عواملی که راه تفویض اختیار را سد می کند:

ثب ٍجَد هشایبی فزاٍاى ،ثسیبری اس هذیزاى توبیل ًذارًذ اختیبرات خَد را ثِ سیز دستبى ٍاگذار کٌٌذ ( در حبلی کِ سیز
دستبى آهبدگی پذیزش ایي کبرّب را دارًذ) اغلت هذیزاى ثْبًِ ّبی سیبدی ثزای تفَیض ًکزدى اختیبرات خَد هی
آٍرًذ ،اس آى جولِ هی گَیٌذ کِ هي خَدم ثْتز آى را اًجبم هی دّن یب سیزدستبى هي تَاًبیی ّبی السم را ًذارًذ.
ٍقت سیبدی هی گیزد تب آًچِ را کِ هي هی خَاّن اًجبم شَد شزح ٍ تَضیح دّن ٍلی ٍاقعیت ایي است کِ ایي
هذیزاى ًوی خَاٌّذ تفَیض اختیبر کٌٌذ ،اًعطبف پذیز ًیستٌذ .چَى ًوی تَاًٌذ اختیبرات خَد را ثِ صَرتی هَثز
تفَیض ًوبیٌذ .عَاهل دیگزی کِ ثز سز راُ تفَیض اختیبر قزار دارًذ ،عجبرت اًذ اس احسبس ًذاشتي اعتوبد ثِ کسی
کِ در ًْبیت ثبیذ هسئَلیت کبر خبصی را ثپذیزد ( یعٌی آیب هذیز یب سزپزست کذاهیک ،هسئَل آى کبرّب خَاّذ
ثَد ؟) هذیزاى ًوی تَاًٌذ ثب ٍاگذاری کبرّبی سخت ٍ ًبخَشبیٌذ ثِ سیزدستبى اس سیز ثبر هسئَلیت ّب شبًِ خبلی
کٌٌذ .آًْب ّویشِ در هَرد کبر سیز دستبى ثبسخَاست هی شًَذ ٍ ثبیذ حسبة پس دٌّذٍ .اقعیت ایي است کِ ثزخی
اس رٍی ثی هیلی در پی فزصتی ثز هی آیٌذ تب ٍظبیف خَد را ثِ دیگزاى ٍاگذار کٌٌذ .عذُ ای اس ایي ٍحشت دارًذ کِ
تفَیض اختیبر ثِ سیز دستبى هَجت هی شَد تب آًْب هقذاری اس اختیبرات خَد را اس دست ثذٌّذ .ثبس عذُ ای ّن اس
ایي ٍحشت دارًذ کِ اگز سیز دستبًشبى ثتَاًٌذ کبری را ثسیبر خَد اًجبم دٌّذ آًبى ثب ٍضع هشکلی رٍثِ رٍ خَاٌّذ
شذ ( هقبم ٍ پست آًبى هَرد تْذیذ قزار خَاّذ گزفت) اس سَی دیگز ،تعذادی اس سیز دستبى ًوی خَاٌّذ هسئَلیت ٍ
ریسک هزثَطِ را ثپذیزًذ ٍ آًْب تزجیح هی دٌّذ کِ هذیزاًشبى ّوِ تصویوبت را ثگیزًذ .ایٌْب عَاهلی ّستٌذ کِ
ثِ سز راُ تفَیض اختیبر ٍجَد دارًذ ٍ اگز کسی ثخَاّ ذ اختیبرات خَد را ثِ صَرتی هَثز تفَیض ًوبیٌذ ،ثبیذ ثز ایي
هشکالت فبئق آیذ.
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