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 مسئولیت پذیری کارکنان وتفویض اختیار 

 عبدالمجید عسکری

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی بازرگانی

 

 چکیده

می شود که مدیر به تنهایی نمی تواند از عهده همه وظایف بر آید. ضرورت ایجاب می اهمیت و ضرورت تفویض اختیار از آن جا ناشی     

امنه د افراد زیردست سپرده شود تا هر فرد پاسخگوی مقام مافوق خود باشد. با افزایش تعداد زیردستانهای مقتضی به کند که مسئولیت 

یشتر در و تحرک بی تفویض اختیار گسترده تر خواهد شد. زیرا تفویض اختیار، به روند تصمیم گیری کمک می کند و موجب ایجاد انگیزه 

 کارکنان می گردد.

 می توانند انجام امور، کارها یا وظایف خود یله تفویض اختیار و واگذاری قدرت و اختیار خود به دیگران برایهمچنین مدیران به وس       

ت یآزادی عمل بیشتر داشته باشند. از این رو در این مقاله، اصول و ارکان تفویض اختیار، کاربرد پدیده ی تفویض اختیار، پاسخ گویی )مسئول

 ض اختیار و نحوه ی تفویض اختیار مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.پذیری(، مشکالت عملی در تفوی

 : تفویض اختیار،مسئولیت پذیری،امر استراتژیک،برتری رقابتیکلمات کلیدی
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 :مقدمه

 دالیل اهمیت و ضرورت تفویض اختیار

است که موجب اداره و انجام کارها به  امروزه روند تفویض اختیار و واگذاری قدرت و اختیار یکی از کارکردهای بسیار مهم مدیریت     

وسیله ی دیگران می شود. مدیر عامل یک سازمان به تنهایی نمی تواند خط مشی ها و تصمیمات را اجرا کند. از این رو با محول کردن 

ین می شود. روند ا و سرپرستان سطوح پایین که مسئولیت اجرای کار نیز به مرئوسان سپردهبخش های یک کار بزرگ به مدیران  اجزاء و

 به معاونان و سرپرستان انجام می تفویض اختیار دارای سیری نزولی و از باال به پایین است و به وسیله ی مدیران ارشد و مدیران امور اداری

از  قدرت را گیرد و هر مرئوس در حوزه ی عملیات خود پاسخگوی مقام باالتر می باشد. بدیهی است که این روند مسیری را می پیماید که

 دفاتر مقامات اجرایی و از دست آن ها بیرون می آورد و به دست کارکنان و زیردستان می دهد.

در هر سازمان گسترده تفویض اختیار روندی اجتناب ناپذیر و بسیار ضروری است. بدیهی است که هر چه فرد توانا و ماهر باشد، به        

جزئیات کاری که زیردستان باید انجام دهند، برآید. بنابراین، زیردستان باید مسئولیت تکمیل قسمتی از تنهایی نمی تواند از عهده ی تمام 

 کار را به عهده بگیرند و برای به دست آوردن آن قسمت از کارها، که دیگران انجام می دهند، قدرت الزم را بپذیرند.

ویض اختیار برای مدیران کارا الزامی است. به همین سبب برخی از بخش ، تفامروزه در سازمان های تولیدی )بخش کار و تخصص(      

های کار بین متخصصان توزیع می شود و اینان کسانی هستند که کار را براساس اختیاری که به ایشان داده شده است، انجام می دهند. 

ختیارات الزم را نیز داشته باشند. به عالوه، یک مقام مافوق وقتی افراد خاصی با تمرکز و مهارت شغلی ویژه، کاری را انجام می دهند، باید ا

اثر تفویض اختیار می تواند عملکرد زیردستان خود را کنترل کند و شرح کارشان را بخواهد و به این ترتیب، زیردستان نسبت به خطاها در 

 و تخلفات خود مسئولیت پذیر می شوند.

ت نیز گسترده تر خواهد شد. زیرا مهار. یعنی با افزایش تعداد زیردستان، دامنه ی تفویض اختیار واگذاری اختیار با حیطه نظارت ارتباط دارد

ر امدیر، رفتاری خودکامانه و مستبدانه نیست که همه کارها را یک نفر انجام دهد. از این رو، با محول کردن کار به افراد دیگر، باید اختی

 فویض اختیار برای پیشرفت سازمان غیرقابل اجتناب است. بنابراین، تکافی نیز به آن ها داده شود. 

