
112

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

االنضباط الوظيفي وأثره عىل الوظيفة العامة يف النظام السعودي

د. عيل بن موسى عيل فقيهي
أستاذ األنظمة املشارك بجامعة امللك خالد- أهبا
Ritaj1425@gmail.com : الربيد االلكرتوين

   ملخص البحث  
   االنضباط الوظيفي يلعب دور هام يف تعزيز بيئة العمل 
احلكومي وضامن أداء املوظف العام ملهام عمله عىل الوجه 
االنضباط  ماهية  بيان  البحث:  سيناقش  لذا  األكمل، 
اجلزاءات  عىل  والتعرف  وقواعده،  ونطاقه  الوظيفي 
لتقديم  بقواعده،  االلتزام  وعدم  خمالفته  عىل  املرتتبة 
دراسة متخصصة للجهات اإلدارية والعاملني فيها تتعلق 
رسالتهم  أداء  يف  هلم  عونًا  لتكون  الوظيفي  باالنضباط 

ونجاح أهدافهم.
ولقد خلص هذا البحث إىل: أن اهلدف من تطبيق قواعد 
االنضباط الوظيفي وااللتزام هبا يتمثل يف رفع كفاءة اجلهاز 
أيدي  عىل  والرضب  اإلداري،  الفساد  وحماربة  اإلداري 
الوظيفي  االنضباط  بقواعد  يلتزمون  ال  الذين  املوظفني 
الوقت  يف  الدولة  تنتهجها  التي  السياسة  وهي  وخمالفتها، 
والرفاهية  اخلدمات  أفضل  حتقيق  يف  منها  رغبة  احلايل 

ملواطنيها من خالل املؤسسات احلكومية بكافة أنواعها.
ولقد أنتهى هذا البحث إىل: مناشدة اجلهات واملؤسسات 
عىل  واملتابعة  الرقابة  تشديد  برضورة  اململكة  يف  اإلدارية 
الفساد  مكافحة  هيئة  مع  التعاون  وبرضورة  املوظفني، 
للعاملني  اإلداري  الفساد  بمكافحة  يتعلق  فيام  وخاصة 
بقواعد  التزامهم  عدم  عند  للدولة  اإلداري  اجلهاز  يف 
مع  يتوافق  ما  وهو  عليها،  واخلروج  الوظيفي  االنضباط 
مكافحة  إىل  الداعية  الرشيدة  اململكة  حكومة  سياسية 
الفساد بكافة صورة، والعمل عىل رفع مستوى اخلدمة التي 
تقدمها اجلهات احلكومية للمواطنني، وذلك بام يتالءم مع 

رؤية اململكة املستقبلية 2030م.
الكلامت املفتاحية: 

النظام  العام،  املوظف  اجلزاءات،  الوظيفي،  االنضباط 
السعودي، الوظيفة العامة.

Abstract
Job discipline plays an important role in enhanc-
ing the government work environment and en-
suring the public employee’s performance of his 
work tasks to the fullest. Therefore, the research 
will discuss: a statement of the nature, scope and 
rules of job discipline, and identifying the penal-
ties for violating it and not adhering to its rules, 
to present a specialized study for administrative 
bodies and their employees related to discipline. 
To assist them in carrying out their mission and 
the success of their goals.
 This research concluded: that the goal of apply-
ing and adhering to the rules of job discipline is 
to raise the efficiency of the administrative ap-
paratus and fight administrative corruption, and 
beatings at the hands of employees who do not 
adhere to and violate the rules of job discipline, 
which is the policy pursued by the state at the 
present time in its desire to achieve better Ser-
vices and welfare for its citizens through govern-
ment institutions of all kinds.
This research ended with: An appeal to the ad-
ministrative authorities and institutions in the 
Kingdom to tighten control and follow-up on 
employees, and the need to cooperate with the 
Anti-Corruption Commission, especially with 
regard to combating administrative corruption 
for workers in the state’s administrative appa-
ratus when they do not adhere to the rules of 
job discipline and deviate from them, which is 
consistent with the policy of The rational gov-
ernment of the Kingdom calling for combating 
corruption in all its forms, and working to raise 
the level of service provided by government 
agencies to citizens, in line with the Kingdom’s 
future vision 2030.
Keywords:
job discipline, penalties, public employee, the 
Saudi system, public service.
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املقدمة 

ــي تقــوم عليهــا  ــاط هــو الســمة األوىل الت   االنضب
حيــاة اإلنســان العمليــة، وبــدون االنضبــاط ال يمكــن 
ــه مــن نجــاح ويســعى  ــو إلي للمــرء أن حيقــق مــا يصب

ــه. إىل حتقيقــه يف حيات
وبــدون يشء مــن االنضبــاط وااللتــزام بــه ال 
يصلــح اإلنســان ألداء املهــام املوكلــة إليــه. قــال تعــاىل 
ِذيــَن َضــلَّ  يــَن َأْعــاَمالً، الَّ ــْل َهــْل ُننَبُِّئُكــْم بِاألَْخَسِ ﴿ُق
ـُـْم حُيِْســنُوَن  ْنَيــا َوُهــْم حَيَْســُبوَن َأنَّ َســْعُيُهْم يِف احْلََيــاِة الدُّ
ــِه  ــْم َولَِقاِئ ِ ــاِت َرهبِّ ــُروا بِآَي ــَن َكَف ِذي ــَك الَّ ــا، ُأوَلِئ ُصنًْع
َفَحبَِطــْت َأْعاَمهُلـُـْم َفــاَل ُنِقيــُم هَلـُـْم َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َوْزًنــا﴾. 

