چرا بعضی از کارکنان تمایلی به قبول اختیار ندارند؟

ثب ایي کِ تفَیض اختیبس هی تَاًذ یک عبهل اًگیضضی لَی ثشای ثعضی اص صیشدستبى ثبضذ ،ثشخی اص کبسکٌبى ثِ دالیل
ریل اص لجَل آى طفشُ هی سًٍذ:
 -1فمذاى اعتوبد ثِ ًفس دس پزیشش هسئَلیت :ایي یک اهش سٍاًی است کِ هشئَسیي اغلت اص پزیشفتي اختیبس
اکشاُ داسًذ ٍ علت اصلی آى عذم اعتوبد ثِ ًفس ثِ خَیص هی ثبضذ کِ دس ایي صهیٌِ ثْتش است هذیشاى آًْب
سا یبسی ًوَدُ ٍ هحیط هسبعذ ٍ هٌبست سا ثب تفَیض اختیبس ثشای سضذ آًبى فشاّن آٍسًذ.
 -2تشس اص اتخبر تصویوبت ًبدسست :هشئَس هوکي است ثشای فشاس اص هسئَلیت  ،دس ّش هَسد اص هب فَق خَد
کست تکلیف کٌذ تب اص عَالت احتوبلی ًتبیج ًب هطلَة ثش حزس ثبضذ ٍ ایي هسبلِ صهبًی ثیطتش اتفبق هی
افتذ کِ سشپشستبى دلیمب عولکشد صیشدستبى سا ثشسسی ًوَدُ ٍ حتی اضتجبّبت کَچک سا ّن ًبدیذُ ًگیشًذ.
دس ایي حبلت ثْتش است هذی شاى ثب حوبیت ثیطتش ٍ اًذسص ًصیحت آًبى سا یبسی کشدُ ٍ ثِ سضذ ٍ تعبلی آًْب
کوک ًوبیٌذ.
 -3هشئَس هوکي است ثِ دالیل کوجَد اهکبًبت ٍ فمذاى اطالعبت ٍ ًذاضتي هٌبثع هبلی ٍ اًسبًی کبفی ( هبًٌذ
کوجَد اعتجبساتٍ ،سبیل ،سبختوبى ٍ کبسهٌذاى) اص پزیشش اختیبس خَدداسی ًوبیذ.
 -4س ٍضي ًجَدى دلیك اختیبسات  :ثشخی اص هشئَسیي ثِ دلیل سٍضي ًجَدى اختیبسات ٍ هسئَلیتی کِ اص آًبى
خَاستِ هی ضَد اص پزیشفتي اختیبس خَدداسی هی کٌٌذ صیشا تب صهبًی کِ اختیبس ثِ آًبى تفَیض ًطذُ
هسئَلیت ّن ًخَاّذ داضت ٍ ثبصخَاستی ًیض ثِ دًجبلص ًخَاّذ ثَد  .لزا ثشای هصَى هبًذى اص هَاسد فَق اص
پزیشش اختیبس خَدداسی هی ًوبیٌذ  .دس حمیمت فمذاى ضَاثط ٍ هَاصیي الصم جْت اسصضیبثی ٍ ثشسسی
ًتبیج عولیبت ٍی ،هی تَاًذ یکی اص دالیل عذم پزیشش اختیبس اص سَی هشئَس ثبضذ.
 -5فمذاى اًگیضش  :ثعضی اص هشئَسیي احسبس فمذاى اًگیضش الصم ثشای گشفتي اختیبس ٍ پزیشش هسئَلیت هی
کٌٌذ ثخصَظ ایي اهش صهبًی سخ هی دّذ کِ پبداضْبیی چَى ثبصضٌبسی آًبى ،افضایص حمَق ،تطشیفبت ٍ
تشفیعبت دس عول ّوشاُ آى ًجبضذ.
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