در محیطی که از ویژگی های عمده ی آن رقابت شدید جهانی و تکنولوژی نوین است، بسیاری از مدیران رده های باالی سازمانی بر این 

 هد شد.باورند که دست برداشتن از کنترل های متمرکز موجب افزایش سرعت، انعطاف پذیری و قاطعیت خوا

 از دالیل تفویض اختیار برخی سازمان ها می توان به موارد زیر اشاره کرد که عبارتند از:
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 به عنوان یک امر استراتژیک درصدد بهبود خدمات و کیفیت محصول بر می آیند.  -1

 زیرا سایر سازمان های فعال در آن صنعت خاص چنین می کنند. -2

از میان این سه دلیل، از نظر دوام و موفقیت، دلیل  که از نظر عملکرد دارای توانایی های برتر گردد. برای ایجاد سازمانی منحصر به فرد -3

 سوم که هدفش ایجاد سازمانی منحصر به فرد است، به صورت پایه و مبنایی از برتری رقابتی در صحنه تجارت جهانی در آمده است.

 قدرت و اختیار

اغلب قدرت به این صورت در سازمان قدرت یک نیروی محسوس و نامشهود است، نمی توان آن را دید، ولی می توان اثرات آن را حس کرد. 

ت( اتعریف می شود: توانایی بالقوه ی یک نفر )یا دایره ای از سازمان( در اعمال نفود بر دیگران )یا سایر دوایر سازمانی برای اجرای دستور

(Robert,1957 یا انجام دادن چیزهایی که اگر .)( چنین قدرتی وجود نداشت آن کارها انجام نمی شدAstley and Sachdeva,1984 .)

که قدرت عبارت است از توانایی تأمین هدف ها یا نتیجه هایی که در تعریف های دیگری که از قدرت می شود بر این نکته تأکید می گردد 

( را بدین گونه powerمی توان قدرت )با توجه به این تعاریف  (.Gerald and co-worker,1974مورد نظر صاحبان قدرت است )

وه ای آن توانایی بالقتوانایی یک نفر یا دایره ای از سازمان در اعمال نفوذ بر دیگران برای رسیدن به نتیجه هایی مورد نظر و تعریف کرد: 

 ن، ولی با هدف رسیدن به نتایجی که مورد نظر صاحبان قدرت است.است برای اعمال نفوذ بر دیگران در درون سازما

قدرت تنها در رابطه ی بین دو نفر یا تعداد بیشتری از افراد وجود دارد و می تواند در جهت های عمودی یا افقی اعمال گردد. اغلب منبع 

ایر دوایر سازمانی، از این جهت، به آن وابسته اند. صاحب منابع کمیاب یا ارزشمند است، و سقدرت در آن پست سازمانی وجود دارد که 

 برای مثال آن چه در زیر می آید نمونه هایی از شاخص قدرت در سازمان است:

 .در مقایسه با سایر دوایر سازمانی بودجه ی بیشتری بگیرد 

 .برای اعضا و کارکنان واحد خود افزایش حقوق بیشتری بگیرد 

  گونه ای که دلخواه دایره ی خودش است تنظیم نماید.جدول زمان بندی تولید را به 

 ( در گردهمایی های سیاستگذاری، نکات مورد نظر خود را بگنجاندKanter,1979.) 

اختیارات رسمی، از نظر مفهومی با واژه ی قدرت رابطه ی بسیار نزدیکی دارد، ولی طیف محدودتری را در بر می گیرد. اختیار هم نوعی 

توان بدان وسیله به نتیجه های مورد نظر دست یافت، ولی تنها در چهارچوب اختیارات رسمی که پست سازمانی به فرد قدرت است که می 

 می دهد و با توجه به سلسله مراتب یا روابط گزارشگری به وجود می آیند. اختیارات سازمانی دارای سه ویژگی به شرح زیر است: 
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. افراد در سازمان دارای اختیار هستند، زیرا پست هایی را اجرا کرده اند )به سبب وجود منابع یا اختیارات در پست سازمانی وجود دارد -1

 ویژگی هایی مشخص(.