)الكهــف، 105-103(.
ــني  ــل املوظف ــن قب ــي م ــاط الوظيف ــد االنضب ويع
والعاملــني يف املؤسســات واجلهــات اإلداريــة عــىل 
خمتلــف أنواعهــا مــن أهــم أســس ومقومــات النجــاح 
ــزام  ــل يف الت ــث يتمث ــات، حي ــك اجله ــور لتل والتط
العاملــني يف هــذه اجلهــات بالقوانــني واألنظمــة، 
وكذلــك التقيــد بمعايــر األخــالق يف املجتمــع، وهــي 
ــراء اإلدارة  ــن خ ــر م ــا الكث ــادى هب ــي ن ــادئ الت املب
منــذ ســنوات، ملــا هلــا مــن نتائــج إجيابيــة ملموســة عىل 
املؤسســات واجلهــات احلكوميــة واملوظفــني العاملــني 
ــي،2001،  ــأرسه )املالك ــع ب ــىل املجتم ــل وع ــا ب فيه
الوظيفــي  وااللتــزام  االنضبــاط  وبــدون  ص18(. 
ــاز  ــة إنج ــات احلكومي ــات واجله ــن للمؤسس ال يمك
خططهــا وأهدافهــا ممــا يــؤدي إىل عرقلــة أداء اخلدمات 

ــني. ــا للمواطن ــي تقدمه الت
وممــا ال شــك فيــه أن وجــود االنضبــاط الوظيفــي 
والتــزام العاملــني بــه: بشــتى أنواعــه واملتمثــل يف 
االلتــزام بمواعيــد احلضــور واالنــراف بوجــه عــام، 
ويف حتقيــق أهــداف اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل فيهــا 
هــؤالء العاملــني، حيــث أن عــدم االلتــزام بتلــك 
الضوابــط والقواعــد ســوف ينعكــس ســلبًا عــىل 

املجتمــع ككل، وليــس عــىل اجلهــة اإلداريــة واملوظــف 
الــذي يعمــل فيهــا )العثيمــني، 1425هـــ، ص63(..
  ونظــرًا ألمهيــة االنضبــاط الوظيفــي والــدور 
ــات  ــات واملؤسس ــه يف أداء اجله ــوم ب ــذي يق ــام ال اهل
ــا:  ــي تبتغيه ــداف الت ــق األه ــا وحتقي ــة ملهامه احلكومي
وهــو أحــد األهــداف التــي تســعى اململكــة لتحقيقهــا 
يف رؤيتهــا املســتقبلية، بــادر املنظــم الســعودي بإصــدار 
ــي  ــر امللك ــي )األم ــاط الوظيف ــاص باالنضب ــام خ نظ
املنظــم  هــدف  حيــث  1443هـــ(.   ،18/2 رقــم 
ــة  ــة العام ــة الوظيف ــام إىل محاي ــذا النظ ــدار ه ــن إص م
والعمــل عــىل ضــامن رسيــان املرافــق العامــة، وتعزيــز 
حســن أداء املوظــف العــام ملهــام وظيفتــه، وذلــك مــن 
ــد  ــني بقواع ــزام املوظف ــز الت ــىل تعزي ــل ع ــالل العم خ
خمتلــف  يف  العمــل  وأخــالق  الوظيفــي  الســلوك 

ــة. ــة باململك ــات احلكومي اجله
ــن دور  ــي م ــاط الوظيف ــه االنضب ــا يلعب ــرًا مل    ونظ
ــامن أداء  ــي وض ــل احلكوم ــة العم ــز بيئ ــام يف تعزي ه
ــل  ــه األكم ــىل الوج ــه ع ــام عمل ــام مله ــف الع املوظ
" االنضبــاط  اختيــاري ملوضــوع  اململكــة جــاء  يف 
الوظيفــي وأثــره عــىل الوظيفــة العامــة يف النظــام 

الســعودي "ليكــون موضوعــًا هلــذا البحــث.

أمهية البحث: 
   تــأيت أمهيــة البحــث مــن أمهيــة موضوعــه حيــث 
ــات  ــم مقوم ــن أه ــر م ــي يعت ــاط الوظيف أن االنضب
بضوابطــه  وااللتــزام  العامــة،  الوظيفــة  نجــاح 
وقواعــده يــؤدي إىل نجــاح اجلهــات احلكوميــة يف 
ــة  ــات لكاف ــالتها يف أداء اخلدم ــا ورس ــق أهدافه حتقي
ــة  ــر يف حال ــار تظه ــي آث ــاط الوظيف ــراد، ولالنضب األف
ــىل  ــة وع ــة اإلداري ــف يف اجله ــىل املوظ ــه ع ــزام ب االلت
اخلدمــة التــي تقــدم مــن تلــك اجلهــة، ومتتــد آثــارة إىل 

ــره. ــع بأث املجتم
مــن  الوظيفــي:  االنضبــاط  دراســة  فــإن  لــذا 
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ــرف  ــده، والتع ــة وقواع ــه ونطاق ــان ماهيت ــالل بي خ
عــىل اجلــزاءات املرتتبــة عــىل خمالفتــه وعــدم االلتــزام 
دراســة  لتقديــم  بمــكان،  األمهيــة  مــن  بقواعــده 
فيهــا  والعاملــني  اإلداريــة  للجهــات  متخصصــة 
تتعلــق باالنضبــاط الوظيفــي لتكــون عونــًا هلــم يف أداء 

رســالتهم ونجــاح أهدافهــم.

مشكلة البحث: 
ــزام  ــي وااللت ــاط الوظيف ــد االنضب ــق قواع أن تطبي
يف الواقــع العمــي يثــر العديــد مــن االشــكاليات 
يعــزف  األحيــان  بعــض  يف  ألنــه  والصعوبــات: 
إىل  اإلداريــة  احلكوميــة  اجلهــات  يف  املوظفــون 
ــؤدي إىل  ــا ي ــا، مم ــزام هب ــد وااللت ــك القواع ــق تل تطبي
اشــكاليات يف جمــال الوظيفــة العامــة وهــو الــذي يؤثــر 
بصــورة مبــارشة يف عــدم حســن ســر العمــل ونجــاح 
ــة  ــات احلكومي ــة يف اجله ــة والوظيفي ــة اإلداري العملي
ــىل  ــلبًا ع ــة س ــر يف النهاي ــا يؤث ــا، مم ــون فيه ــي يعمل الت
ــة  ــا اجله ــي تقدمه ــة الت ــىل اخلدم ــف، وع أداء املوظ
ــىل  ــل ع ــف ب ــذا املوظ ــا ه ــل فيه ــي يعم ــة الت احلكومي

