تفویض اختیار به شیوه ای اثر بخش

بزای ایٌکِ اختیارات بِ ضیَُ ای اثز بخص تفَیض ضَد پیص ضزط ّایی را کِ در سیز بز هی ضوارین اس اّویت
سیادی بزخَردارًذ:
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هطخص کٌیذ چِ کارّایی را هی تَاى بِ دیگزاى ٍاگذار کزد ( تفَیض اختیار ًوَد) بسیاری اس کارّا را هی
تَاى بِ دیگزاى سپزد ٍ بایذ چٌیي کزد.
بایذ تصوین گزفت چِ کارّایی را بایذ بِ چِ کساًی هحَل ًوَد .ایي پزسص هطزح است کِ چِ کساًی
ٍقت بیطتزی دارًذ؟ آیا کار هذبَر هستلشم داضتي ضایستگی ّای ٍیژُ است؟ آیا ایي کار هٌاسب چِ کسی
یا چِ کساًی است ٍ آیا آى هی تَاًذ بِ اٍ ( یا آًاى) تجزبِ ّای ارسضوٌذ بیاهَسد؟
بزای اًجام ضذى کارّایی کِ بِ دیگزاى ٍاگذار ضذُ است هٌابع کافی تاهیي ًواییذ .اگز کسی کِ بِ اٍ کاری
ٍاگذار هی ضَد دارای هٌابع السم ،اس ًظزهالیً ،یزٍ یا ٍقت ًباضذ ایي تفَیض اختیار ًوی تَاًذ بِ اٍ ّیچ
کوکی بکٌذ.
ٍظایف را بِ د یگزاى ٍاگذار کٌیذ .پس اس کسب اطالعات السم بزای کار ،تا آًجا کِ هوکي است ( با تَجِ بِ
ًتایج هَرد ًظز ٍ ًِ بزاساس رٍش ّایی کِ بایذ بِ کار گزفت) بایذ کارّا را بِ دست سیزدستاى سپزد  .بایذ
جَی آساد ٍ ارتباطاتی رٍضي بیي هذیز ٍ کسی کِ هی خَاّذ کاری را بِ اٍ ٍاگذار کٌذ بِ ٍجَد آیذ.
در صَرت لشٍم بایذ آهادُ دخالت در کار بَد .اگز هٌابع کافی ًباضذ یا کسی کا کاری بِ اٍ ٍاگذار ضذُ است
با هقاٍهت دیگزاى رٍ بِ رٍ ضَد ،کارّای تفَیض ضذُ بِ بي بست خَاّذ رسیذ .گاّی بذاى سبب کِ قذرت
ّای دیگزی در ایي سهیٌِ ٍجَد دارًذ ،چٌیي ٍضعی پیص هی آیذ .ها هی تَاًین بِ راحتی حالتی را بِ
تصَر در آٍرین کِ در آى اًتقال قذرت هبتٌی بز پاداش باعث ضَد کِ ضخص ثالث اقذام بِ ضکایت ًوایذ ٍ
کسی را کِ بِ اٍ تفَیض اختیار ضذُ است دٍر بشًذ ٍ بِ هقام ارضذ هزاجعِ کٌذ.
بایذ سیستن باس خَد کزدى ًتایج بِ ٍجَد آٍرد .هذیز بایذ بتَاًذ یک سیستن کٌتزل اعوال ًوایذ ٍ در هَرد
آًچِ کِ دیگزاى اًجام هی دٌّذ اطالعاتی را بِ دست آٍرد تا ایٌکِ بتَاًذ در جْت پیطزفت کارّا تَصیِ
ّای السم را بٌوایذ ٍ در صَرت لشٍم ،در بیي راُ دست بِ اصالحات بشًذٍ .لی ًبایذ فزاهَش کزد کِ ّز قذر
کٌتزل ضذیذتز باضذ اختیارات کوتزی تفَیض خَاّذ ضذ.
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