 هزیردستان می پذیرند که چنین اختیاراتی وجود دارد. زیردستان به دستورات مقام باال گردن می نهند، زیرا آن ها بر این باورند که دارند -2

 (.Grimes,1978نونی و شرعی این حق را دارد که اعمال قدرت نماید )ی مقام، از نظر قا

(. اختیارات سازمانی در زنجیره ی Astley and Sachdeva,1984در سازمان، اختیاران سلسله مراتب عمودی را می پیمایند ) -3

که در پست های پایین می باشند( از  دارند، و آنان در پست های باالی سازمان هستند )در مقایسه با کسانیفرماندهی رسمی وجود 

 اختیارات بیشتری برخوردارند. 

 ودر سازمان ها قدرت سازمانی می تواند در مسیرهای رو به باال، رو به پایین و نیز افقی اعمال شود. اختیارات رسمی در جهت رو به پایین 

 ی و قدرت عمودی است.در مسیر سلسله مراتب اختیارات اعمال می شود و درست همانند قدرت قانون

. یا در (1378،رابینزاختیار به حق رسمی مختص یک پست مدیریتی، برای دادن دستور و انتظار اطاعت از این دستورات را اشاره می دارد )

 (.1378،)رابینزجایی دیگر اختیار را حق صدور دستور و یا دادن فرمان به افراد، برای انجام کار جهت نیل به اهداف سازمانی تعریف می کند 

 

 تأثیر تفویض اختیار در روند تصمیم گیری

موجب کاهش بار مسئولیت باالترین مقام اجرایی سازمان، جهت شاید بتوان گفت که یکی از مزایای تفویض اختیار به کارکنان این است که 

ی او فراهم می آورد. در حقیقت، تفویض پیگیری امور می شود و وقت و فرصت بیشتری برای فکر کردن و تصمیم گیری های بزرگتر برا

ا می راختیار بر رشد و شور و اشتیاق افراد یک اثر روانی دارد و کیفیت و استاندارد عملکرد آنان را بهبود می بخشد. به اضافه تفویض اختیار 

« داردانل»و « کونتر»افراد می شود.  توان نوعی وسیله ی برانگیزاننده دانست که بدون هیچ گونه پرداخت و پاداش، سبب ایجاد انگیزه در

کونتر و («.تفویض اختیار یک روند فرعی در سازمان است، اما در کارآیی مدیر سازمان یک عامل مهم به حساب می آید»عقیده دارند که 

 (1370همکاران،

ال گیری ها و استراتژی سازمان مشارکت فعدر طیف تفویض اختیار کارکنانی که از اختیارات کامل برخوردارند می توانند در فرآیند تصمیم 

نمایند. در روش های کنونی مدیریت تفویض اختیار به کارکنان اختیارات متفاوت داده می شود و هر گروه در بخشی خاص از این طیف 

 پاداش دارند. نمونه آنقرار می گیرند. اگر کارکنان دارای اختیار کامل باشند حق تصمیم گیری و تغییر دادن هدف ها، ساختار و سیستم 

مربوط به زمانی است که برای استخدام افراد، اجرای مقررات و حذف اعضای تیم و سرانجام تعیین میزان پاداش به تیم های خودگردان 

 اختیارات کامل داده می شود.
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 اصول تفویض اختیار

این کافی نیست که به »م در واگذاری قدرت است: بر این باور است که مسئولیت، اختیار و پاسخگویی سه قسمت مه« آلن»پروفسور 

 هزیردستی اختیار بدون مسئولیت انجام دادن کار داده شود؛ زیرا اگر اختیار به تنهایی به زیردستان داده شود، ممکن است مورد سوء استفاد

با مسئولیت انجام دادن کار و در برابر این  قرار گیرد و آنان نسبت به کار خود پاسخگو نباشند. از این رو، زیردستان باید دارای اختیار

 «مسئولیت پاسخگو باشند.

 سه اصل مهم تفویض اختیار عبارت است از مسئولیت یا وظیفه، اختیار پایان بخشیدن به کار و پاسخگویی در قبال انجام دادن کار با کیفیت.