ــره. ــع بأث املجتم
ــذا  ــعى ه ــي يس ــكالية الت ــإن اإلش ــا ف ــن هن  وم
البحــث يف اإلجابــة عنهــا تتمثــل إىل التســاؤل الرئيــس 
التــايل وهــو: مــا هــو االنضبــاط الوظيفــي؟ ومــا 
ــام  ــة يف النظ ــام والوظيف ــف الع ــىل املوظ ــاره ع ــي آث ه

الســعودي؟ 
ــن  ــددا م ــي ع ــاؤل الرئي ــذا التس ــن ه ــرع ع ويتف

ــة: ــة التالي ــاؤالت الفرعي التس
وأمهيتــه . 1 الوظيفــي  االنضبــاط  مفهــوم  مــا 

العامــة؟ والوظيفــة  للموظــف 
مــا نطــاق االنضبــاط الوظيفــي ومــا هــي العوامــل . 2

املؤثــرة فيــه يف النظــام الســعودي؟
مــا صــور وحــاالت االنضبــاط الوظيفــي يف . 3

الســعودي؟ النظــام 

مــا اجلــزاءات املرتتبــة عــىل عــدم االلتــزام بقواعــد . 4
االنضبــاط الوظيفــي يف النظــام الســعودي؟

بقواعــد . 5 االلتــزام  عــىل  املرتتبــة  اآلثــار  مــا 
الســعودي؟ النظــام  يف  الوظيفــي  االنضبــاط 

أهداف البحث:
يســعى الباحــث مــن خــالل تناولــه ملوضــوع هــذا 

البحــث لتحقيــق عــددا مــن األهــداف تتمثــل يف:
التعــرف عــىل ماهيــة االنضبــاط الوظيفــي وأمهيتــه . 1

ــة العامة. ــف والوظيف للموظ
والعوامــل . 2 الوظيفــي  االنضبــاط  نطــاق  بيــان 

املؤثــرة فيــه يف النظــام الســعودي.
االنضبــاط . 3 وصــور  حــاالت  عــىل  التعــرف 

الســعودي. النظــام  يف  الوظيفــي 
الوقــوف عــىل اجلــزاءات املرتتبــة عــىل عــدم . 4

ــام  ــي يف النظ ــاط الوظيف ــد االنضب ــزام بقواع االلت
الســعودي.

التعــرف عــىل اآلثــار املرتتبة عــىل االلتــزام  بقواعد   . 5
االنضبــاط الوظيفي يف النظام الســعودي

منهج البحث:
ــإن  ــث ف ــذا البح ــوع ه ــاول موض ــل تن ــن أج م
الوصفــي  املنهــج   " يســتخدم  ســوف  الباحــث 
التحليــي" وذلــك بالرجــوع إىل األنظمــة واللوائــح يف 
ــوع  ــة باملوض ــعودية ذات الصل ــة الس ــة العربي اململك
ــىل  ــرف ع ــك التع ــا، وكذل ــق عليه ــا والتعلي وحتليله
ــات  ــق بموضوع ــام يتعل ــام في ــاء ورشاح النظ أراء فقه
البحــث، مؤيــدًا مــا أمكــن ذلــك باألحــكام القضائيــة 
ذات الصلــة باملوضــوع والصــادرة مــن قضــاء ديــوان 

ــة. ــامل باململك املظ

ُخطَّة البحث: 
ــأى  ــث ارت ــذا البح ــوع ه ــاول موض ــل تن ــن أج م

ــة:   ــة التالي ــا للُخطَّ ــه وفًق ــمَّ تناوُل ــث أن يت الباح
املبحــث األول: ماهيــة االنضبــاط الوظيفــي ونطاقــة يف 
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االنضباط الوظيفي وأثره عىل الوظيفة العامة يف النظام السعودي

ــعودي. النظام الس
الوظيفــي  باالنضبــاط  التعريــف  األول:  املطلــب 

وأمهيتــه. وأنواعــه 
املطلــب الثــاين: نطــاق االنضبــاط الوظيفــي والعوامــل 

املؤثــرة فيــه.
ــة  ــق وخمالف ــىل تطبي ــة ع ــار املرتتب ــاين: اآلث ــث الث املبح

ــعودي. ــام الس ــاط يف النظ ــد االنضب قواع
ــد  ــق قواع ــىل تطبي ــة ع ــار املرتتب ــب األول: اآلث املطل

ــعودي ــام الس ــاط يف النظ االنضب
ــد  ــة قواع ــىل خمالف ــة ع ــار املرتتب ــاين: اآلث ــب الث املطل

ــعودي  ــام الس ــاط يف النظ االنضب
باالنضبــاط  اخلاصــة  القواعــد  الثالــث:  املبحــث 

الســعودي النظــام  يف  الوظيفــي 
املطلــب األول: االلتزامــات االجيابيــة للموظــف العــام 

يف النظــام الســعودي
املطلــب الثــاين: االلتزامــات الســلبية للموظــف العــام 

يف النظــام الســعودي
اخلامتة  

أهم النتائج.
التوصيات 

فهرس املراجع واملصادر

ــه يف  ــاط الوظيفــي ونطاق ــة االنضب املبحــث األول ماهي
النظــام الســعودي

متهيد وتقسيم:
  االنضبــاط بوجــه عــام ســمة من ســامت الشــعوب 
ــا،  ــل نجاحه ــن عوام ــاُل م ــورة وعام ــة واملتط املتقدم
وازدهــاره،  تقدمــه  دليــل  املجتمــع  يف  ووجــوده 
مــن  رضورة  هــو  الوظيفــة  جمــال  يف  واالنضبــاط 
ــة  ــات احلكومي ــتطيع اجله ــه ال تس ــا وبدون رضورياهت
ــن  ــه يمك ــن خالل ــا، وم ــق غاياهت ــالتها وحتقي أداء رس
للجهــات احلكوميــة إنجــاز خططهــا وأهدافهــا. ومــن 
األمهيــة بمــكان ونحــن يف مســتهل هــذا البحــث 

ــاط الوظيفــي مــن  ــة االنضب ــان ماهي ــأن نتصــدى لبي ب
خــالل تعريفــة وبيــان أنواعــه وأمهيتــه، وكذلــك 
الوقــوف عــىل نطاقــه والعوامــل املؤثــرة فيــه يف النظــام 
ــايل: ــو الت ــىل النح ــني ع ــك يف مطلب ــعودي. وذل الس

