با . شودحاصل می رضایت خاطر و پیشرفت مستمردر آن  کهایست 

 گیرد.کمترین انرژی شکل می

 

اند و هرکس مسیر خود را خود نزدیک عنصر وجودیامیدوارم شاهد روزی باشم که در دنیا بیشتر مردم به 

خورد. چون داند که خودش دنیایی که هرکسی از کارش رضایت دارد و به دیگری غبطه نمی کند.دنبال می

 را دارد. دنیا شغلبهترین 

 آیدین حبیبی

۴۹۳۱مرداد 

http://walkineden.com/tag/element/
http://walkineden.com/tag/element/
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 به این نتیجه رسیده که درداشته و  های مختلفدر موقعیت و رشته افراد موفق درباره   وسیعی تحقیق رابینسونآقای 

و  گرفتهشکل عالقه و استعداد خودبه  توجهشانپس از یافتن و  هاآنرشد  وجود دارد. یاشتراک نقطه   هاآنتمامی 

 در یگهم گر،ید یار یبس و سونیمور میج توله، ارتهاک و،یلیکوئ پائولو. ادامه داشته است مضاعفبدون سعی  پسازآن

 .انددهیرسخود  یوجود عنصرکه به  اندشده موفق خود حرفه   در اریبس یطیشرا

 .دنشومی همسو باهممان و استعداد عالقهدر آن است که از زندگی ای عنصر وجودی مرحلهرسیدن به 

  ؛استعداد نداشته باشیممکن است به کاری عالقه داشته باشی ولی در آن 

  ؛ممکن است در کاری استعداد داشته ولی به آن عالقه نداشته باشیهمچنین 

  حرفه   عنوانبه آن رااستعداد داشته باشی ولی نخواهی هم عالقه و هم ممکن است در کاری در حالت دیگر 

 .تبدیل کنی اتزندگیاصلی 

 .یخود انتخاب کن حرفه   عنوانبهآن را  یکه بخواه دهدیم را شکل یاستعداد و عالقه، عنصر وجود یزمان تیدرنها

 فردمنحصربه هاآنکه تمامی  شدهداده های مختلفو توانایی عالقهتعداد زیادی استعداد،  حین تولد به هرکدام از ما

 همیشه هاآنتعدادی از بهره بریم ولی  هاآناز آشنا شویم و  هاآنممکن است با تعدادی از  زندگی. در طول است

 .ماندمیناشناخته 

 شخصی است. هایعالقهاولین قدم برای یافتن عنصر وجودی، شناخت 
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 عالقه
یافتن  و یانکردهیعنی واقعیت ندارد. ممکن است هنوز کشفش  ؛ندارم، درست نیست عالقه به چیزی اینکه بگویی من

آن را  توانمیاما حتمًا جایی در گوشه و کنار  ؛اینداشتهبه آن توجه تاکنون . شاید هم باشدآن کمی دور از دسترس 

 .است سفر به گذشتهعالقه وجود دارد که اولین آن  کردن پیداو مسیرهای مختلفی برای  هاراه یافت.

 از کودکی تاکنونبخش اول: 

، خنداندن خانواده یا واریسدوچرخهایم. بوده بااستعداد همآنو شاید در  ایمداشتهای عالقه مگی در کودکی به حرفهه

 .شدیممیسرگرم  هاآنعالقه با خاطر که بدون آموزش و به بود کارهایی  ازجمله گوشتیپیچبازی با آچار و 

 ،آن یهاخلبانلباس، عینک و کاله عالوه بر جذابیت بسیار عالقه داشتم.  کوپترهلیبه خلبانی  در کودکیمن مثالً 

. برای کنم پیداکافی بود که من به این شغل عالقه  هاهمینبود.  رمزآلودهم برایم  کوپترهلیحرکت و نوع پرواز 

زیاد به رنگ نارنجی، به لباس رفتگران  عالقه  . به دلیل از من بود ترراحت موردعالقهشغل  کردن پیدا امپسردایی

 رفتگر شود. خواستمیشده بود و  مندعالقه

 را نمایان کند.مان از عالقه بخشیتواند می چنینایناما مواردی  ؛نه او رفتگرو شدم  نه من خلبان درنهایتالبته 

