
  بررسی طرحها، روشها و هماهنگی مقررات اداري/تعاریف واژگان

ــدیران      ــلی م ــایف اص ــارآزموده از وظ ــص و ک ــد، متخص ــانی توانمن ــروي انس ــت نی ــذب و نگهداش ج

در ایـن راسـتا طراحـی نظـام جبـران      . سازمانهاي یادگیرنده، باالخص مدیران منابع انسانی می باشـد 

تـدوین،   ي مـوثر و کارآمـد بـراي   ابزار که البتهاجتناب ناپذیر بوده  سازمان خدمت موثر براي کارکنان

نگـرش و بـاور مـدیریت، خـط     تجلـی  مقـررات و ضـوابط اسـت کـه     قانون ، پیاده سازي و اجراي آن، 

 بـراي  بنـابراین . هاي راهبردي در عرصه حوزه منابع انسانی است استهاي کالن و برنامهیو س ها مشی

 مقـررات  رم از واژگان و اصطالحات و بازنمایی عناوین آغازکننـده ادبیـات حـوزه   آگاهی کارکنان محت

  .گردیده است برخی ازآنها بسنده ذکر به به تلخیص در نوشتار ذیل
  :قانون - 1

قانون در زبان یونانی از کانون به معنی قاعده و ترتیب اتخاذ شـده اسـت و منظـور از آن قواعـد کلـی      

از قانون به عنوان مهـم تـرین منبـع    . سله از امور شمول داشته باشداست که به طور یکسان بر یک سل

قانون در معناي خاص به قواعدي گفتـه مـی شـود کـه بـا رعایـت تشـریفات        . حقوق نام برده می شود

قـانون   59اصـل  (یا از همه پرسی و به طـور مسـتقیم   ) قانون اساسی 58اصل (ویژه آن از سوي قوه مقننه 

ساز کـه از سـوي مقامـات و     آن، به تمام مقررات قاعدهاما در معناي عام  .رسدبه تصویب می ) اساسی

قـانون در ایـن معنـا شـامل تصـویب نامـه و       . (سازمان هاي صالح حکومتی وضع می شود، اطالق می گردد

  .)آیین نامه نیز می شود
  :مقررات - 2

شـود بلکـه بـه گونـه اي      مجموعه اي از اعمال بایسته اند که در انجام آنها به درون عامـل توجـه نمـی   

و به طور رسـمی ابـالغ مـی گـردد و از ضـمانت اجرایـی        سمی در مورد آنها تصمیم گرفته می شودر

مقـررات مـی توانـد بـه ترجمـان تفکـر        .رسمی برخوردار بوده و تخلف از آنها با مجازات همراه است

نظـم و  ه صورت کتابت و بـا ادبیـات خـاص و    در حوزه منابع انسانی ب مدیریت عالی یک سازمان مثالً

  .نسخ تعریف شده، تلقی شود
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  :)نظام نامه(ن نامه آئی - 3

خـواه هـدف آن تسـهیل اجـرا و      .و ابـالغ مـی نماینـد   صالحیت دار وضـع  مراجع  /مقرراتی که مقامات

 .تشریح قانونی از قوانین موضوعه باشد، خواه در مواردي باشد که اساساً قانونی وضـع نشـده اسـت   

به عبارت دیگر آئین نامه به مجموعه مقرراتی اطالق می شود که یک سـازمان عمـومی یـا خصوصـی     

آن را تهیه و تدوین و به موقـع اجـرا مـی    ) یک یا چند مورد خاص در(به منظور تنظیم امور سازمان خود 

داشـته و  آئین نامه با خط مشی ها، سیاستها، برنامه ها و اسـتراتژي هـاي سـازمان همخـوانی     . گذارد

شده، برقراري مناسبات و فعالیتهاي همسـو و هـم جهـت بـا      تعییندستیابی سازمان به اهداف از پیش 

را در راســتاي ... رویـه هـاي اجرایـی و     تصـمیمات،   نمـودن فعالیتهـا،  یکـدیگر، یکپـارچگی و یکنواخـت    

اداري حـائز اهمیـت    آئین نامه ها به دالیل ذیـل از جنبـه حقـوق   . استراتژیهاي سازمان فراهم می نماید

  :می باشند

 .همانند قانون ایجاد حق و تکلیف نموده و جنبه آمرانه و غیرشخصی دارند -1

 .را وضع و تصویب می نمایند هامقام یا مقاماتی آن -2

و  به لحاظ کمیت از قانون بیشتر می باشند و بدون وجود آئین نامه ها انجام کـار آئین نامه ها  -3

 .مشکل و گاهی اوقات غیرممکن می شود فعالیتها در سازمان ها بسیار

 یر موجز بودن، جـامع االطـراف بـودن   ضمناً از ویژگیها و خصوصیات آئین نامه می توان مواردي نظ

