
 اطالعات و تصمیم گیری
 

نقص ارزش ها و اطالعات واحساسات  در 
 تصمیم گیری



 :تصمٌم گٌری های موثر بر فراٌندمحٌط



:تعریف اخالقیات  

به عنوان سٌستمی از ارزشها و 
باٌدها و نباٌدها تعرٌف می شود که 
بر اساس آن نٌک و بد مشخص و 

.عمل بد از خوب متماٌز می شود  



مدٌران در تصمٌم گٌرٌهای خود 
بٌشتر اخالقٌات شخصی را در 
نظر می گٌرند و بر مبنای آن 

. عمل می کنند  



ذکر اٌن نکته ضروری است که 
اصول و ارزشها گر چه در موارد 
سودی برای مدٌران ندارد اما مدٌر 
متعهد و متخصص باٌد بر حسب 
وظٌفه پٌامدهای نا مطلوب دنٌوی 
را در راه نتاٌج مثبت اخروی به 

.جان بخرد  
  



در نهاٌت رعاٌت اخال قٌات در 
مدٌرٌت عاملی برای تصمٌم 
گٌری صحٌح ، معقول ، 

.منطقی و عا دالنه است  



:مفهىم اخالقیات در مدیریت  

اخالقٌات عبارتست از شٌوه 
برخورد با خوب و بد با توجه 
به تعهدات ارزشی، اعتقادی و 
احساسی فرد و جامعه 

.وسازمان  



:تعریف ارزش   
آن ها بازتاب تصوٌري از آن چه خوب است . در نگاه جامعه شناسً ارزش ها تعهدات ما هستند

كنشهايخود ارزشهامعيارهاييبرايقضاوتافراددربارهيهستند  و آن چه خوب نٌست
ديگرانهستند و  

ً گوٌند كه مردم چه هدف هاًٌ را باٌد جست وجو كنند، چه چٌزي الزم است و  . آن ها به ما م
چه چٌزي شرافتمندانه و چه چٌزي شرم آور است، چه چٌزي زٌبا و . چه چٌزي ممنوع است

  چه چٌزي زشت است



  :گيریهاوتصميمارزش

در انتخاب ٌك گزٌنه از مٌان 
های مختلف باٌد معٌار و گزٌنه

شاخص داشته باشٌم كه براساس آن 

  .به قضاوت و داوری بپردازٌم



اٌن معٌار تا حدود زٌادی تابع نظام 
 های و نگرش ىارزش

گذار و خط مشی تصمٌم گٌرنده

 .  است

 
   



در تصمٌم گٌری به دو نوع 
  :معٌار می توان اشاره كرد

 



 :ـ تعقل ابزاری و كاار كاردی 1
تعقااال ابااازاری تعقلااای اسااات كاااه در 

رابطه با هار روٌادادی فاٌاده و ساود 
كناد و معٌارهاا ی چاون را دنبال مای

كاااارآٌی، باااازدهی و سودبخشااای را 
  .داندمالك تصمٌمات عاقالنه می



 :ـاا تعقاال ارزشاای ٌااا جااوهری 2
تعقلاای اساات كااه بااا بصااٌرت بااه دنبااال خٌاار و 

مصاالحت آدماای اساات، حتاای اگاار اٌاان هاادف 

در  .باااازدهی اقتصاااادی در پااای نداشاااته باشاااد

معٌارهااااٌی كاااه مبتنااای بااار تعقااال ارزشااای ٌاااا 

جااااوهری هسااااتند، جنبااااه اخالقاااای مقاااادم باااار 
   .های كاربردی و مادی استجنبه



عوامل متعددی تصمٌم گٌری 
مدٌران را تحت تاثٌر قرار 
مٌدهند که برخی رعاٌت 
اخالقٌات را تسهٌل ٌا مشکل 

.مٌکنند  



هایاطالعاتیدرنارسائی

 :گيریتصميم
تواند در فقدان اطالعات صحٌح می

گذاری مشكل اٌجاد فراٌند خط مشی

 . نماٌد



جزءنگریويكبعدیشدندر
   :گيریتصميم

گذاران به ٌك جنبه از هرگاه خط مشی

ها مساله توجه كرده و از ساٌر جنبه

ای ناقص حاصل غفلت ورزند، نتٌجه

شود كه امكان توفٌق آن بسٌار اندك می

  .خواهد بود



هااا عاادم توجااه بااه محٌطهااای گٌااریدر تصاامٌم

مختلااف ماااوثر باار موضاااوع تصاامٌمات مانناااد 

محٌط فرهنگی و اجتماعی، سٌاسی و قاانونی، 

اقتصااادی، فناای، اقلٌماای و جیرافٌاااٌی موجااب 
های حاصله از نقطه نظار شود تا خط مشیمی

هاااار محٌطاااای كااااه باااادان توجااااه نشااااده باشااااد 
پاااذٌر گردٌاااده و در اجااارا دچاااار مشاااكل آساااٌب

   .گردد



ـ عدم وجود ٌك پاٌگاه معتبر و متمركز 
گٌرندگان را در اطالعاتی كه تصمٌم

 . اخذ تصمٌمات صحٌح ٌاری دهد

ـ ناقص بودن و به هنگام نبودن 

 اطالعات 

ـ سلسله مراتب بٌش از حد در 

   سازمانهای دولتی



ـ اتكاء صرف بر اطالعات و 

گزارشات رسمی و غفلت از درٌافت 

 نظرات عامه مردم 

ـ تسری گذشته به آٌنده و اتكاء صرف 

 بر آمار و اطالعات گذشته 

ـ اساس قراردادن تصمٌمات گذشته 

  برای تصمٌمات آٌنده



اعمالنظرشخصیدر
گيریواتكاءبيشازحدبرتصميم

   :تجربياتفردی
گٌرندگان قبل در برخی موارد تصمٌم

گٌری بپردازند در از آنكه به تصمٌم

ذهن خود انتخاب مورد نظر را انجام 

 خوٌش و برای تاٌٌد و توجٌه نظر  داده



آورنااد كااه در جهاات آن بااه اطالعاااتی رو ماای

تصمٌم بوده و ساٌر حقاٌق و شاواهدی را كاه 
. انگارنادبرخالف تماٌل آنهاا اسات نادٌاده مای

گٌااری جنبااه صااوری در چنااٌن حااالتی تصاامٌم

پٌدا كرده و معٌارهای سانجش نٌاز دساتخوش 
   .گردندهای شخصی میاعمال نظر و سلٌقه