 مسئولیت یا وظیفه

به زیردستان است و طبق آن، به افرادی که در سازمان موقعیتی دارند، مسئولیت اولین گام در روند تفویض اختیار، دادن وظایف کاری 

 همراه با شرح وظایف آن مسئولیت، محول می شود. ماهیت هر مسئولیت، با توجه به نوع کار، با مسئولیت دیگر متفاوت است.

به بودجه های مصوب و ... است. هر زیردستی مسئولیت های تفویض شده شامل تصمیم گیری، برنامه ریزی خط مشی سازمان، دستیابی 

که وظیفه اش را انجام می دهد، باید درباره ی کار، کیفیت و محدودیت های آن، تولید ویژه، محدودیت های تولید و تناسب هدف های 

 ویژه سازمان، گزارش به سرپرست خود ارائه دهد.

 اختیار

می که مدیر از کارکنان خود انتظار دارد کار را به درستی انجام دهند، باید به آنان هنگا اختیار و مسئولیت، گام به گام حرکت می کنند.

 اختیارات الزم را بدهد. زیرا اختیار بدون مسئولیت و مسئولیت بدون اختیار، تحقق نمی یابد. برای مثال، اگر کاری در بخش تولید گماشته

 دارای اختیار الزم برای استفاده از مواد خام، ماشین آالت و ... باشد. شده است تا قسمتی از فرآیند تولید را انجام دهد، باید

تفویض اختیار و مسئولیت از باالترین مقام سازمان شروع می شود و به طور مستقیم تا پایین ترین سطح آن حرکت می کند. برای مثال 

این مسئولیت باید همراه با اختیاراتی برای دادن رسید  وقتی که یک مأمور فروش مسئولیتی برای افزایش میزان فروش به دست می آورد،

فروش کاالی سفارش داده شده، دریافت پول، توزیع نمونه ها و مطالبه ی هزینه های سفر به خارج از شرکت نیز باشد. اختیارات در وضعیت 

 های متفاوت عوض می شود و معموالً به سه طبقه تقسیم می گردد:

دانش: اختیار بر مبنای دانش نوع ویژه ای از اختیار است که به فرد تفویض می شود و بهره برداری از دانش، مهارت اختیار بر مبنای  -الف

و آموزش او به حساب می آید. در این طبقه بندی، افرادی که به آنان اختیاراتی تفویض شده است، به زیردستان خود تعلیم می دهند و 

 ری می پردازند. بنابراین در این نوع تفویض اختیار، از دانش متخصصان و مهارت آن ها استفاده می شود.مجریان به انجام دادن کارهای ضرو
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اختیار براساس وضعیت فرد: هر شخصی در بازار کار موقعیت ویژه ای دارد و امکان دارد در سطح باال یا پایین قرار داشته باشد. به این  -ب

بستگی دارد. برای مثال یک سرپرست هنگامی که بر کارها نظارت می کند، از اختیار خود لذت می  سبب، حوزه اختیار او نیز به موقعیتش

 برد؛ زیرا می تواند اختیار خود را بر کارگران اعمال کند.

اختیار آنان قرار داده افرادی که مانند وزیران در مراتب باالی سازمان قرار دارند، معموالً از تسهیالتی چون خانه، اتومبیل و ... که سازمان در 

 است، لذت می برند.

اختیار براساس قانون )اختیار قانونی(: هنگامی که تفویض اختیار بر دیدگاه های قانونی استوار باشد، برای مثال وقتی از کارگری می  -پ

ت کنند. اختیاری که برای تشکیل یک خواهند که خارج از ساعات مقرر به اضافه کاری بپردازد، باید براساس قانون به او اضافه کار پرداخ

 اتحادیه ی کارگری برای وارد آوردن فشار به سازمان داده می شود، نوعی اختیار براساس قانون است.

 پاسخگویی

 وقتی تفویض اختیار برای انجام دادن یک مسئولیت ویژه محول می گردد، الزم است که نه تنها عملکرد فرد ارزشیابی شود، بلکه اید او را

در قبال هر گونه نقص در عملکرد، مسئول دانست. هر زیر دستی در برابر مقام مافوق خود پاسخگوست و حد این پاسخگویی براساس حوزه 

ی اختیار و مقایسه ی اختیار با کار انجام شده و مسئولیت پذیری فرد برای پذیرش خطاهای خود تعیین می شود. صاحب نظران، برای 

 ر نظر گرفته اند:پاسخگویی پنج عامل د

الف( پاسخگویی هنگامی مناسب است که مدیر سازمان به راحتی پی ببرد زیردستان از اختیارات خود به درستی استفاده کرده اند یا خیر. 