  .را برشمرد... و بندها و تبصره ها، مکمل بودن وانعطاف پذیري، توالی مواد 
  :خشنامهب - 4

به صـورت کتبـی کـه از طـرف مقـام      بخشنامه عبارت است از تصمیم یا تصمیمات کلی و یکنواخت و 

بایـد مخـالف   لول و طرز تطبیق قانون یا آیین نامـه داده شـود و ن  داداري به مرئوسین براي ارشاد به م

به عبارت دیگر بخشنامه عبارت از ضـوابط، مقـررات، دسـتورات و مـواردي      .باشد قانون یا آیین نامه

مراجـع صـالحیت دار یـک سـازمان     / ارشـد است که بوسیله آن تصمیم یا تصمیماتی از سوي مقامات 
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داخلی سـازمانها بـوده کـه بـراي پـایش، نظـارت و کنتـرل         بخشنامه ها مربوط به امور. ابالغ می شود

  .کارکنان سازمان می باشند ،موثر امور صادر می گردد و مخاطبان آن
  : اجرایی دستورالعمل - 5

منظور اجـراي تمـام یـا قسـمتی از یـک      روشها و مقررات مکتوبی است که در آن مراحل انجام کار به 

روش و نحوه اجراي صحیح یک ماده یا تبصره اي از یک آئین نامه یـا قـانون تهیـه و     /فرایند /سیستم

اطالعات مندرج در یک دستورالعمل اجرایـی مشـتمل بـر نـوع فعالیـت،      . به موقع اجرا گذاشته می شود

  .چگونگی و نحوه اجرا می باشد ، مراحل اجرایی،)شرایط دستورالعمل ینواجد(مشمولین 
  :دستورالعمل اجرایی و بخشنامه  تفاوت بین آیین نامه، - 6

آئین نامه جنبه آمریت و کلیت دارد و در حکم قانون محسوب می شود ولـی دسـتورالعمل    -1-6

 .اجرایی و بخشنامه از این قاعده و ویژگی مستثنی می باشند

ولـی دسـتورالعمل اجرایـی و بخشـنامه      آئین نامه مانند قانون ایجاد حق و تکلیف می کنـد  -2-6

 .ایجاد حق و تکلیف نمی کنند

آئــین نامــه همــواره از ســوي مقامــات صــالحیت دار تصــویب و صــادر مــی شــود ولــی   -3-6

نیـز صـادر   ) مـدیرعامل (دستورالعمل اجرایی یا بخشنامه می توان از سوي یک مقام خـاص  

 .گردد

یکی از مواد یا تبصره هاي آئـین نامـه   دستورالعمل اجرایی و بخشنامه می تواند با استناد  -4-6

به عبارت دیگر، تابع آئین نامه می باشد در صـورتی کـه آئـین نامـه     . صادر و منتشر شود

 .تابع دستورالعمل اجرایی و بخشنامه صادره نمی باشد

آئین نامه قواعد و مقررات، دستور العمل اجرایی، نحوه و روش اجرایی صـحیح بعضـی از    -5-6

 . آن و باالخره بخشنامه اعالنی به زیرمجموعه را ارائه و بیان می کندمواد و تبصره هاي 

آئین نامه جزء مقررات عمومی است ولی دستورالعمل اجرایی و بخشنامه جـزء دسـتورات    -6-6

 .و تعلیمات داخلی اداري محسوب می شوند
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 مفاد آئین نامه مشتمل بر مواد و تبصره هاي آن است ولی دستورالعمل اجرایی مـی توانـد   -7-6

باشد و بخشنامه مـواردي را فقـط   ... شامل فرمولهاي محاسبات، اعداد، جداول، نمودارها و

 .بر مبناي بندهاي مختلف آن انعکاس و ارائه می دهد

مفاد آئین نامه یا دستورالعمل اجرایی براي یک دوره خاص و معموالًٌ بلندمـدت ولـی مفـاد     -8-6

 .گردد بخشنامه براي یک دوره کوتاه مدت تهیه و تدوین می

در . عدول از آئین نامه یا دستورالعمل مستقل تخلف از مقـررات و قـوانین تلقـی مـی شـود      - 6- 10

بخشنامه بیشـتر جنبـه فوریـت    . صورتی که تخلف از بخشنامه تخلف اداري بشمار می آید

در صـورتی کـه آئـین    . قضایا و اطالع از چگونگی مبنی بر آگاهی و رعایت آنها تکیـه دارد 

اجرایی به رعایت موازین و قواعد در طول زمـان و چگـونگی و نحـوه     نامه و دستورالعمل

 .اجرا اشاره  می کند

شایان ذکر است، که بعضا در رویه ها و عرف اداري موارد فـوق بـه جـاي یکـدیگر اسـتفاده مـی       

 .شوند و معانی و تعریف و کارکرد خاص خود را دارا می باشند
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