مزایای تفویض اختیار کدامند؟
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تسشیع دس تصوین گیشی :بب ٍاگزاسی اختیبس تصوین گیشی بِ هسئَلیي ،تصویوبت سا هی تَاى بب تَجِ بِ
هَقعیت ٍ دس هحل عولیبت اتخبر کشدُ .دس ایي حبلت چَى اص هکبتببت ٍ هشاجعبت هکشس بشای کسب تکلیف
اص هقبهبت هب فَق جلَگیشی هی ضَد ،دس ٍقت صشفِ جَیی بِ عول هی آیذ ٍ فشایٌذ تصوین گیشی بب سشعت
بیطتشی صَست هی گیشد.
تخصیص صهبى بیطتش بشای بشًبهِ ّبی استشاتژیک ٍ خظ هطی ّب :چٌبًچِ هذیشاى سغَح ببالی سبصهبى دس
تصویوبت سٍصهشُ دسگیش ًببضٌذ ،فشصت خَاٌّذ داضت کِ اّتوبم الصم سا دس جْت حل هسبیل هْوتش ٍ
اسبسی تش بِ عول آٍسًذ .هضبفب اص آًجبیی کِ هوکي است هذیشاى سدُ ّبی ببال هْبستْبی فٌی الصم سا بشای
اتخبر تصوین دس هَسد هسبیل فٌی هشبَط بِ عولیبت سبصهبى ًذاضتِ ببضٌذ ،اگش دس سغَح پبییي ًسبت بِ
حل ٍ فصل آًْب اقذام ضَد ،تصویوبت ببصدّی بیطتشی خَاٌّذ داضت .ضوٌب چَى هذیشاى عبلیِ سبصهبى
بیٌص ٍ بصیشت بیطتشی دس تصوین گیشیْبی استشاتژیک ٍ تٌظین خظ هطی ّب ٍ بشًبهِ ّب داسًذ ،ایي اهکبى
بِ ٍجَد هی آیذ کِ تَجِ خَد سا بِ ایي گًَِ اهَس هعغَف کٌٌذ.
تفَیض اختیبس بِ عٌَاى عبهل اًگیضش :هذیشاى سدُ ّبی پبییي سبصهبى عشص تلقی ٍ بشداضت هعقَلی دس
هَسد استفبدُ اص اختیبسات تفَیض ضذُ داسًذ ،بب تفَیض اختیبس ،کبسکٌبى ًسبت بِ کبس احسبس تعْذ هی
کٌٌذ ٍ هسئَلیت ّبی هشبَط سا هی پزیشًذ ٍ ایي اهش بِ ًَبِ خَد ،هَجب احسبس سضبیت بیطتش ًسبت بِ
کبس ٍ تقَیت سٍحیِ آًْب هی ضَد .اص عشف دیگش ،چٌبًچِ هذیشاى سغَح پبییي سبصهبى دس صَست داضتي
صالحیت ،اختیبس الصم سا بشای اًجبم عولیبت ًذاضتِ ببضٌذ ،احسبس عذم اهیٌت ٍ بیَْدگی خَاٌّذ کشد.
تفَیض اختیبس دس صهیٌِ هسبعذی بشای آهَصش ٍ تقَیت تَاًبییْبی هذیشیتٍ :قتی کِ بِ صیشدستبى اختیبس
دادُ ضذ کِ دس هَسد هسبیل تصوین گیشی کٌٌذ ،سفتِ سفتِ تَاًبیی آى سا پیذا خَاٌّذ کشد کِ هَقعیت ّب سا
تجضیِ ٍ تحلیل کٌٌذ ٍ بش آى اسبس تصوین الصم سا اتخبر کٌٌذ .ایي تجشبِ هَجب هی ضَد کِ ٍقتی آًْب بِ
سغَح ببالی هذیشیت استقبء هی یببٌذ ،تَاًبیی ٍ ظشفیت آى سا داضتِ ببضٌذ کِ هطکالت ٍ هسبیل سا بب تَجِ
بِ ابعبد گًَبگَى تجضیِ ٍ تحلیل کٌٌذ ٍ بِ ساُ حل هٌبسب ٍ هعقَلی دست یببٌذ.
پس اگش تفَیض اختیبس بِ ضیَُ ای هٌبسب بِ کبس بشدُ ضَد ًقبط قَت صیبدی خَاّذ داضتً .خستیي ٍ
آضکبستشیي آًْب ایي است کِ هذیشاى هی تَاًٌذ هقذاس بیطتشی اص کبسّب ٍ ٍظبیف خَد سا بِ دیگشاى هحَل
کٌٌذ .دس پی فشصت ّبی بیطتشی بشآیٌذ ٍ هسئَلیت ّبی بیطتشی سا اص هقبهبت ببالتش بپزیشًذ.
بٌببشایي بِ عٌَاى هذیش هب هی کَضین ًِ تٌْب کبسّبی سٍصاًِ خَد سا بِ دیگشاى تفَیض کٌین ،بلکِ کبسّبیی
کِ ًیبص بِ اًذیطِ ٍ خالقیت ّن داسًذ ٍاگزاس ًوبیین ٍ بذیي گًَِ هقذاسی ببس هَظف سا اص ضبًِ خَد بشهی
داسین تب بتَاًین ٍقت بیطتشی سا صشف اهَس هْن ٍ سشًَضت سبص سبصهبى کٌین .گزضتِ اص ایي تفَیض اختیبس
ببعث هی ضَد کِ کبسکٌبى هسئَلیت پزیش ضًَذ ٍ اص ًیشٍی قضبٍت خَد استفبدُ کٌٌذ .ایي کبس ًِ تٌْب دس
اهش آهَصش آًْب سا یبس ی خَاّذ کشد بلکِ اعتوبد بِ ًفس آًْب ٍ توبیل بِ خالقیت ٍ ًَآٍسی سا تقَیت هی
ًوبیذ.
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