املطلــب األول التعريــف باالنضبــاط الوظيفــي وأنواعه 
مهيته أ و

التــي ســاقها الــراح  التعريفــات     تعــدد ت 
ــب  ــك بحس ــي وذل ــاط الوظيف ــة االنضب ــان ماهي لبي
رؤيــة كل منهــم ملفهــوم االنضبــاط الوظيفــي والغايــة 
ــي  ــاط الوظيف ــواع االنضب ــددت أن ــك تع ــه، وكذل من
ــاط  ــل واالنضب ــد العم ــاط بقواع ــة يف االنضب واملتمثل
ــا  ــر بأثاره ــي تظه ــه الت ــن أمهيت ــاُل ع ــي فض األخالق
عــىل املوظــف العــام املخاطــب بتلــك القواعــد، وعــىل 
ــوم  ــان مفه ــره. ولبي ــع بأث ــة واملجتم ــة العام الوظيف
ــه ســوف نقســم  ــاط الوظيفــي وأنواعــه وأمهيت االنضب

ــايل: ــو الت ــىل النح ــروع ع ــة ف ــه إىل ثالث ــث في احلدي

الفرع األول التعريف باالنضباط الوظيفي
ــاط الوظيفــي أن  ــان مفهــوم االنضب ــا بي يقتــي من
نتصــدى لبيــان مفهومــه يف اللغــة ويف االصطــالح عــىل 

النحــو التــايل

أوالً: ـ معنى االنضباط الوظيفي يف اللغة: ـ
ــب  ــح مرك ــي مصطل ــاط الوظيف ــح االنضب مصطل
مــن كلمتــني )االنضباطـــ والوظيفي( وســوف نتعرض 

لبيــان معنــى كل منهــام يف اللغــة عــىل النحــو التــايل:
معنــى كلمــة االنضبــاط لغــة: االنضبــاط لغــة 
مشــتقة مــن الضبــط وتعنــي مســك الــيء والســيطرة 

عليــه )الزخمــري، 1979م، ص 471(.
والضبــط لغــة: لــزوم الــيء وحبســه، ضبــط عليــه 
ــيء  ــط ال ــه، وضب ــًا وضباط ــه ضبط ــه يضبط وضبط
ــل  ــازم، ورج ــط أي ح ــل ضاب ــزم، والرج ــة باحل حفظ
ــط  ــالن ال يضب ــديد، وف ــوي وش ــي، ق ــط وضبط ضاب
ــالن ال  ــال ف ــه، ويق ــوض إلي ــام ف ــوم ب ــة أي ال يق عمل
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االنضباط الوظيفي وأثره عىل الوظيفة العامة يف النظام السعودي

ــن  ــه )اب ــة مــا وىل ل ــه إذا عجــز عــن والي ــط عمل يضب
منظــور، 1964م، ص179(.

ــتقة  ــة مش ــي كلم ــة: ـ الوظيف ــي لغ ــى الوظيف معن
ــة. ــن الوظيف م

والوظيفــة لغــة: أصلهــا مــن الفعــل الثالثــي )و ظ 
ــر  ــىل تقدي ــدل ع ــة ت ــي كلم ــًا، وه ــف موظف ف( يظي
ــه يف كل  ــدر ل ــا يق ــن كل يشء: م ــة م يشء، والوظيف
يــوم مــن رزق أو طعــام أو علــف، ومجعهــا وظائــف، 
ووظــف الــيء عــىل نفســه توظيفــًا ألزمهــا إيــاه )ابــن 
منظــور، 358(. ويمكــن اســتخالص املعنــى اللغــوي 
للوظيفــة بأنــا:" التقديــر والديمومــة، والتقديــر يكون 
يف منــح بــدل تقديــم الــيء وبشــكل دوري ودائــم"

لبيــان  يتصــدى  أن  للباحــث  يمكــن  وأخــرا 
ــو  ــه ه ــة: ـ "بأن ــي يف اللغ ــاط الوظيف ــى االنضب معن
خضــوع املوظــف العــام لألوامــر والتعليــامت اخلاصــة 
بالوظيفــة العامــة والقيــام باألعــامل التــي تــوكل إليــه 

ــم". بشــكل حــازم ودائ

ثانيًا: ـ مفهوم االنضباط يف الرشيعة اإلسالمية:
يعــد االنضبــاط مــن املطالــب األساســية التــي دعــا 
إليهــا اإلســالم ورغــب فيهــا، بدايــة مــن االنضبــاط يف 
العقيــدة فكلمــة اإلســالم تعنــي:" ضبــط هــذا اجلانــب 
بعــدم رصف أي نــوع مــن العبــادة لغــر اهلل عــز وجــل 
واتبــاع رســوله صــىل اهلل عليــه وســلم "، وأداء فرائــض 
اإلســالم وكذلــك االنضبــاط يف مجيــع املعامــالت 
والســلوكيات يف البيــت ويف العمــل ويف كافــة مناحــي 

ــكارنة، 2009م، ص41(. ــاة )الس احلي
َا  ولعــل ذلــك يتضح جليــًا مــن قوله تعــاىل: ﴿َيـــَأيُّ
ــه  ــدة، 1( وقول ــوِد( )املائ ــوْا بِاْلُعُق ــوْا َأْوُف ــَن َءاَمنُ ِذي الَّ
ــَد َكاَن  ــِد  إِنَّ اْلَعْه ــوا بِاْلَعْه ــاىل :) َوَأْوُف ــبحانه وتع س
َمْســُئواًل﴾ )اإلرساء، 34(.(. وكذلــك قولــه صــىل اهلل 
ــاري،  ــد رشوطهم")البخ ــلمون عن ــلم "املس ــه وس علي