 .هنگامی که نظام صحیح پاسخگویی در مقابل مسئولیت های محول شده وجود داشته باشد، از سوء استفاده از اختیارات جلوگیری می شود

فویض اختیاری که ترا می توان تفویض کرد، ولی شخص پاسخگوی مسئولیت خود است و پاسخگوی مسئولیت دیگران نیست. ب( اختیار 

 حمی شود، برای تکمیل کار، به فرد اعتبار می دهد و این زمانی است که او، اگر ناکارآیی وجود داشته باشد، باید درباره ی دالیل آن توضی

 مدیر می تواند قدرت را به زیردستان خود واگذارد، ولی نمی تواند مسئولیت خود را به آنان تفویض کند. دهد. از این رو،

پ( ترتیبی که در اختیار و پاسخگویی برقرار می شود، درست نقطه مقابل هم است. زیرا اختیار سیری نزولی و پاسخگویی سیری صعودی 

زارش می دهند و سرپرستان نیز مسئول پاسخگویی به کسی هستند که باالترین اختیار را دارد. زیردستان عملکرد خود را به سرپرستان گ

 دارد. بنابراین، اختیار از باال به پایین تفویض می شود و پاسخگویی از پایین ترین سطح سازمان تا باالترین سطح جریان دارد.

مربوط می شود، بنابراین زیردست هیچ گاه در مورد کاری که به او ت( پاسخگویی به نوعی کار معین، یا کاری که شخص باید انجام دهد، 

است، پاسخگو نیست و هیچ کار دیگری در مورد او، با مراجعه به استانداردهایی مانند  مربوط نمی شود یا کاری که برایش تعیین نشده

 تعداد، اهمیت، کیفیت یا هر واحد اندازه گیری دیگری سنجیده نمی شود.
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یک مرئوس، تنها به یک رئیس یا مسئول بالفصل خود پاسخگوست. اگر فردی بخواهد به عده ی زیادی از رؤسا پاسخ بدهد، ث( معموالً 

 (1998)چندارکیشور پادارشی،اختالل در کار او پیش خواهد آمد یا از کار خود دلسرد خواهد شد.

 ارکان تفویض اختیار

ین است که چهار عامل در اختیار این افراد قرار داده می شود تا بتوانند کار یا وظیفه ی منظور از تفویض یا واگذاری اختیار به کارکنان ا

 (.Bown and Lawler,1995خود را بهتر انجام دهند. که عبارتند از: اطالعات، دانش یا آگاهی، قدرت و سرانجام پاداش )

یچ نوع اطالع یا خبری پنهان نمی ماند. در چنین شرکت هایی برخوردارند و هدر برخی شرکت ها، کارکنان از اختیارات کامل  .اطالعات

که در آن ها اطالعات کامل درباره ی عملکرد شرکت، از جمله حقوق مقامات اجرایی، گذرانده  دفاتری در اختیار کارکنان قرار داده می شود

یه کارگری همکاری الزم را می نماید و آن نماینده شده است و مدیریت برای نشان این امر که درباره ی دادن اطالعات جدی است با اتحاد

کارکنان است. ترازنامه و صورت جریانات نقد را به همه افراد و کارکنان شرکت حتی کسانی که شست و شوی زمین شرکت را انجام می 

 دهند، می دهد. 

آموزند تا آن ها برای تأمین هدف های شرکت نقشی برنامه هایی دانش و مهارت الزم را به کارکنان می دانش و مهارت شرکت ها با اجرای 

به کارکنان، آن ها را از نقاط ضعف و قوت « خط دیدگاه»فعال بر عهده گیرند. برای مثال برخی شرکت ها با دادن یک برنامه آموزشی به نام 

نمایند. این برنامه آموزشی موجب می تعیین کارهای انجام شده آگاه می سازند و افراد بدین وسیله می توانند جایگاه خود را در هر طرحی 

 Brockشود تا کارکنان صاحب قدرت یا اختیاری شوند تا بتوانند در راه تأمین  هدف های شرکت تصمیماتی سرنوشت ساز بگیرند )

house,1992.) 

