رهنمودهایی برای تفویض اختیار به شیوه موثر

چبلص ّب ٍ هطکالتی کِ ثز سز راُ تفَیض اختیبر ٍجَد دارد ثبػث هی ضَد کِ هذیزاى ٍ کبرکٌبى ثِ رٍاثط کبری
حبصل اس ایي پذیذُ تَجِ خبظ ٍ دلیك ثٌوبیٌذ .اگز آًْب ثتَاًٌذ ًَػی اػتوبد ثِ یکذیگز ثِ ٍجَد آٍرًذ ،هَضَع
تفَیض اختیبر ضبًس ثْتزی را ثزای ّز دٍ طزف ثِ ٍجَد خَاّذ آٍرد .هَرد دیگزی کِ هطزح است هسبلِ رػبیت
اصَل اخالق در فؼبلیت ّبی رٍساًِ سبسهبى است.
اسبسی تزیي پیص ضزط تفَیض اختیبر ،ثِ ضیَُ ای هَثز ،ایي است کِ هذیز هبیل ثبضذ ثِ سیز دست آسادی ػول
ٍالؼی ثذّذ ٍ ثذیي ٍسیلِ کبرّب ٍ ٍظبیف خَد را ثِ ٍی ٍاگذار کٌذ .ایي ثذاى هؼٌی است کِ هذیز ثِ سیز دست
اجبسُ هی دّذ رٍش ٍ راُ حلی غیز اس آًچِ هَرد ًظز اٍست اًتخبة ًوبیذّ .وچٌیي ثذیي هؼٌی است کِ ثِ سیز
دست آسادی ػول دادُ هی ضَد تب هزتکت اضتجبّبی گزدد ٍ اس اضتجبّبت خَد درس ّبیی ثیبهَسد .اضتجبّبت سیز
دستبى ًجبیذ ثْبًِ ای ثبضذ کِ هذیز ثزآى اسبس تفَیض اختیبر ًکٌذ ،ثلکِ ثبیذ آى را ثِ ػٌَاى فزصتی ثِ حسبة آٍرد
تب ثذیي ٍسیلِ ثِ ٍی آهَسش ّبی السم را ثذّذ ٍ اس اٍ حوبیت ٍ پطتیجبًی ثٌوبیذ .دٍهیي پیص ضزط تفَیض اختیبر
هزثَط ثِ ارتجبطبت آساد ثیي هذ یز ٍ سیز دست هی ضَد .هذیزاًی کِ اس تَاًبیی ّبی سیز دستبى خَد آگبُ ّستٌذ هی
تَاًٌذ ٍالغ ثیٌبًِ تز تصوین ثگیزًذ یؼٌی ایٌکِ چِ کبرّبیی را ثبیذ ثِ دست چِ کسبًی ثسپبرًذ ( تفَیض اختیبر
کٌٌذ)  .سیزدستبى تطَیك ٍ تزغیت هی ضًَذ تب اس تَاًبیی ّبی خَد استفبدُ کٌٌذ ٍ چٌیي احسبس ًوبیٌذ کِ هذیزاى
اس آًْب حوبیت هی کٌٌذ ٍ در ًتیجِ آهبدگی ثیطتزی ثزای پذیزش هسئَلیت ّب پیذا هی کٌٌذ .سَهیي پیص ضزط
ثزای تفَیض اختیبرات ایي است کِ هذیز ثتَاًذ ػَاهلی چَى فزٌّگ سبسهبًی را ثزرسی ٍ درست تجشیِ ٍ تحلیل
ًوبیذ ٍ ًیش ضزایط اًجبم کبرّب ٍ تَاًبیی ّبی سیزدستبى را ثِ ضیَُ ای هٌبست تجشیِ ٍ تحلیل کٌذ.
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