.)92/3

وداللــة اآليــات القرآنيــة وحديــث الرســول صــىل 
اهلل عليــه وســلم: تفيــد بأنــه جيــب عــىل كل مــن التــزم 
ــف  ــه أو كل ــد علي ــام تعاق ــي ب ــل أن يف ــف بعم أو كل
ــف  ــه املوظ ــذي يرم ــد ال ــك العق ــل يف ذل ــه، ويدخ ب
مــع الدولــة يف الوظيفــة العامــة، لــذا فإنــه جيــب عــىل 
املوظــف االلتــزام بضوابــط العمــل املكلــف بــه وأداء 
ــرف  ــا يع ــو م ــل، وه ــه األكم ــىل الوج ــه ع ــام عمل مه
ــة  ــت الريع ــي حث ــي والت ــزام الوظيف ــد االلت بقواع

ــا. ــب فيه ــا والرتغي ــزام هب ــىل االلت ــالمية ع اإلس

ثالثًا: مفهوم االنضباط الوظيفي يف االصطالح: 
   تعــددت مفاهيــم االنضبــاط لــدى الــراح 
وذلــك بحســب منظــور كل منهــم ملفهــوم االنضبــاط 
ــن  ــض م ــورد البع ــوف ن ــة. وس ــة من ــي والغاي الوظيف

ــايل: ــو الت ــىل النح ــم ع ــات واملفاهي ــذه التعريف ه
ــاط  ــراح االنضب ــن ال ــض م ــرف البع ــة ع  بداي
ــة  ــزام والدق ــة وااللت ــو اجلدي ــه: " ه ــام بأن ــه ع بوج
ــن،  ــوق األخري ــرتام حق ــب واح ــن أداء الواج وحس
ــز،  ــز بــني مــا هــو مــروع وجائ والقــدرة عــىل التميي
ــو  ــك ه ــاح، وكذل ــر مب ــور وغ ــو حمظ ــا ه ــني م وب
ــدة  ــادات اجلي ــر الع ــددة وتطوي ــة املح ــزام باخلط االلت

ص5(.  ،2009 للعمل")إبراهيــم، 
ــن  ــض م ــه البع ــاط عرف ــر لالنضب ــف آخ ويف تعري
ــي  ــرف التلقائ ــلوك أو الت ــو الس ــه:" ه ــراح بأن ال
ــي  ــط الت ــع الضواب ــق م ــذي يتف ــة ال ــرد أو اجلامع للف
قواعــد  ومتليهــا  والتعليــامت،  القوانــني  حتددهــا 
الديــن واألخــالق عــىل نحــو يؤكــد الطاعــة الفوريــة 
ــع"  ــائدة يف املجتم ــي الس ــر والنواه ــة لألوام والتلقائي

ص67(.  ،2001 )حســن، 
فعرفــه  الوظيفــي:  لالنضبــاط  بالنســبة  وأمــا 
البعــض مــن الــراح بأنــه" تــرف العاملــني بشــكل 
ــد  ــه ق ــددة، وأن ــار املح ــر املس ــد ومعاي ــي قواع يراع
يتــم طواعيــة مــن قبــل األفــراد العاملــني )االنضبــاط 
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ــالل  ــع اإلخ ــل اإلدارة ملن ــن قب ــرض م ــذايت( أو يف ال
املنظمــة  يف  واألداء  للســلوك  امللزمــة  بالقواعــد 
التعليــامت  وعدالــة  وضــوح  ورضورة  )العقــاب( 
حتــى  اإلدارة،  قبــل  مــن  والترفــات  واألوامــر 
تكتمــل عمليــة االنضبــاط بشــقيها املتعلــق بالعاملــني 

ص66(.  ،2007 ســامل،  بــاإلدارة")  واملتعلــق 
ــىل  ــز ع ــه رك ــف: بأن ــذا التعري ــىل ه ــظ ع ويالح
بيــان أنــواع االنضبــاط والعالقــة بــني االلتــزام بــه مــن 
ــة،  ــات احلكومي ــات واملؤسس ــني يف اجله ــل العامل قب
ــة  ــل جه ــن قب ــه م ــه وأسس ــوح ضوابط ورضورة وض

اإلدارة.
ويف تعريــف آخــر لالنضبــاط الوظيفــي عرفــه 
البعــض مــن الــراح بأنــه: " يقصــد بــه اجلديــة 
ــرتام  ــب واح ــة الواج ــن تأدي ــة وحس ــزام والدق وااللت
حقــوق اآلخريــن والقــدرة عــىل التمييــز بــني مــا هــو 
خطــأ أو صــواب، وهــو رضوري لنجــاح العمــل 
االنضبــاط  يكــون  مــا  وعــادة  وانتظامــه  اإلداري 
الفعالــة  الوســيلة  باعتبــاره  بالعقــاب  مصحوبــًا 

ص5(. 2016م،  النعيمــي،   ( لتحقيقــه 
بأنــه:"  الــراح  البعــض مــن  يعرفــه  وأخــرًا 
ــني  ــف للقوان ــلوك املوظ ــوع وس ــزام وخض ــو الت ه
واللوائــح واألنظمــة والتعليــامت مــن قبــل جهــة 
اإلدارة، واملتعلقــة بالوظيفــة واملهــام املكلــف هبــا، 
وااللتــزام باألخــالق والقيــم املتعــارف عليهــا يف 

ص13(. 2015م،  واملجتمع")نوفــل،  املنظمــة 
ــول:  ــص للق ــا نخل ــدم فإنن ــا تق ــىل م ــًا ع وتأسيس
بــأن مفهــوم االنضبــاط الوظيفــي لــدى رشاح النظــام 
اجلهــات  يف  العاملــني  التــزام  بــه  بقصــد  اإلداري 
واملؤسســات احلكوميــة باللوائــح والقوانــني واألنظمــة 
ــة  ــم، واملتعلق ــة عمله ــن جه ــادرة م ــامت الص والتعلي
ــون  ــام املكلف ــغلونا وامله ــي يش ــة الت ــام الوظيف بمه
هبــا، ووجــوب االلتــزام األخالقــي واملهنــي واجلديــة 
ــة  ــني يف اجله ــلطة واملرؤوس ــرتام الس ــل، واح يف العم

التــي يعملــون هبــا، مــن أجــل انتظــام العمــل يف اجلهــة 
التابعــني هلــا، وحتقيــق األهــداف والغايــة التــي تســعى 