فعالیت می کنند به کارکنان خود قدرت هایی داده اند تا آن ها بتوانند از  . بیشتر شرکت هایی که در زمان کنونی در صحنه رقابتقدرت

مجرای دوار کیفیت و تیم های خودگردان در تعیین مسیر فعالیت های سازمان و رویه های انجام امور قدرت هایی اعمال نمایند. برای مثال 

ص کنترل کیفیت، با اختیارات کامل، تشکیل شده اند تا به درخواست تیم هایی از کارکنان اداری، فنی و متخدر برخی از شرکت های بیمه، 

 (.Fleming,1991میزان درخواست، تصمیمات الزم بگیرند ) %95بیمه شدگان برای پرداخت خسارت تا 

یا  لکرد شرکت و. شرکت از دو راه می تواند از نظر مالی به کارکنان پاداش پرداخت نماید. سهیم کردن کارکنان در سود براساس عمپاداش

کردن کارکنان دادن سهام جایزه به آنان. در برخی از شرکت ها، از هر سه شکل پرداخت پاداش استفاده می شود: پرداخت حقوق، سهیم 

 (.Shipper and Manz,1992در سود و دادن سهام جایزه به کارکنان )

 کاربردهای پدیده تفویض اختیار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

ا برنامه هایی در راستای تفویض اختیار به کارکنان به اجرا در می آید. ولی در کشورهای مختلف در زمان کنونی در بسیاری از شرکت ه

میزان اختیاراتی که به کارکنان واگذار می شود متفاوت می باشد. در برخی از شرکت ها، تفویض اختیار برای کارکنان بیشتر جنبه ی 

وسیله مدیران گرفته می شود، در برخی دیگر از شرکت ها به کارکنان رده پایین  تشویقی دارد و این در حالی است که تصمیمات نهایی به

 (.Ford and Fottler,1995اختیارات کامل داده می شود تا آن ها بتوانند ابتکار عمل به خرج داده و تصمیماتی سازنده بگیرند )

کارکنان تمام وقت هیچ اختیاری ندارند )برای مثال در واحدهای  در نمودار )     ( طیف تفویض اختیارات ارائه شده است. در یک انتهای آن

خط مونتاژ که به صورت سنتی کار می کنند( و در انتهای دیگر طیف افراد از اختیارات کامل برخوردارند و کارکنان می توانند در فرآیند 

ارکنان اختیارات متفاوت داده می شود و هر گروه در تصمیم گیری ها و استراتژی سازمان مشارکت فعال نمایند. در روش های کنونی به ک

حقتصمیم گیری و تغییر دادن هدف ها، ساختار و  بخش خاصی از این طیف قرار می گیرند. اگر کارکنان دارای اختیارات کامل باشند

ای تیم و سرانجام تعیین میزان سیستم پاداش دارند. نمونه آن مربوط به زمانی است که برای استخدام افراد، اجرای مقررات و حذف اعض

 پاداش به تیم های خودگردان اختیارات کامل داده می شود.

به مطالعات و منابع صحیح برای انجام دادن وظایف: اگر زیردست عقیده داشته باشد که نمی تواند منابع و اطالعات * دسترسی نداشتن 

به پذیرش مسئولیت پیدا نمی کند. این عقیده را می توان با راهنمایی کردن الزم را برای انجام دادن کار خود به دست بیاورد، تمایلی 

 زیردستان و در اختیار گذاشتن اطالعات مورد نیاز آن ها، تغییر داد.

امکان دارد تجربه ی گذشته ی یک زیردست، دلگرم کننده نباشد و به این سبب، از قبول مسئولیت طفره * اطمینان نداشتن به مدیران: 

 برود. اما اگر رشد شخصیت برای فرد مهم باشد، تفویض را می پذیرد.

