چگونه یک مدیر می تواند وظایف خود را تفویض کند؟
تفَیض اختیبر ػببرت است اس فزآیٌذی کِ هذیز بب تَجِ بِ ٍظبیف ،اختیبرات ٍ ّذفْبیی کِ هَسسِ دارد قسوتی اس
اختیبرات خَد را بِ هزئَسیي ٍاگذار ًوبیذ .بٌببزایي تفَیض اختیبر بِ هذیزاى تَاى السم بزای اًتقبل یب ٍاگذاری
قسوتی اس کبرّبیص را بِ سیز دستبى هی دّذ .فزایٌذ تفَیض اختیبر ضبهل هزاحل سیز است:
ٍ -1اگذاری ٍظبیف  :فزآیٌذ تفَیض اختیبر بب ٍاگذاری ٍظبیف ضزٍع هی ضَد ٍ بزای اًجبم ایي اهز ًیبسهٌذ بِ
تجشیِ ٍ تحلیل پست (ضغل) است کِ در حقیقت تجشیِ ٍ تحلیل هسئَلیتْب ٍ اّذاف ضغل هَرد ًظز است.
پس اس ایي هزحلِ اٍ ضغل یب پست را بِ ٍظبیف هطخصی تقسین بٌذی هی ًوبیذ .سپس بِ طَر هطخص
بخطْب یب قسوتْبیی را کِ خَدش اًجبم خَاّذ داد تؼییي ٍ قسوتْبیی را کِ ببیذ بِ هزئَسیي ٍاگذار ًوبیذ،
هطخص هی کٌذ.
 -2تفَیض اختیبرات :هالک اسبسی در تصوین راجغ بِ تفَیض اختیبر ػببرت است اس ایٌکِ هزئَس ببیذ
اختیبرات کبفی ٍ هتٌبسب بب هسئَلیت ّبی ضغلی هحَلِ اش را داضتِ ببضذّ .ذف اس تفَیض اختیبر ،قذر
ًوَدى هزئَسیي بزای اًجبم ٍظبیف ضغلی بِ طَر کبرا ٍ هَثز است در حقیقت بِ ّوبى هیشاى کِ اس اٍ
هسئَلیت خَاستِ هی ضَد هی ببیست اختیبر دادُ ضَد ٍ بِ ّوبى ًحَ کِ هسئَلیت ّبی ضغلی ٍ سوت
هزئَسیي تغییز هی کٌذ ببیذ هبّیت ٍ حَسُ اختیبرات تفَیض ضذُ ًیش تغییز ًوبیذ تب سبسهبى اس پَیبیی ٍ
کبرآیی السم بزخَردار ضَد.
 -3تؼییي هسئَلیت :یک ًتیجِ ٍاگذاری ٍظبیف ٍ ضغلْب بِ هزئَسیي ایي است کِ بب تؼییي هسئَلیت هَاسیي ٍ
هؼیبرّبی اس قبل تذٍیي ضذُ آًْب در هقببل رئیس بزای حسي اًجبم ٍظبیف هحَلِ ٍ بِ کبر بزدى رّبزی
هَثز ٍ استفبدُ ػبقالًِ اس اختیبرات تفَیض ضذُ هسئَل ٍ جَابگَ هی ببضٌذ.
 -4ایجبد یک سیستن کٌتزل  :چ ْبرهیي هزحلِ در فزآیٌذ تفَیض اختیبر ػببرت اس ایجبد یک سیستن کٌتزلی
هٌبسب بزای ارسیببی ًتبیج تفَیض اختیبر است کِ در حقیقت بزخبستِ اس اصَل اصلی هذیزیت است  .اس
آًجبیی کِ تفَیض اخت یبر اس جبًب هذیزاى بِ هزئَسیي  ،سلب هسئَلیت اس آًْب ًوی ًوبیذ ،آًبى بزای
اطویٌب ى اس پیطزفت اهَر ٍ ایٌکِ اختیبرات تفَیض ضذُ بِ هزئَسیي بِ طَر هَثز ٍ کبرآهذ  ،هَرد بْزُ
بزداری ٍاقغ هی ضَد ػولکزد آًْب را هَرد ارسیببی قزار هی دٌّذ ٍ لذا هذیزاى بب ایجبد یک سیستن ببسخَرد
هَارد فَق را کٌتزل هی کٌٌذ آًْب هوکي است اطالػبت کٌتزلی را اس ٍاحذّبی صٌفی چَى اهَر هبلی،
حسببذاری  ،کٌتزل کیفیت ،اهَر کبرکٌبى ٍ یب اس سیستن اطالػبت هتوزکش سبسهبى بِ دست آٍردًذ .بٌببزایي
آًْب اغلب اٍقبت بِ اطالػبت هتٌَع ٍ هختلفی ًیبس هٌذًذ کِ هوکي است بب ایجبد ستبدّبی ضخصی کٌتزلی،
گشارش خَاستي اس ٍاحذّب ٍ بزرسی هستوز اهَر د ر ٍاحذّب ،پیطزفت ٍ تَاًبیی هزئَسیي را ارسیببی ،کٌتزل
ٍ فؼبلیت آًبى را تصحیح ًوبیٌذ.
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