ــا. ــة لتحقيقه ــذه اجله ه
 وأخــرًا فإنــه يمكــن للباحــث أن يعــرف االنضباط 
الوظيفــي بأنــه: "هــو التــزام املوظــف يف اجلهــات 
واملؤسســات احلكوميــة بالواجبــات واملســؤوليات 
ــزام  ــا وااللت ــىل تنفيذه ــل ع ــه والعم ــىل عاتق ــاة ع امللق
هبــا بــكل دقــة وأمانــة ونزاهــة، وذلــك نفــاذًا لألنظمــة 
والصــادرة  هبــا،  املعمــول  والتعليــامت  واللوائــح 
بموجــب قانــون اخلدمــة املدنيــة املطبــق يف مجيــع دوائــر 

ــة". الدول

الفرع الثاين أنواع االنضباط الوظيفي
ــىل  ــا ع ــواع نوضحه ــدة أن ــي ع ــاط الوظيف لالنضب

ــايل: ـ ــو الت النح

أوالً: االنضباط الذايت: 
يعــرف االنضبــاط الــذايت بأنــه: " هــو قــدرة الفــرد 
لنفســه  وحماســبته  وترفــه  ســلوكه  يف  بالتحكــم 
ــىل  ــرص ع ــه واحل ــره، وأداءه لعمل ــبه غ ــل أن حياس قب
القيــام بــدوره بــروح مــن اجلديــة وااللتــزام والتفــاين 

ص12(. واإلخالص")إبراهيــم، 
ويــرى البعــض مــن الــراح بــأن االنضبــاط 
نفســه  عــىل  يســيطر  اإلنســان  أن  يعنــي  الــذايت: 
ــامل  ــائر األع ــة يف س ــه عن ــى ل ــيادة ال غن ــودها س ويس
ــس  ــىل النف ــيطرة ع ــذايت والس ــاط ال ــة، فاالنضب اليومي
ــاعات  ــة يف الس ــان إىل عمل ــس األنس ــل يف أن جيل تتمث
ــاز،  ــىل اإلنج ــة وإرصار ع ــب وعزيم ــكل ح ــة ب املعين
ــا،  ــال ألي منه ــه دون إمه ــزم أعامل ــكل ع ــع ب وأن يتاب
وهــذا االنضبــاط جيعــل اإلنســان يتقيــد بنظــام خــاص 
ــه خيلــو مــن الفــوىض والعشــوائية، ويســاعده  يف حيات
عــىل املثابــرة يف العمــل وتنظيــم نفســه وفاعليتــه وســط 

ــدي، ص32(. ــدائد )امله الش
ويــرى البعــض مــن الــراح بــأن االنضبــاط الذايت 
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للموظــف العــام: هــو ســلوك أخالقي وحضــاري نابع 
مــن ضمــر الوعــي املهنــي وهلــذا املوظف، وهــو باعث 
داخــي حيــث هــذا املوظــف عــىل القيــام بمهــام عملــه 
ــزام  ــة وااللت ــوب وباجلدي ــه املطل ــىل الوج ــاق وع باتف
واإلخــالص بعيــدًا عــن املراقبــة اإلداريــة، وهــو 
ــة للموظــف والــروح املعنويــة  مرتبــط بالــروح املعنوي
للموظــف تتجــىل مــن خــالل رضــاء املوظــف نفســيًا 
ــره  ــن أج ــه وع ــود في ــاخ املوج ــن املن ــه، وع ــن عمل ع
وعــن مركــزه الوظيفــي" )الشــيخ، 2018م، ص 22(.

ثانيًا:  االنضباط اخلارجي:
ــات  ــراءات والتوجيه ــة اإلج ــه: جمموع ــد ب ويقص
العاملــني  إىل  اإلدارة  جهــة  قبــل  مــن  الصــادرة 
والضوابــط  بالقواعــد  لاللتــزام  ودعوهتــم  فيهــا، 
ــإن  ــك ف ــىل ذل ــم، وع ــة عمله ــا يف جه ــول هب املعم
االنضبــاط اخلارجــي هــو اســتخدام الصالحيــات 
ــة  ــاء يف اجله ــني والرؤس ــن اإلداري ــكل م ــة ل املمنوح
االنضبــاط  لوائــح  تطبيــق  أجــل  مــن  اإلداريــة 
الوظيفــي للمحافظــة عــىل النظــام داخــل اجلهــة 
العامــة  السياســة  حتقيــق  أجــل  ومــن  اإلداريــة، 
ص48(. 2012م،  )باغــي،  اإلداريــة  للجهــة 
ــه: " جمموعــة القواعــد  وعرفــه البعــض االَخــر بأن
ــار  ــل واإلط ــل، العم ــر العم ــم س ــي حتك ــود الت والبن
العــام لاللتــزام وتضمــن العمــل بمقتضاهــا مــن 
جانــب اإلدارة واألفــراد معــا حيــث يقبلهــا الطرفــان" 

)عبــود، 2018م، ص76(.
ويــرى البعــض مــن الــراح بــأن االنضبــاط 
املنضبطــني  العاملــني  األفــراد  أن  هــو  اخلارجــي: 
خارجيــًا هــو انضبــاط بنــاء عــىل التعليــامت واألنظمــة 
ــة أو اإلدارة  ــة اإلداري ــا اجله ــي وضعته ــني الت والقوان
العامــة يف اجلهــة احلكوميــة، وهــذا ال يعنــي أن األفــراد 
ــة  ــم اإلداري ــن جهاهت ــدر ع ــام يص ــط ب ــرون فق ال يتأث
ــم  ــا بالقي ــروا أيض ــل يتأث ــامت، ب ــني وتعلي ــن قوان م

والثقافــة التــي يعتقــدوا هبــا، وهــي التــي يكــون 
ــاط  ــة االنضب ــىل ثقاف ــر ع ــر يف التأث ــدور الكب ــا ال هل
ــل، ص15(.  ــني، )نوف ــؤالء املوظف ــد ه ــي عن الوظيف

