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ألف 350الراتب المعروض  –شاغر لمحاسب في شركة 
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صنع القرار
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صنع القرار عقلي

يلجأ لتحليل و حل المشكلة•
)قالما(موضوعي •

تفكير عقلي صارم•

يهتم العدالة واالستقامة•

عقالني ومنصف•
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صنع القرار عقلي

يعتمد منطق السبب والتأثير•

د افعاله بطريقة منطقيةيتجاوب بشكل جيد عند نق•

• ً يفضل أن يكون مباشراً وصريحا

ال يأخذ األمور عادة بشكل شخصي•

المشاعربارد يراه الناس عادة •
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صنع القرار عاطفي

يدخل العاطفة عند التعامل مع مشكلة•

)من قال(شخصي •

يتمتع بليونة و رقة عاطفية •

يهتم التناغم واالنسجام•

عاطفي ومتقبل•
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صنع القرار عاطفي

تتحكم به القيم الشخصية•
عند اإلطراء والمديحيتجاوب بشكل كبير•

• ً يفضل أن يكون لبقا

عادة ما يأخذ األمور بشكل شخصي•

يراه الناس عادة مفرط بالعاطفة•
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غيرت رأيك؟

عاطفيعقلي
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هاد الشخص مرفوض 
!ماعنده مؤهالت

مابيهمني أرضي 
حدا ، المهم اعمل 

!الصح

التعى قلبي بالحكي عن 
مشاعرك و احاسيسك

بس هاد محتاج 
الشغل كتير

. انا حابه نشتري هالغرض
مالي شان عندك؟

مو معقول شو انك 
!بتدج الحكي دج

ماعندك 
؟!عقل

!مافيك احساس؟

 ليش متضايقة من اللي
!حكيته ، الحق مابيزعل

مابتهمك مشاعري 
ابدا

المهم مايزعلوا

اقنعيني ليش الزم 
نشتري هالغرض



كيف تتعامل مع كل طرف-صنع القرار 

العاطفي العقلي

عبر لهم عن التقدير الشخصي •

وإحساسهمتفهمهم  و اعترف بجمال مشاعرهم•
ركز على االيجابيات قبل السلبيات اثناء النقاش•

ال تعتمد على مبدأ السخرية والتهكم •

شاركهم مشاعرك•

اظهر لهم السلبيات و االيجابيات المنطقية•

ثمن قدرتهم على التحليل•
عبر لهم عن تقديرك لصدقهم و عدلهم •

د ينتقدون او عنال تتخذ موقفاً دفاعياً عندما •
االختالف معهم

ناقش السلبيات قبل اإليجابيات•

شاركهم أفكارك•
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مالذي يزعج كل طرف -ادراك ما حولنا

العاطفي العقلي

منطقية مجردة عن حالة االشخاصاتخاذ القرار بطريقة •

وضع مقاييس و معايير •

توجيه االنتقادات و التركيز على السلبيات•

اد على المنطق كأساس لصنع القرارماالعت•

اثارة الخالفات•

ارالتخاذ القرو العواطف االعتماد على التجارب الشخصية •

تغيير القرار حسب الشخص أو االحتياجات الشخصية•

االهتمام باإليجابيات و اغفال السلبيات•

التركيز على األشخاص بدل الهدف•

انزعاج اآلخرين من اثارة الخالفات•
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عقلي -صنع القرار 

عالجها -نقاط ضعف  عززها -نقاط قوة 

البرود العاطفي و عدم فهم مشاعر اآلخرين•

القسوة على اآلخرين•

الصراحة الجارحة•

عدم رؤية االيجابيات•

الحيادية حتى على الذات•

الحزم•

التحليل المنطقي العقلي•

وضع المقاييس المنطقية•

كشف العيوب و االخطاء•
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عقلي -صنع القرار 

اعمال فيها صعوبات اعمال تستمتع بها

االعمال االنسانية•

االعمال االجتماعية•

الموارد البشرية•

االعمال الديبلوماسية•

التكنولوجيا•

التفتيش و التجريب•

وضع القوانين و المعايير و المقاييس•

الحقوق•
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عاطفي -صنع القرار 

عالجها -نقاط ضعف  عززها -نقاط قوة 

عدم الحيادية و التحيز الشخصي•

المرونة الزائدة•

عدم كشف العيوب و األخطاء•

مراعاة اآلخرين•

قراءة مشاعر األخرين•

الديبلوماسية•

االقناع العاطفي•

كشف االيجابيات•
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عاطفي -صنع القرار 

اعمال فيها صعوبات اعمال تستمتع بها

التكنولوجيا•

وضع المقاييس و المعايير و القوانين•

الحقوق•

االعمال االنسانية•

االعمال االجتماعية•

الموارد البشرية•

االعمال الديبلوماسية•
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نصائح -صنع القرار

العاطفي العقلي

رضى الناس غاية ال تدرك•

قد يأتي االنتقاد من أشخاص يحبونك•

أحبب حبيبك هونا ما•

رضى من حولك هو أحد عوامل النجاح•

تندملالكالم الجارح قد يسبب جروح ال •

للحقيقة أشكال كثيرة •
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