توصیه های کلیذی در تفویض اختیار ( بخش سوم)

 -1چٌاًچِ یک ًوایٌذُ خَد سا فاقذ تَاًایی الصم تشای اًجام کاس هعشفی کشد  ،اسصیاتی اٍ سا ًپزیشیذ.
 -2اگش احؼاع کشد یذ ًوایٌذُ ای دس اجشای پشٍطُ هحَلِ ًیاص تِ کوک داسد ػعی کٌیذ ّویـِ کٌاس اٍ تاؿیذ
 -3تا هقایؼِ ٍیظگی ّای کاسهٌذاى خَد آًْا سا اسصیاتی هی کٌیذ.
 -4اطویٌاى حاصل کٌیذ کِ کاسهٌذاى کاس صیادی سا عْذُ داس ًیؼتٌذ.
ٌّ -5گام تْیِ هقذهات تَجیِ ،تا آًجا کِ هوکي اػت اّذاف خَد سا هـخص کٌیذ.
ٌّ -6گام تٌظین تَجیِ ًْایی تشای ًوایٌذُ  ،اص تشتیة دادى جلؼِ ّای تیؾ اص حذ ًظاست اجتٌاب کٌیذ.
 -7دس ّش جلؼِ تَجیْی ،یک طشح گضاسؿی هٌاػة تْیِ کٌیذ.
 -8اطویٌاى حاصل کٌیذ کِ ًوایٌذُ تَجیِ سا دسک کشدُ ٍ تا آى هَافق اػت.
 -9دس صَست جلؼِ تَجیِ کاس ،هٌافع ًوایٌذُ سا دس اٍلَیت قشاس دّیذ.
 -11دس تفَیض کاس ّیچ تشدیذی تِ خَد ساُ ًذّیذ ٍ هثثت رکش تاؿیذ.
ٌّ -11گام قطعی کشدى صَست جلؼِ تَجیْی ،تِ ًظشات هثثت ٍ هٌفی تَجِ داؿتِ تاؿیذ.
 -12اگش دس طَل جلؼِ تا تشخَسد هٌفی ًوایٌذُ سٍتشٍ ؿذیذ ،دس ٍاگزاسی کاس تِ اٍ تجذیذ ًظش کٌیذ.
 -13پغ اص دػت تِ کاس ؿذى ًوایٌذُ تـَیق کشدى اٍ سا اص یاد ًثشیذ.
ٌّ -14گاهی کِ ًوایٌذُ ساجع تِ پیـشفت کاس گضاسؽ هی دّذ اص اٍ تخَاّیذ تا ایذُ ّای جذیذ خَد سا ًیض تیاى
کٌذ.
ٌّ -15گام ًظاست تش کاسّا تِ ًوایٌذُ ّای تی تجشتِ تَجِ تیـتشی ًـاى دّیذ.
 -16فعالیت خَد سا تشاػاع ایي ًگشؽ اػتَاس کٌیذ کِ دس ّش فشایٌذی هی تَاى تِ پیـشفت ًائل ؿذ.
 -17هشاقة تاؿیذ کِ ًوایٌذُ ،اخثاس ًاکَاس سا اص ؿوا پٌْاى ًکٌذ.
 -18دس هَاقعی کِ ًیاص تِ خطش پزیشی داسیذ تش ؿاًغ ٍ تصادف تکیِ ًکٌیذ ،تلکِ تادسایت ٍ تَجِ تِ احتواالت
ٍاسد عول ؿَیذ.
 -19ػعی کٌیذ صهیٌِ هـکل آفشیي سا تشای ًوایٌذُ اص هیاى تشداسیذ.
 -21صهاًی کِ کاسّا خَب پیؾ ًوی سًٍذ تشًاهِ ّای اقتضایی پیؾ تیٌی کٌیذ.
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