ثالثًا:  االنضباط السلبي:
  وهــو االنضبــاط الــذي يقــوم عــىل التهديــد 
والتخويــف والعقــاب، لــذا فــإن العاملــون يف اجلهــات 
ــاط وأداء  ــن االنضب ــوع م ــذا الن ــون هل ــة يقوم اإلداري
ــاء  ــل الرؤس ــن قب ــددة م ــة املش ــت الرقاب ــامل حت األع
ويف حالــة غيــاب الرؤســاء لســبب مــا فإنــم يعمــدون 
ــاب  ــة العق ــن أمثل ــني وم ــد والقوان ــة القواع إىل خمالف
الســلبي )اللــوم، واإلنــذار املكتــوب، كــف اليــد، 

ــن، ص23(. ــة( )حس ــن اخلدم ــل م والفص

الفرع الثالث أمهية االنضباط الوظيفي
  مــن املســتقر عليــه أن االلتــزام بقواعــد االنضبــاط 
الوظيفــي لــه أمهيــة تتجــىل آثارهــا عــىل املوظــف العــام 
ــه  ــذا فإن ــا، ل ــل فيه ــي يعم ــة الت ــة اإلداري ــىل اجله وع
ــا  ــق م ــة أن حتق ــة إداري ــة أو جه ــن ألي مؤسس ال يمك
ــاط  ــه إال مــن خــالل خلــق ســلوك االنضب هتــدف إلي

الوظيفــي لــدى موظفيهــا.
ويمكــن إمجــال أمهيــة االنضبــاط الوظيفــي بالنســبة 

للموظــف والوظيفــة العامــة يف النقــاط التاليــة: 
ــاح . 1 ــاس نج ــو أس ــي ه ــاط الوظيف ــر االنضب يعت

ــود  ــث أن وج ــة، حي ــة إداري ــة أو جه أي مؤسس
نظــام انضبــاط للعاملــني فيهــا يعمــل عــىل تقليــل 
ــاح املرجــوة، وذلــك مــن  ــق األرب اخلســائر وحتقي
خــالل الوقــوف عــىل نقــاط التقصــر ممــا يســاعد 
ــة  ــة اجله ــل وإمكاني ــة العم ــا يف بيئ ــىل تعديله ع
ــتمرة  ــة مس ــا بصف ــة موظفيه ــن متابع ــة م اإلداري

)إبراهيــم، ص28(.
ــج . 2 ــق برام ــىل حتقي ــي ع ــاط الوظيف ــل االنضب يعم

التنميــة التــي تســعى الدولــة إىل حتقيقهــا مــن 
خــالل اخلطــط التــي تــم وضعهــا مســبقًا، وكذلك 
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العمــل عــىل حتقيــق الكفايــة والفاعليــة، وإجــراء 
ــني  ــة للمواطن ــات املقدم ــني اخلدم ــر وحتس تطوي
ــة كــاًم ونوعــًا )نوفــل،  ــل اجلهــات اإلداري مــن قب

ص16(.
أن يف االلتــزام باالنضبــاط الوظيفــي وتطبيقــه . 3

بصــورة صحيحــة يســاعد عــىل ترســيخ قيــم 
ــم  ــة عمله ــني جله ــدى املوظف ــامء ل ــوالء واالنت ال
وللوظيفــة التــي يعملــون فيهــا، ممــا ينعكــس عــىل 
ــا  ــارة الرض ــؤدي إىل زي ــايب وي ــكل إجي األداء بش
)عبــد  اجلهــات  هــذه  يف  للعاملــني  الوظيفــي 

ص74(. 2009م،  الباقــي، 
ــر . 4 ــامن س ــام يف ض ــي دورًا ه ــاط الوظيف لالنضب

العمــل وفــق التعليــامت والقوانــني واألنظمــة 
والوظائــف،  باملوظفــني  املتعلقــة  والسياســات 
الرفاهيــة  إىل  الوصــول  أجــل  مــن  وذلــك 
ــالل  ــن خ ــك م ــة وذل ــي الدول ــعادة ملوطن والس

تقديــم خدمــات جيــدة هلــم.
ــان . 5 ــام يف إتق ــال وه ــي دورًا فع ــاط الوظيف لالنضب

املوظفــني يف اجلهــات احلكوميــة لعلمهــم، وذلــك 
مــن خــالل املحافظــة عــىل أوقــات العمــل، ومــن 
خــالل احــرتام القوانــني واللوائــح والتقليــل مــن 
الغيــاب والتأخــر، واملحافظــة عــىل ممتلــكات 
يــؤدي  ممــا  اإلداريــة،  واملؤسســات  اجلهــات 
والعمــل  أعامهلــم،  ألداء  املوظفــني  الندفــاع 
ــة  ــادة املردودي ــة وزي ــاءة االنتاجي ــع الكف ــىل رف ع

ص22(. )حســن، 
ومن مجاع ما تقدم فإن الباحث خيلص للقول:

بــأن لالنضبــاط الوظيفــي دورًا هــام يف خلــق بيئــة 
عمــل نظاميــة مناســبة تســعى جهــة اإلدارة مــن خاللــه 
ــن  ــا م ــي تبتغيه ــات الت ــداف والغاي ــق األه إىل حتقي
ــد  ــزام بقواع ــأن االلت ــني، وب ــات للمواطن أداء اخلدم
االنضبــاط الوظيفــي مــن قبــل العاملــني يف هــذه 
ــات  ــك اخلدم ــني تل ــدورة إىل حتس ــؤدى ب ــات ي اجله

ــة. ــورة املرضي ــا بالص وأدائه
 ويســاعد االنضبــاط الوظيفــي كذلــك: عــىل رفــع 
ــالل  ــن خ ــة م ــاءة املوظفــني يف اجلهــات اإلداري كف
قواعــد  وترســيخ  واللوائــح  للقوانــني  احرتامهــم 
االنتــامء والــوالء لديــم إىل جهــات عملهــم، ممــا 
يــؤدي إىل رفــع الكفــاءة االنتاجيــة يف اجلهــة اإلداريــة 
ــدوره إىل  ــؤدي ب ــذي ي ــو ال ــا، وه ــون فيه ــي يعمل الت
ــني  ــل املواطن ــن قب ــاء م ــة والرض ــول إىل الرفاهي الوص
ــا  ــول عليه ــات واحلص ــون يف أداء اخلدم ــن يرغب الذي

ــات. ــذه اجله ــن ه م

ــاين نطــاق االنضبــاط الوظيفــي والعوامــل  املطلــب الث
املؤثــرة فيــه.

