چرا بعضی از مدیران تمایلی به تفویض اختیار ندارند؟

پبسٌ ای اص دالیلی کٍ مًجت می ضًوذ مذیشان اص تفًیض اختیبس خًدداسی کىىذ عجبستىذ اص:
 -1مذیشان ممکه است اعتقبد داضتٍ ثبضىذ کٍ خًدضبن دس اوجبم يظبیف اص صیشدستبن تًاوبتشوذ :تًضیح اثعبد
مختلف مسئًلیت ثٍ صیشدستبن ،احتمبال ویبصمىذ صشف دقت صیبدی خًاَذ ثًد ي ممکه است مذیشان ثشای
تطشیح سشپشستی ي تصحیح اضتجبَبت ضکیجبیی الصم سا وذاضتٍ ثبضىذ.
 -2وذاضته اعتمبد ي اعمیىبن ثٍ صیشدستبن :اص آوجبیی کٍ مذیش دس وُبیت مسئًل وتبیج عملیبت صیشدستبن است،
لزا ممکه است تشجیح دَذ کٍ خًدش اختیبسات سا ثٍ عُذٌ گیشد.
 -3وبتًاوی مذیش دس ساَىمبیی مشئًسبن :مذیشان ممکه است وتًاوىذ افکبس ي اوذیطٍ َبی خًد سا ثٍ گًوٍ ای
سبصمبن یبفتٍ ثیبن کىىذَ .مچىیه ممکه است ثشای تًضیح ي تطشیح سیستمبتیک فعبلیت َب ثٍ صیشدستبن
تًاوبیی الصم ي کبفی سا وذاضتٍ ثبضىذ.
 -4ت شس اص دست دادن کىتشل :ثعضی اص مذیشان وگشان َستىذ کٍ ثب تفًیض اختیبس ي محًل ضذن ثخص َبیی
اص کبسَب ثٍ صیشدستبن  ،آوُب وخًاَىذ تًاوست کىتشل خًثی ثش عملیبت سبصمبن داضتٍ ثبضىذ ي ثب وذاضته
کىتشل مغلًة دس سبصمبن ضیشاصٌ امًس اص دستطبن خبسج ضًد ،لزا اص تفًیض ثٍ عىبيیه مختلف سشثبص می
صوىذ.
 -5تشس اص آضکبس ضذن عذم تًاوبیی آوُب :ثشخی اص مذیشان اص تفًیض اختیبس اکشاٌ داسوذ .آوُب می تشسىذ کٍ
َمشاٌ ثب تفًیض اختیبس وًاقص ي کبستی َبیطبن آضکبس گشدد.
 -6عذم تمبیل ثٍ مخبعشٌ دس تصمیمبت ي حسبة ثبص ومًدن سيی آن  :دس اتخبر تصمیمبت مشثًط ثٍ آیىذٌ
مخبعشٌ امشی است عجیعی ي اص آوجب کٍ ثشخی مذیشان تمبیل وذاسوذ ثب مخبعشٌ مًاجٍ ضًوذ ،اص تفًیض
اختیبس سشثبص می صوىذ.
 -7تمبیل ثٍ تمشکض اختیبسات ي ثشتشی مذیشیت آمشاوٍ  :ثشخی اص مذیشان ثش ایه اعتقبدوذ کٍ سجک مذیشیت
مغلًثتش اص سجک مذیشیت غیش متمشکض است  .لزا اص تفًیض اختیبسات خًدداسی می ومبیىذ ي تصًس می کىىذ
کٍ ثب ایه سجک ثُشٌ يسی سبصمبن ثیطتش خًاَذ ضذ.
 -8مالحظبت سیبسی  :مبوىذ سعی دس محشمبوٍ وگُذاضته ثشخی اص مسبئل ي اعالعبت دس محیظ سبصمبوی کٍ تب
حذيد صیبدی ثیبوگش سًءظه دي عشفٍ ای است کٍ ثیه مذیشیت ي مشئًسیه يجًد داسد.
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