پدرش  چاپخانه  شناسیم. آن زمان از تاکنون همدیگر را میمدرسه است. از زمان  امامید دوست قدیمیدیگرش،  نمونه  

 هم کناررا  هاآنهای مختلف حروف فارسی و انگلیسی داشت. بسیاری به مدل عالقه  آورد. )ِلتراست( می برگردانحروف

امید  اآلنکردیم. کردیم و روی نوارهای کاست، نوشته چاپ میامتحان میمختلفی را  هایمدلو  گذاشتیممی

 اشهعالقاو  ود است.دوران نوجوانی خ باعالقه  تایپوگرافی است. کاری که به نظر من کامالً هماهنگ  نه  یدرزمگرافیستی 

 را یافته و آن را دنبال کرده است.

 .کنبگذار و به گذشته سفر  زمانی

 خیلی جالب بوده؟برایت  کاریچه 

  ؟چرا به آن عالقه داشتی؟ آیا هنوز به آن عالقه داری کنیمیفکر 

  را از پدر و مادر و نزدیکان  هاپرسشاین  توانیمی) وجود دارد؟ اتکنونیآیا نوع دیگری از آن در زندگی

 (به یاد دارند؟کودکی در تو ی راجع به عالیق یچیزهاچه  هاآنبپرسی. 

آن عالقه  کدام قسمتات فکر کن. به چه چیز عالقه داشتی؟ از خودت بپرس به : زمانی بگذار و به کودکی۴تمرین 

 بپرس. ترهابزرگداشتی؟ همین پرسش را از خانواده و 

 وجود دارد؟ یان عالیق کودکیآیا اشتراکی م
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 کارهای روزمرهبخش دوم: 

 قه، جستجو در کارهای روزمره است.روش بعدی برای یافتن عال

آیند. چای هم به چشم نمی قدرآنباشد. کارهای جزعی که  ترجالببرایمان  هااز کار بعضیروز ممکن است طول در 

اهی زمان کوتیا کارهای هفتگی که شاید روز . بخشی از رویادهپیحتی های داخل کامپیوتر یا ریختن، مرتب کردن پوشه

 ایایده تواندمی هاآنو تلفیق ها بخشاما این  ؛دنآیمی توجهمانبه  ندرتبهو د ندهمان را تشکیل میاز روزمره

 کمک کند. اتذاتیعالقه و استفاده از استعداد  باعث نزدیکی به ،از آن ترمهمو بدهد  یجدید

را بیشتر از همه انجام  یکار چهرا یادداشت کن.  هاآنات توجه کن و : برای یک هفته، به کارهای روزمره۲تمرین 

 بری؟دهی و از کدام بیشتر لذت میمی

 ات وجود دارد؟است در شغل فعلی بخشلذتآیا آن قسمتی که برایت 

 دیگران توجه بهبخش سوم: 

 به کارهای دیگران است. توجهعالقه، جستجوی از ی نوع دیگر 

  کند؟ چرا؟جلب می را توجهت هاآنچه چیزی در کار 

  ؟ایکردهفکر به آن  حالتابهآیا 

  ؟کنی ترهماهنگآن کار را با خود توانی میآیا 

روشی برای یافتن عالقه  تواندمی، موردعالقهتوجه به کارهای دیگران، جستجو در اینترنت یا خواندن مصاحبه از افراد 

 باشد.و نیز ت

ویزیون تل برنامه  روی جلد مجله یا تصویر ات توجه کن. کدام تیتر مقاله در اینترنت، : به روند مطالعات هفتگی۹تمرین 

 کند؟تو را کنجکاو می

 ؟یکن دایپ تیهایکنجکاوتوانی اشتراکی میان آیا می
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 استعداد
 است.به آن  رسیدنعضو مکمل عنصر وجودی است و کشف آن قدمی در جهت در کنار عالقه، استعداد 

موقع  آنحداقل نداشتم.  کدامهیچریاضی و فیزیک را انتخاب کرده بودم، اما استعدادی در  رشته   بااینکهدر دبیرستان 

