اصول تفویض اختیار کدامند؟
اصَل سیز هی تَاًذ راٌّوبی هٌبسبی بزای تفَیض اختیبر ببضذ .در صَرتی کِ تفَیض اختیبر دقیقب در عول هطخص
ًگزدد ،تفَیض اختیبر هوکي است بی اثز بَدُ ٍ هَجب سقَط سبسهبى هی ضَد.
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اصل تفَیض عبق ًتبیج هَرد اًتظبر  :چَى اختیبر ٍ اقتذار بِ ٍجَد آهذُ تب هذیزاى را بب ابشاری بزای کوک
بِ تحقق اّذاف هَسسِ هجْش سبسد  ،اقتذاری کِ بِ یک هذیز تفَیض ضذُ ببیذ بزای تضویي تحقق ًتبیج
هَرد اًتظبر هٌبسب ببضذ .تفَیض بز عبق ًتبیج هَرد اًتظبر هبیي ایي است کِ ّذفْب تعییي ضذُ ٍ بزًبهِ
ریشیْب اًجبم ضذُ ٍ بِ خَبی بِ افزاد اًتقبل یبفتِ ٍ بِ ٍسیلِ آًْب درک ضذُ است ٍ کبرّب ببیذ هغببق بب آًْب
اًجبم گیزد.
اصل تعزیف ٍظیفِ  :بزای تقسین کبر بیي دپبرتوبًْب ،فعبلیت ّب ببیذ گزٍُ بٌذی ضًَذ تب تحقق اّذاف
تسْیل گزدد ٍ هذیز ّز بخص ببیذ دارای اقتذار ببضذ تب فعبلیتْبی خَد را بب کل سبسهبى ّوبٌّگ سبسد.
اصل ًزدببًی  :اصل ًزدببًی هزبَط بِ سلسلِ هزاتب بب سًجیز رٍابظ اقتذار هستقین اس ببال دست بِ سیز دست
در سبسهبى است .اقتذار ًْبیی یک هَسسِ ّویطِ ببیذ در جبیگبُ هطخصی ببضذ ّ .ز قذر خظ اقتذار اس
هذیزیت عبلی در یک هَسسِ بِ پستْبی هذیزیتی پبییٌتز ،رٍضٌتز ببضذ  ،تصوین گیزی هسئَالًِ تز ٍ
ارتببعبت سبسهبًی هَثزتز اًجبم خَاّذ گزفت.
اصل سغح اختیبر  :تعزیف ٍظیفِ بِ اضبفِ اصل ًزدببًی هَجب پیذایص اصل سغح اختیبر ضذُ است  .ایي
اصل عببرت است اس  ،داضتي اقتذار هَرد لشٍم بزای اخذ تصویوبت بِ ٍسیلِ افزاد صالحیتذار در سغح
هزبَعِ ٍ عذم ارجبع آى بِ سغَح ببالتز سبختبر سبسهبى.
اصل ٍحذت فزهبًذّی :ایي اصل هی گَیذ ّز قذر یک فزد رابغِ گشارش دّی کبهلتزی بِ یک رئیس
هٌحصز بِ فزد داضتِ ببضذ ،هسئلِ تضبد در دستَر العولْب کوتز ٍ احسبس هسئَلیت ضخصی بزای ًتبیج
هزبَعِ بیطتز خَاّذ بَد .اصل ٍحذت فزهبًذّی بزای ٍضَح رٍابظ اقتذار هسئَلیت هفیذ است .بِ عٌَاى
هثبل یک هذیز عبهل ًوی تَاًذ عبعب فعبلیتْبی فزٍش را در هیبى دپبرتوبًْبی فزٍش ،تَلیذ ،رٍابظ عوَهی،
اهَر هبلی ،حسببذاری ٍ کبرگشیٌی تقسین ًوبیذ بذٍى ایٌکِ ّیچ فزدی را هسئَل آًْب سبسد.
اصل هغلق بَدى هسئَلیت :چَى هسئَلیت ًوی تَاًذ تفَیض یب ٍاگذار گزددّ ،یچ هبفَقی ًوی تَاًذ اس
عزیق تفَیض آى  ،اس سیز ببر هسئَلیت فعبلیتْبی سیز دستبى خَد ضبًِ خبلی کٌذ .چَى ایي ببال دست بَدُ
است کِ اقتذار را تفَیض کزدُ ٍ ٍظبیف را هحَل سبختِ است.
اصل بزابزی اقتذار ٍ هسئَلیت :چَى اقتذار حقی اختیبری بزای اًجبم ٍظبیف است ٍ هسئَلیت تعْذی بزای
تحقق آًْبست ،هٌغقب ًتیجِ گزفتِ هی ضَد کِ اقتذار ببیذ بب هسئَلیت بزابز ببضذ .اس ایي استذالل سبدُ ایي
اصل ًتیجِ گزفتِ هی ضَد کِ هسئَلیت کبرّب ًوی تَاًذ بیطتز اس اقتذاری ببضذ کِ تفَیض ضذُ یب ًببیذ
کوتز اس آى ببضذ .ایي بزابزی بِ صَرت ریبضی ًیست ،بلکِ بیطتز دارای حذٍد ٍ ثغَر هطتزک است سیزا
ّز دٍ هزبَط بِ ٍظیفِ یب تکلیف هطخصی است.
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