* ناکافی بودن پاداش ها: بعضی زیردستان تمایلی به قبول مسئولیت ندارند. زیرا هیچ گونه تمایلی به فعالیت مؤثر در خود احساس نمی 

ی اشتباه شود. این پرداخت ها، قسمت کوچکی از عوامل کنند. البته انگیزه به توجه فوری مدیر مربوط است و نباید با پرداخت های ماد

برانگیزاننده را تشکیل می دهند و زیردستان باید بپذیرند که تفویض اختیار، به صورت خودکار، پاداش های مالی و غیرمالی را شامل می 

 شود.

 چگونه تفویض اختیار کنیم؟

 ک می کند:مراحل یا گام های زیر به تفویض اختیار بهتر در سازمان کم

داشتن تعریف روشنی از مسئولیت: اولین گام )مرحله( برای تقویت تفویض اختیار، داشتن یک تعریف روشن از مسئولیت و اختیار است. در 

 نتیجه می توان از طریق توزیع وظایف طبق کارآیی بالقوه ی افراد، تعریف روشنی از مسئولیت به دست داد.
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مدیر همیشه می ترسد که زیردستان او را کنار بگذارند. بنابراین، مدیر باید برای تفویض اختیار، ه: داشتن هدف های روشن و تعریف شد

فضای سازمان را به صورت آینده نگرانه و ترقی در آورد. او باید هدف ها را به روشنی تعریف کند تا زیردستان بفهمند که چرا کارشان 

 ضروری و مهم است.

سازمان باید محیط مطلوبی برای تفویض اختیار ایجاد گردد. تفویض تعهدی طوالنی مدت است که بر دوش ایجاد محیط مطلوب: در یک 

کارکنان و مدیران گذاشته می شود. ایجاد یک محیط مطلوب برای تفویض اختیار در دراز مدت، کار دشواری است. اما می توان به وسیله 

 روش های زیر، این مشکل را حل کرد:

 ن در بین مردمگسترش اطمینا .1

اگر تأکید بر رشد شخصیت افراد، همراه با رشد سازمان باشد، تفویض اختیار در حکم یکی از منابع رشد دهنده ی شخصیت مورد  .2

 قبول واقع می شود.

ما ااز نظر روانی، سهیم شدن در اطمینان با دیگران مشکل است، تفویض اختیار از راه اعتبار بخشیدن به افراد گسترش می یابد:  .3

 برای رشد روابط انسانی مفید خواهد بود.

بسط مسئولیت ها، خارج از حوزه ی تفویض اختیار به وجود می آید: از آن جا که تفویض یک روند مستمر است، ساختار سازمان  .4

منابع به  ازباید با تعیین مسئولیت افراد تقویت گردد. این امر شامل فراهم نمودن اختیار مناسب جهت تصمیم گیری و استفاده 

 سود سازمان است. ایمان و اطمینان مدیران و زیردستان، در این روند رشد می یابد و بخش مطلوب کار اجرا می شود.

در سازمان هایی که سابقه طوالنی و شیوه ی مدیریت شناخته شده دارند، نمی توان به راحتی به کارکنان تفویض اختیار کرد، زیرا با این 

اختیارات و توازن قدرت بر هم می خورد. بیشتر شرکت ها برای تفویض اختیار )در مرحله عمل( به گونه ای عمل می کار سلسله مراتب 

غنی سازی شغل و طرح ریزی مجدد مشاغل مثل دوایر کیفیت، کنند که قدرت و اختیارات به شیوه های شناخته شده توزیع مجدد گردد،

(McCaffrey and co-worker,1995.) 

سرعت بیشتری می دهد و بیشتر شرکت ها درصددند اختیارات بیشتری به کارکنان واگذار کنند، یعنی به  تفویض اختیار به کارکنانروند 

برسند. این که آیا سازمانی دست به کار طرح ریزی مجدد مشاغل می شود یا این که اقدام به  تفویض اختیار انتهای دیگر طیف نمودار

 می کند، به هر حال در این راه باید گام های مشخص بردارد تا بتواند اختیارات را با آهنگی موزون واگذار کند. تشکیل تیم های خودگردان

 مشکالت عمل در تفویض اختیار

 در راه تفویض اختیار، مشکالت و موانعی وجود دارد که می توان آن ها را به دو بخش تقسیم کرد:
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به دالیل زیر از دادن اختیار به زیردستان خود طفره  و مسئولیت به زیردستان خود: بعضی رؤسامقاومت بعضی رؤسا برای دادن اختیار  -1