 کردم.فکر می طورنیا

از آن  که به آن عالقه دارم. قبل دانستمنمی، کرد پیداتا سوم دبیرستان، زمانی که برای اولین بار کامپیوتر به منزل ما راه 

ر در کامپیوت عنوانبهآنچه  اما بعدًا متوجه شدم ؛درخششی نداشتم داندوران دبیرستان هم چنتنها درس کامپیوتر در 

 اشت.دن برایمجذابیتی  گونههیچ کهبود  ایشدهمنسوخو  ی، مبحث بسیاری قدیمشدمیدبیرستان به ما آموزش داده 

کامپیوتر زیر  در هفته چند بار. کردممی وخطاآزمونو  ماندممیبیدار  هاشب ،آنبرای یادگیری پس از خرید کامپیوتر 

 یبسیار  ها چیزهایوآمدرفت. از همین رفتممیبه شرکت کامپیوتری  آن هایبرنامهیا  بغل برای نصب ویندوز جدید

 سال، کامپیوتر محور زندگی ۴۱ مدت برایم و کامپیوتر استعداد دار به مربوط درک مفاهیمآموختم. متوجه شدم که در 

 شد. مایحرفهو  یشخص

نیا به د فردمنحصربههای افراد روی زمین با ظرفی از استعداد، عالقه و توانایی ی، تمامکردماشاره  ترپیشکه  طورهمان

 .کنندمیتوجه به آن و  اندآگاهکمی از آن  عده  ، ولی آیندمی

 انبارز نیست ولی برای دیگر چنانآناست که برای خودش  فردمنحصربهحداقل دارای یک ویژگی فردی معتقدم هر 

که آن ویژگی  جهتازآن. کنممیتوصیف « فروش نقطه  » طنامرتب واژه  من این ویژگی را با  است. محسوس کامالً 

 نوانعبهاز آن  فرد کمک کند تا به ورا برای آن شخص فراهم کند  با دیگران شرایط ارتباط، تعامل یا دوستی تواندمی

 قوت خود بهره ببرد. نقطه  

چشم نیاید. مثل تلفن زدن و صحبت با دیگران، به ای باشد و ممکن است در ظاهر کار ساده استعدادها گونهنیا

 .نوع مراسم و.. بر اساسهای هماهنگ نقاشی کردن، نوشتن مقاله، انتخاب مهمان

 تواند در جهتی و برای کاری دیگر از آن استفاده شود.هایی وجود دارد که میولی در پس این کارها، توانایی

باشد که پیگیر است، تعامل با افراد را  ییگرابرونمثالً کسی که با تلفن صحبت کردن راحت است، ممکن است فرد 

 دارند. مشخصاتیکند که نیازمند به چنین  هایی کارشاید بتواند در مسئولیت رونیازادوست دارد و 

تواند برای برگزاری مراسم خانوادگی تشخصی دهد چه کسانی دعوت شوند، ممکن است در مثال دیگر، کسی که می

 هانآهای افراد توجه کند و به ویژگیای برای درک احساس و نیازهای دیگران داشته باشد، فردی باشد که توانایی ویژه

 که مراسم خاص ترتیب دهد. ندازدیبوکاری راه شاید بتواند کسب رونیازااشته باشد و د ادیبه را 

 کاری برایت مثل آب خوردن است؟فروش، به زندگی خودت توجه کن و ببین انجام چه نقطه  : برای آگاهی از ۱تمرین 
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سعی و  نیترکوچکآید. کاری که دیگری از انجام آن عاجز است ولی برای تو بدون قدر ساده که به چشمت نمی)آن

 تالشی شدنی است.(

 توست. فردمنحصربهاین کنکاش یافتن یکی از استعدادهای  جه  ینت

ای هشده باشد. این یافته هایت نمایانچند تمرین، نکات جدیدی از عالقه، استعداد و توانایی نیازاپسممکن است 

 است. فردمنحصربههایی ها یافتن ویژگیاز این تمرین هدف برای یافتن عنصر وجودی کمک راهت خواهند بود.

