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گذاری منطقی چیست و چه تفاوتی با  هدف
 گذاری احساسی دارد؟هدف

 
 تیم تحریریه فرتیک –نویسنده: فریدون فرداد 
 

انگیته  و انتر ی  ،ترین و تاثیرگذارترین بخش از زندگی است. هر فرد با داشتنن هتدفگذاری مهمهدف

کند و بت  اناتاک کارهتامی م یتد بترای رستیدن بت  هتدف بیشنری برای کار کردن و زندگی کردن پیدا می

کند. افراد بدون هتدف و انگیته  در زنتدگی هتیش تالشتی نوترد  و در نهامتت  منتد  مورد نظر تالش می

د. برختتتی از گتتتذاری و تتتود دارهتتتای مخن  تتتی بتتترای هدفدرخشتتتانی نیتتته نخواهنتتتد داشتتتت. روش
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افننتتد. در ادامتت  در متتورد ها بتت  رتتورط منو تتی و برختتی بتت  رتتورط امیاستتی ات تتا  میگتتذاری هدف

 دهیم.گذاری ب  رورط م صل توضیح میهدف

 

 

 

 گذاری چیست و چه ارزشی در زندگی دارد؟ هدف 

بینید کت  کنید، میشامد برای شما هم پیش  مد  باشد ک  وقنی ب  چندمن سال زندگی خود نگا  می

ها هیش پیشرفت محیوسی در زندگی نداشن  و همان  امگا  چند سال قبل خود را در تماک امن سال

 دارید. 

انگیته  و  کنتدهدف داشنن ب  شتما کمتم می ترین دلیل این امر نداشتن هدف در زندگی است.مهم

تالش خود را چندمن برابر کرد  و در زمانی کوتا  ب   امگا  مورد نظر خود برسید. هتدف بترای هتر فترد 

های تحصی ی دارند، گاهی اوقاط ب  دنبال کیب در مد بود  و با ب  من اوط است. گاهی افراد هدف
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ق خود اهداف من تاوتی دنبال پیشرفت در شغل خود هینند. هر فرد با تو   ب  نحو  زندگی و عالم

 کند.ها تالش میداشن  و برای رسیدن ب   ن

ای بترای شترو  هیش انگیته  ،ای در زندگی افراد دارد. افراد بدون هدفگذاری درست  امگا  ومژ هدف

 ،داشتنن کننتد. هدفروز خود نداشن  و چندمدن ستال عمتر ختود را بتدون هتیش دستناوردی ست ری می

 کند هر روز  امگا  خود را نیبت ب  دمروز ارت ا بدهند.ها کمم میو ب   نذهن افراد را باز کرد  

 

 
 

 گذاری منطقی هدف 

گذاری در زندگی من اوط است. گاهی اوقاط افراد با استن اد  از فوتر کتردن، نو  هدف و نحو  هدف

تح یق و بررسی، اسن اد  از تاربیاط دمگران و مشورط کردن اهداف روشن و مشخصی بترای زنتدگی 
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گذاری اناتاک گذاری منو ی کامال بر اساس ارول و قاعد  هدفگیرند. هدفو  مند  خود در نظر می

 کند.ها میهای درونی خود تصمیم ب  تالش برای رسیدن ب   نس ومژگیشد  و فرد بر اسا

 

 گذاری احساسی هدف 

گذاری امیاسی فترد از روی خوشتحا ی متا نتارامنی و متا متا انن تاک تصتمیم بت  اناتاک کتاری در هدف

تصتمیم گیرد ک  چ  بیا توانامی و شرامط رسیدن ب   ن را نداشن  باشتد و تی رترفا از روی امیتاس می

متا در بیشتنر  .های فراوان ب  ننیا  خواهند رستیدگیرد. گاهی اوقاط امن گون  اهداف نیز با تالشمی

 ماند. موارد از  ن  امی ک  فرد ممون است شرامط الزک برای رسیدن ب   ن را نداشن  باشد بی ننیا  می

 

رورط هماهنگ اننخاب گذاری امیاسی مومل مودمگر بود  و بامد ب  گذاری منو ی و هدفهدف

گذاری کنند. هدفی ک  شوند. نبامد بخش امیاسی و منو ی مغز ب  رورط  داگان  برای خود هدف

شتود بامتد بتا بختش امیاستی هماهنتگ شتد  تتا فترد بنوانتد بترای توسط بخش منو تی اننختاب می

رتتورط رستتیدن بتت   ن انگیتته  و تتتالش داشتتن  باشتتد. در واقتتب امیتتاس فتترد نیتتبت بتت  هتتدفی کتت  بتت  

منو ی تعیین شد  بییار مهم است. اگر شما ب  هدف مشخص شد  امیاس مثبنتی داشتن  باشتد 

 رسیدن ب   ن بییار  ذط بخش خواهد بود.

 

دهدد و بدا اسدتهادز اخ بخدش گذاری منطقی را انجام میدر واقع فرد با بخش منطقی ذهن خود هدف

هدایی هده بدرایش خوشدایند اسدت اسدتهادز گیرد و اخ روشاحساسی برای راز رسیدن به آن تصمیم می

گذاری امیاسی فرد با مودمگر هماهنگ بود  فرد با انگیه  گذاری منو ی و هدفاگر هدف  هند.می
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پردازند و در نهامت بهنرین ننیا  بترای او و  ذط فراوان ب  انااک کارهای الزک برای رسیدن ب  هدف می

 شود.مارل می

 

 

 

گذاری هتدف های هدفدرست و موف یت در زندگی ابندا با اسن اد  از بهنرین روشریزی  برای برنام 

گذاری ب  تنهامی کافی خود را مشخص کرد  و ب  دنبال بهنرین روش برای رسیدن ب   ن باشید. هدف

نییت و روش ارو ی برای رسیدن ب  هدف نیه مهم است. در را  رستیدن بت  اهتداف بت  متوارد من تی 

ذهتن تو ت  نونیتد زیتترا امتن متوارد باعتن کتاهش انگیتته  شتما بترای رستیدن بت  هتتدف پتیش  متد  در 

 شوند.می
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های مخن  تی بترای فترد پتیش  متد کت  نیابتد در را  رسیدن ب  اهداف ممون استت مشتوالط و ستخنی

ها و مشوالط درس گرفن  و را  رسیدن را برای خود مانعی برای رسیدن ب  هدف شوند. از امن شویت

 ید. هموار کن

 SMARTگدذاری های فدردی و اجتمدا ی فدرد را شدامل شدود. هدفگذاری جامع بایدد تمدام جن دههدف

هایی است هه توسد  افدراد مدورد اسدتهادز قدرار گرفتده اسدت. هددف بایدد هدام  وا د  و یکی اخ روش

گذشدت گیری باشدند تدا ب دد از  گیرید باید قابل اندداززمشخص باشد. همچنین اهدافی هه در نظر می

  اندازز گیری هنید. ،زمان بتوانید میزان رشد و پیشرفت خود را در رسیدن به هدف

توانیتد تمتاک اهتداف ختود را مادداشتت کترد  تتا فرامتوش نونیتد و بتا بترای دریافتت ننیات  درستت می

ها انگیهتان بیشنر شود. تماک اهداف بامد قابل ا را و دست مافننی بتود  و همننتین در مشاهد   ن

 ان مشخص قابل انااک باشند.زم

 

 پایان