 می روند:

ن ارؤسا عقیده دارند که خودم بهتر می توانم کار را انجام دهم: این نوع طرز فکر، تمایل به واگذار نکردن اختیار به زیردستان را در مدیر -

ین باورند که هیچ یک از زیر دستانشان، شایستگی پذیرش مسئولیت را ندارند. در حالی که این طرز فکر گسترش داده است. بیشتر آنان بر ا

 متعصبانه است و امروزه این نکته پذیرفته شده است که می توان با دادن آموزش های صحیح، توانایی و شایستگی زیردستان را ارتقا داد.

مدیران بسیاری صالحیت انجام دادن کار را دارند ولی از راهنمایی زیردستان خود عاجزند. به * ناتوانی در هدایت و راهنمایی زیردستان: 

این سبب نمی توانند به آنان برای پیشبرد کار کمک کنند. یکی از مؤثرترین روش های آموزش در این زمینه، روش آموزش ضمن خدمت 

 سازمان می شود. است که در آن، سرعت و دقت در عملکرد، سبب پیشرفت مستمر یک

 مقاومت بعضی زیردستان برای پذیرش اختیار: عواملی که سبب سرباز زدن زیردستان از پذیرش قدرت می شود، عبارت است از: -2

* وابستگی دائمی به تصمیمات رؤسا: همیشه در بین پایین ترین سطح کارکنان، نوعی تمایل و وابستگی شدید به رئیس و مدیران او وجود 

وز، ر ین طرز فکر را می توان با افزودن بر اعتماد به نفس افراد از بین برد. به عالوه، نباید بر کار این افراد به طور مستقیم نظارت یا هردارد. ا

 آنان را راهنمایی کرد.

ود. متوجه رؤسا می ش * ترس از انتقاد: خطر دیگر تفویض اختیار آن است که پس از تحقق این امر، انتقادات متوجه زیردستان و تشویق ها

در نتیجه، اگر زیردستی واهمه داشته باشد که به دلیل یک خطای کوچک دچار گرفتاری و انتقاد شدید شود، سعی می کند از قبول 

یرا اعتماد ز مسئولیت شانه خالی کند. این طرز فکر را می توان با انتقاد سازنده تغییر داد و به جای انتقاد از خود فرد، از شغل او انتقاد کرد.

 بخشیدن، ترس از انتقاد را از بین می برد.
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 نتیجه گیری:

غم داشتن توانایی و مهارت ، به تنهایی نمی تواند از عهده ی انجام همه ی وظایف و تمام جزئیات کار برآید از آنجایی که مدیر علی ر      

روندی اجتناب ناپذیر وبسیار ضروری به نظر می رسد.وقتی افراد خاصی بنابراین در سازمان های گسترده واگذاری و تفویض اختیار بصورت 

 با تمرکز ومهارت شغلی ویژه،کاری جهت انجام به آنها محول می شود باید اختیارات الزم را نیز داشته باشند.

 ه ی تفویض اختیار نیز گسترده تر.یعنی با افزایش تعداد زیردستان ، دامنواگذاری اختیار با حیطه ی نظاررت ارتباط مستقیم دارد      

خواهد شد.زیرا تفویض اختیار، ضمن کمک به روند تصمیم گیری موجب ایجاد انگیزه ، تحرک بیشتر در کارکنان و پیشرفت سازمان خواهد 

 شد.

 ی سازمان ها باور دارنداز سوی دیگر در محیطی با ویژگی عمده ی رقابت شدید جهانی و تکنولوژی نوین، بسیاری از مدیران رده باال      

کاهش کنترل های متمرکز موجب افزایش سرعت ، انعطاف پذیری و قاطعیت خواهد شد.همچنین پدیده ی تفویض اختیار در برخی سازمانها 

تری رخدمات و محصول در آمده و با ایجاد سازمانی با عملکرد منحصر بفرد موجب ایجاد ببه عنوان یک امر استراتژیک جهت بهبود کیفیت 

  رقابتی در صحنه ی تجارت جهانی شده است.
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