تفویض اختیار چیست؟

اٍلیي ّذف تفَیض اختیبس یب سپشدى اقتذاس ،اهکبى ایجبد سبصهبى است ّ .وبى طَس کِ ّیچ کسی دس یک سبصهبى
ًوی تَاًذ توبم ٍظبیف الصم بشای تحقق ّذف گشٍُ سا اًجبم دّذ ،دس سبصهبًی کِ دس حبل سشذ است ًیض اهکبى ًذاسد
کِ یک شخض بتَاًذ توبم اقتذاس الصم بشای تظوین گیشیْب سا اعوبل ًوبیذ  .تعذاد افشادی سا کِ هذیشاى هی تَاًٌذ بِ
طَس هَثشی سشپشستی ًوبیٌذ ٍ بشای آًْب تظوین بگیشًذ هحذٍد هی ببشذ ّ .ویي کِ ایي تعذاد صیبد شذ ،اقتذاس ببیذ
بِ صیش دستبى تفَیض گشدد  .صیش دستبى هی تَاًٌذ دس حیطِ ٍظبیف خَد تظویوبت الصم سا اتخبر ًوبیٌذ .بِ هٌظَس
یبفتي بِ ّذفْبی سبصهبى الصم است کِ بشای اًجبم ٍظبیف هحَل شذُ اختیبس ًیض دادُ شَد .داًشوٌذاى کالسیک
هعتقذ بَدًذ کِ چَى اختیبس بِ اعتببس هقبم است ٍ قبًَى ٍ هقشسات اداسی حذٍد آى سا تعییي هی کٌذ لزا ّشکس
ّوبى ق ذس اعوبل قذست هی کٌذ کِ اختیبسات قبًًَی اٍ اجبصُ هی دّذ .دس حبلی کِ دس عول هوکي است افشاد بیشتش
یب کوتش اص اختیبسات شغلی خَدشبى قذست اعوبل کٌٌذ .اختیبس ٍ قذست بِ ًذست بب یکذیگش بشابشی هی کٌٌذ.
پس اختیبس سبصهبًی عببست اص هیضاى اعطبی اقتذاس سبصهبًی بِ کبسکٌبًی دس خظَص تظوین گیشی دس اهَس هشبَط بِ
سبصهبى است .بِ عببستی  ،تفَیض اختیبس عببست است اص ایٌکِ هذیش قسوتی اص اختیبسات خَد سا بِ هشئَسیي اًتقبل
دّذ .حبل ایي سَال هطشح هی شَد کِ هیضاى اختیبسات دس سبصهبى ببیذ تب چِ حذی هتوشکض یب غیش هتوشکض ببشذ؟
عذم توشکض دس یک سبصهبى هٌجش بِ پشاکٌذگی اختیبسات شذُ ٍ بِ هعٌبی خبص عببست اص تفَیض اختیبس ٍ هسئَلیت
بِ ٍاحذّبی تبب عِ دس داخل یک سبصهبى است  .توشکض عکس عذم توشکض بَدُ ٍ آى عببست است اص عذم تفَیض اختیبس
دس سطَح گستشدُ ٍ چٌبًچِ اطال تفَیض اختیبس ًشَد توشکض هطلق اختیبس دس یک فشد بب یک سطح سبصهبى است
ٍلی ّویي کِ تعذاد کبسهٌذاى سبصهبى اص یک ًفش تجبٍص ًوبیذ ،اًتقبل اختیبسات عوال اًجبم هی گیشد  .بذیي هعٌی کِ
هذیش قسوتی اص اختیبسات خَیش سا بِ سٍسبی اداسات تفَیض هی کٌذ ٍ سٍسبی اداسات ًیض بشخی اص اختیبسات خَد سا
بِ سٍسبی دٍایش ٍ شعبِ ّبی سبصهبى ٍاگزاس هی ًوبیذ .عول تفَیض اختیبسات بب تَسعِ سبصهبى اّویت بیشتشی پیذا
هی کٌذ تب حذی کِ اداهِ حیبت دستگبُ بذٍى تفَیض اختیبس هیسش ًوی ببشذ.
اص طشف دیگش عذم توشکض هطلق ًیض ًوی تَاى یبفت صیشا چٌبًچِ هذیشاى توبهی اختیبسات خَد سا تفَیض ًوبیٌذ ،آًْب
بِ عٌَاى هذیش ،دیگش ًقشی سا ایفب ًخَاٌّذ کشد ٍ دس حقیقت اص ًقش قبًًَی خَد ،بشکٌبس هی هبًٌذ ٍ هقبهشبى حزف
هی گشدد ٍ هجذدا ایي اشکبل کِ سبصهبًی ٍجَد ًخَاّذ داشت  ،پیش هی آیذ  ،بٌببشایي تفَیض اختیبس ًسبت بِ
قسوتی اص اختیبسات هوکي استً ًِ ،سبت بِ توبم آى ،صیشا طالحیت اخز تظویوبت اسبسی هخظَص هذیش دستگبُ
هی ببشذ ،بِ ّویي دلیل هذیش دستگبُ ًوی تَاًذ کلیِ اختیبسات اسبسی خَد سا بِ دیگشاى تفَیض ًوبیذ صیشا دس ایي
طَست عوال اص خَد سلب طالحیت هی کٌذ.
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