توصیه های کلیذی در تفویض اختیار ( بخش دوم)

 -1برًبهِ زهبًی خَد را ّر  3تب  6هبُ ببزًگری ٍ اصالح کٌیذ.
 -2در حذ اهکبى  ،فقط در جلسِ ّبیی ضرکت کٌیذ کِ هستقیبهب بِ کبر ضوب هربَط هی ضًَذ.
 -3اگر ًتَاًیذ جلسِ ای را برای ّفتِ ّبی آتی تٌظین کٌیذ ً ،طبى هی دّذ کِ بِ اًذازُ کبفی تفَیض اختیبر ًوی
کٌیذ.
 -4کبرّبی سبدُ را بِ کبرّبی دضَارتر ترجیح ًذّیذ.
 -5تالش کٌیذ در طَل رٍز بیطتر از ّفت کبر اًجبم ًذّیذ.
 -6ػبت کٌیذ بب کبرّبی رٍزهرُ ٍ ّوطیگی هقببلِ کٌیذ.
ّ -7وَارُ از کبرّبیی کِ بِ ّیچ ٍجِ ًوی تَاًیذ تفَیض کٌیذ آگبّی داضتِ ببضیذ.
 -8زهب ى فکر کردى خَد را ّوبًٌذ یک جلسِ  ،بب تٌظین یک صَرت جلسِ ٍ جذٍل زهبًی برًبهِ ریسی کٌیذ.
 -9زهبى ٍ تالش کبفی برای طرح ٍ سبختبر سبزهبًی صرف کٌیذ
 -11استؼذادّبیی را پرٍرش دّیذ کِ هَارد تفَیض اختیبر ضرٍری ٍ فَری ،برطرف کٌٌذُ هطکالت ببضٌذ.
ٌّ -11گبم برًبهِ ریسی کبرّبیی کِ ببیذ اًجبم گیرد ً ،وبیٌذُ ّبی احتوبلی را هذ ًظر داضتِ ببضیذ.
 -12اطویٌبى حبصل کٌیذ کِ از ًوبیٌذُ ّب بِ اًذازُ کبفی حوبیت ٍ پطتیببًی هی کٌیذ.
 -13اطویٌبى حبصل کٌیذ کِ تَاًبیی ّبی ّر ًوبیٌذُ را تطخیص دادُ ٍ از آًْب اطالع داریذ.
 -14بِ ٌّگبم برٍز خطب ٍ اضتببُ تَسط ًوبیٌذُ از اٍ حوبیت کٌیذ.
 -15اگر ًوبیٌذُ ّب بذٍى پٌذ ٍ اًذرز ًیس کبر خَد را خَة اًجبم هی دٌّذ ،پس ًیبزی بِ ایي کبر ًیست.
ً -16وبیٌذگبًی کِ اًتخبة هی کٌیذ ببیذ آى قذر صذاقت داضتِ ببضٌذ کِ بب ضوب هخبلفت کٌٌذ.
 -17برای ًوبیٌذُ ّب حَزُ ّبیی کِ ببیذ در قببل هسئَلیت خَد پبسخ گَ ببضٌذ را هطخص کٌیذ.
ّ -18ویطِ هسئَلیت را بِ ضکل ًَضتبری بِ افراد تفْین کٌیذ.
 -19کبرهٌذاى را تطَیق بِ اًجبم کبرّب بِ صَرت گرٍّی کٌیذ.
 -21فرٌّگی را ایجبد کٌیذ کِ هَقؼیت ّب را ارج ًْذ ٍ از سرزًص کردى افراد در هَاقغ ضکست جلَگیری کٌذ.
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