تفویض اختیار به چه معناست؟
اداسُ سبصهبًْبی ثضسگ ٍ پیچیذُ اهشٍصی ،ثب تٌَع فؼبلیت ّب ٍ هسبیل ٍ هطکالت گًَبگًَی کِ ثب آى هَاجِ هی ثبضٌذ
ثذٍى تفَیض قسوتی اص اختیبسات هذیشیت ثِ هذیشاى سطَح پبئیي تش ٍ ّوچٌیي ایجبد ػذم توشکض دس اًجبم فؼبلیت
ّب ،اهشی غیش هوکي ثِ ًظش هی سسذ .دس چٌیي ضشایطی هذیشاى سطَح فَقبًی ثشای ایٌکِ فشصت کبفی ثشای اًجبم
ٍظبیف اسبسی هذیشیت داضتِ ثبضٌذ ًبگضیشًذ قسوتی اص اختیبسات خَد سا ثِ هذیشاى صیش ًظش خَد تفَیض کٌٌذ ٍ دس
جْت ػذم توشکض اهَس هختلف سبصهبى گبم ثشداسًذ .یک سبصهبى هوکي است اص هٌبثغ هبلی کبفی ٍ ًیشٍی اًسبًی
هطلَة ثشخَسداس ثبضذ ،ثشًبهِ ّبی الصم سا تٌظین کشدُ ٍ سبخت ٍ چبسچَة سبصهبًی هٌبسجی سا ثشای اجشای ثشًبهِ
ّب ثِ ٍجَد آٍسدُ ثبضٌذ .ثب ایي ّوِ  ،اگش دس چٌیي سبصهبًی تفَیض اختیبس صَست ًگیشد ٍ اص اختیبسات استفبدُ ًطَد
ػوال ّیچ کبسی صَست ًوی گیشد .ثشای ایٌکِ یک سبصهبى ثِ هثبثِ یک هَجَد صًذُ فؼبلیت خَد سا آغبص کٌذ الصم
است کِ هقبهبت ػبلی سبصهبى ثِ تفَیض اختیبس دست ثضًٌذ .ثِ ػجبست دیگش سٍسب لضٍهب ثبیذ اص حق دستَس دادى
استفبدُ کٌٌذ تب کبسکٌبى ٍظبیف هحَل ضذُ سا اًجبم دٌّذ  .ثشای ٍاگزاس کشدى اختیبس ثِ ضخص دٍ ساُ ٍجَد داسد:
 )1توبیل ثِ قجَل اختیبس ٍ  ) 2اػوبل قذست کِ یکی هجتٌی ثش تطَیق ٍ تحشیک است ٍ دیگشی هجتٌی ثش اججبس ٍ
تْذیذ .اهب ثشای سّجشی ٍ اػوبل اختیبس ٍ ثشخَسداسی اص یک ضیَُ هطلَة هذیشیت ،ثبیذ ایي دٍ سٍش سا ثب ّن تلفیق
کشد .اقتذاس سبصهبًی صشفب دسجِ ای اص اختیبس است کِ ثِ افشاد اػطب هی ضَد تب اهکبى استفبدُ اص قضبٍتْبی ضخصی
ثشای آًْب فشاّن گشدد .ایي هسئلِ کِ آیب اقتذاس ثبیذ هتوشکض ثبضذ یب دس سشاسش سبصهبى پخص گشدد هؼوَال ایي سَال
سا هطشح هی سبصد کِ چقذس اقتذاس ثبیذ پخص ضَد ،ػذم توشکض جٌجِ اسبسی تفَیض سا تطکیل هی دّذ صیشا اگش
اقتذاس تفَیض ًگشدد هتوشکض خَاّذ ثَد  .توشکض هطلق اقتذاس دس یک ضخص قبثل دسک است ٍلی ایي اهش هتضوي
ایي است کِ ّیچ هذیش صیشدستی ٍجَد ًذاضتِ ٍ ثٌبثشایي ّیچ سبخت سبصهبًی ٍجَد ًخَاّذ داضت  .دس ًتیجِ هی
تَا ى گفت کِ هقذاسی ػذم توشکض دس ّوِ سبصهبًْب ٍجَد داسد  .اص سَی دیگش توشکض هطلق ًیض ًوی تَاًذ ٍجَد
داضتِ ثبضذ .صیشا اگش هذیشاى توبم اقتذاس خَد سا تفَیض ًوبیٌذ ،هَقؼیت هذیشیتی آًْب اص ثیي خَاّذ سفت ،پست آًْب
حزف خَاّذ ضذ ٍ ّیچ سبصهبًی هَجَدیت پیذا ًخَاّذ کشد .دسجِ ػذم توشکض صیبدتش خَاّذ ضذ اگش:
.1
.2
.3
.4

ّش قذس تؼذاد تصویوبتی کِ دس پبییي سلسلِ هشاتت هذیشیت اتخبر هی ضَد صیبدتش ثبضذ.
ّش قذس تصویوبتی کِ دس پبییي سلسلِ هشاتت هذیشیت اتخبر هی ضَد هْوتش ثبضذ.
ّش قذس ٍظبیفی کِ تحت تبثیش تصویوبت اتخبر ضذُ دس سطَح پبییٌتش قشاس هی گیشد ثیطتش ثبضذ.
ّش قذس لضٍم کٌتشل ثش تصویوبت کوتش ثبضذ.

اگش چِ ػذم توشکض ساثطِ ًضدیکی ثب تفَیض اقتذاس داسدٍ ،لی هفَْم آى ٍسیؼتش است :ػذم توشکض هٌؼکس کٌٌذُ
فلسفِ سبصهبًذّی ٍ هذیشیت کشدى است  .ػذم توشکض هستلضم اًتخبة دقیق تصویوبتی است کِ ثبیذ دس سبختبس
سبصهبى جشیبى پیذا کٌذ ٍ تصوی وبتی است کِ ثبیذ دس ثبال اتخبر گشدد ٍ تؼییي خط هطیْب ثشای ساٌّوبیی تصوین
گیشی ،اًتخبة ٍ آهَصش افشاد ٍ کٌتشل ّبی الصم هی ثبضذ .دس حقیقت سیبست ػذم توشکض توبم صهیٌِ ّبی هذیشیت
سا تحت تبثیش قشاس دادُ ٍ هی تَاًذ ثِ ػٌَاى ػٌصش اسبسی یک سیستن هذیشیتی تلقی گشدد دس ٍاقغ ثذٍى ػذم توشکض
هذیشاى ًوی تَاًٌذ اص اختیبس خَد ثشای هقبثلِ ثب اٍضبع دس حبل تغییش دًیبی کًٌَی استفبدُ کٌٌذ.
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