ها هزار نفر آن پس از یافتن عنصر وجودی، متوجه شوی که همان کاری را دوست داری انجام دهی که ده ادیزاحتمالبه

اد و دداشته باش که ترکیب چند مهارت و استع ادیبه اما ؛ رصتی برایت وجود نداردف یفکر کندهند و را انجام می

 .شودمی فردمنحصربهگیری شغل باعث شکل باعالقههماهنگی آن 

 در مسیر یافتن عنصر وجودی، چند اصل وجود دارد که الزم است آن را یادآوری کنم.

 زندگی یگانهاصل یک؛ 

تخمین زده و  درآمده و شروع به حیات کرده است اشکنونیسال پیش به شکل  هزار ۲22انسان از حدود  رودمیگمان 

میلیارد  02ژنتیک، هرکدام از این  اساس برهمچنین . اندکردهزمین زندگی  رویمیلیارد انسان  02که حدود  شودمی

به دنیا، ترکیب اندام بدن  هاآننوع نگرش  نیست.اولی و هیچ شخص دومی شبیه  فردندمنحصربه( تومن و  ازجمله)

 .متفاوت است گریکدیبا  هاآن چشم ه  یقرن و اثرانگشت و حتی

و تکه زندگی بدان پس . حداقل عادالنه نخواهد بود ای ستیممکن ن یطیشرا چیتحت ه یدونفر  چیه سه  یمقا روازاین

 .کنیو آن را دنبال بیابی خود با دیگری، راه خود را  سه  یمقا جایبهت. بهتر است اس فردمنحصربهیگانه و 

 ساخت زندگی شخصیاصل دو؛ 

 .کنیممیو برای آن انتخاب  گیریممیبرای زندگی خود تصمیم  هرلحظه، شدهدادهاز زمانی که فرصت انتخاب به ما 

 آگاهانه است ، محبت کردنکردن رویپیادهمانند غذا خوردن، . بعضی رویمان است پیش شماریبی هایانتخاب هرروز

 .استناآگاهانه  مانند نفس کشیدن، پلک زدن و بو کردنبعضی و 

 که رفتارمان با آن شخص چگونه باشد و حتی کنیممیارتباط داشته باشیم، انتخاب  در که با چه کسی کنیممیانتخاب 

 در چه سطحی باشد. مانرابطهمیزان 

ط به آن بخشی که مربو .یا تغییر دهیم نا کنیمب پسندیممیمطابق آن روشی که  انتخاب داریم که زندگی خود را روازاین

 مطابق میلِ را زندگی  ایعدهکه  بینیممیولی  شودمینیز دیگر  میلیارد ۱، شامل شودمیزندگی  هایسختیشرایط و 

 .سازندو می خودساخته
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 زندگی خطی نیستاصل سه؛ 

ایی رویداده طورنیهم کرد. بینیپیشآن را  تواننمی گاههیچ دارد ولیوجود  نظمطبیعت در رشد و تغییر  باوجوداینکه

بینی توان آینده او را پیشیعنی از روند فعلی زندگی کسی، نمی؛ نباشد یگر یبر ددهد که ممکن است یکی دلیل رخ می

 کرد.

نگاه  ؛ فقط باکردرا به هم وصل  ی زندگیهانقطهنگاه به جلو با توان نمی»گوید: او می. زندمیاستیو جابز مثال جالبی 

ه هم آینده ب ها به نحوی در. پس باید اعتماد داشته باشی که نقطهکردرا به هم وصل  هاآن توانمیاست که  گذشتهبه 

 یزبه هر چ و مارشوند. باید به چیزی ایمان و اعتماد داشته باشی، به دلت، به سرنوشتت، به زندگی، به کاوصل می

 .«دیگری

را مشخص کن. تفاوت  جزئیاتشرا روی کاغذ بیاور.  اتتصویر زندگی موردعالقهو تخیل است.  تصویرسازیحال زمان 

 .بنویس اشدرباره چندخطی یاآن را نقاشی کن  توانیمیخود ببین. اگر  باحالآن را 

 هایی برداری؟ببین برای رسیدن به تصویر آینده، الزم است چه قدم تیدرنها

 حال اولین قدم را بردار.