لالنضبــاط الوظيفــي نطــاق وأبعــاد جيــب عــىل كل 
ــل  ــه والعم ــزام ب ــة االلت ــي الدول ــن موظف ــف م موظ
بموجبهــا. وكذلــك هنــاك عــددًا مــن العوامــل تؤثــر 
ــت  ــواء كان ــي س ــزام الوظيف ــارشة يف االلت ــورة مب بص
أو  شــخصية  عوامــل  واألســباب  العوامــل  هــذه 

ــة. تنظيمي
الوظيفــي  االنضبــاط  نطــاق  بيــان  ويقتــي    
والعوامــل املؤثــرة فيــه أن نبحثــه يف فرعــني عــىل 

النحــو التــايل:

الفرع األول نطاق وأبعاد االنضباط الوظيفي
ــددًا  ــة ع ــة املدني ــة اخلدم ــني وأنظم ــت قوان وضع
ــي  ــي والت ــي والوظيف ــلوك األخالق ــر الس ــن معاي م
ــي"  ــاط الوظيف ــوان " االنضب ــت عن ــا حت ــم إدراجه ت
ــة واســتوجبت هــذه األنظمــة  أو املســؤوليات الوظيفي
ــزام  ــة االلت ــات اإلداري ــني يف اجله ــة العامل ــىل كاف ع
ــزام  ــاد االلت ــاق وأبع ــل نط ــا ويتمث ــل بموجبه والعم

ــة: ـ ــاط التالي ــي يف النق الوظيف

أوالً: الواجبات الوظيفية:
يعــرف املنظــم الســعودي الوظيفــة العامــة بأنــا:" 
مهــامت واختصاصــات مدنيــة يؤديــا املوظــف العــام 
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خلدمــة عامــة، خيضــع فيهــا للســلطة الرئاســية يف 
التنظيــم اإلداري" )املــادة األوىل مــن نظــام االنضبــاط 

الوظيفــي، 1443هـــ(.
وعــرف املنظــم الســعودي املوظــف العــام يف نظــام 
االنضبــاط الوظيفــي بأنــه: " مــن يعمــل لــدى الدولــة 
أو لــدى أحــد األجهــزة ذات الشــخصية املعنويــة 
العامــة بوظيفــة مدنيــة، بــأي صفــة كانــت ســواء كان 

ــة". ــة أو مؤقت ــورة دائم ــل بص يعم
وفيــام يتعلــق بالواجبــات الوظيفيــة: فالواجــب 
ــىل  ــب ع ــذي جي ــب ال ــه:" الواج ــد ب ــي يقص الوظيف
املوظــف القيــام بــه واملتمثــل يف احــرتام ســلطة الدولــة 
وظيفتــه  واحــرتام  الرؤســاء  وطاعــة  ومؤسســاهتا 
وضوابطهــا النظاميــة " )جعفــر، 2015م، ص 193(.
والواجبــات الوظيفيــة امللقــاة عــىل عاتــق املوظــف 
ــة  العــام متعــددة ومتنوعــة: فمنهــا الواجبــات اإلجيابي
وهــي التــي تتطلــب مــن املوظــف القيــام هبــا كمبــارشة 
مهــام عملــه، والواجبــات الســلبية: وهــي التــي جيــب 
عــىل املوظــف العــام االمتنــاع عــن اتيانــا مثل ممارســة 
ــن  ــب م ــا يطل ــة م ــات الوظيفي ــن الواجب ــن، وم امله
املوظــف أثنــاء أداء عملــه مثــل احــرتام املوظــف 
لرؤســائه وتنفيــذ أوامرهــم، ومنهــا مــا يطلــب خارجه 
مثــل ترفــع املوظــف عــام مــن شــأنه االخــالل بــرف 
الوظيفــة وكرامتهــا )الســنيدي، 1434هـــ، ص302(. 
بــأن  للقــول:  الــراح  مــن  البعــض  وذهــب 
مقتضيــات الواجــب الوظيفــي تفــرض عــىل املوظــف 
العــام االلتــزام باملهــام الوظيفيــة املوكلــة إليــه وتأديــة 
ــكان،  ــدر اإلم ــه وبق ــل وج ــىل أكم ــه ع ــام وظيفت مه
وجيــب عــىل املوظــف أن يــؤدي واجباتــه بــكل جهــد 
ــىل  ــق أع ــدا لتحقي ــعى جاه ــة وأن يس ــاد وعناي واجته
ــل، ص20(. ــني )نوف ــة للمواطن ــتويات يف اخلدم املس
الوظيفــي  الواجــب  بمقتضيــات  وااللتــزام 
ــة،  ــة املدني ــة اخلدم ــم أنظم ــه معظ ــام: وضعت ــدأ ه مب
بمقتضــاه يلتــزم املوظــف العــام بتأديــة العمــل املنــوط 

بــه بنفســه وبدقــة وبأمانــه، ويعتــر االلتــزام واحلفــاظ 
عــىل مقتضيــات الواجــب الوظيفــي هــي نقطــة البدايــة 
ــامن  ــه وض ــس نجاح ــم أس ــي وأه ــاط الوظيف لالنضب

ــتمراره. اس

ثانيًا: أخالقيات املهنة: 
هتيمــن  التــي  واملبــادئ  املعايــر  هبــا  ويقصــد 
وهــي  العــام.  للموظــف  اإلداري  الســلوك  عــىل 
ــدراء  ــن امل ــدر م ــي تص ــات الت ــن التوجيه ــارة ع عب
اختيــار  أجــل  مــن  القــرار  وصانعــي  والرؤســاء 
البديــل األخالقــي األمثــل لــكل املوظفــني والعاملــني 
ــام  ــف الع ــزام املوظ ــر الت ــة، ويعت ــة اإلداري يف اجله
ــزام  ــاق االلت ــاد ونط ــم أبع ــن أه ــة م ــات املهن بأخالقي
ــتمر  ــر املس ــد للتطوي ــبيل الوحي ــو الس ــي وه الوظيف
ــب  ــي جي ــة الت ــات املهني ــة، وأخالقي ــات اإلداري للجه
ــة  ــل يف النزاه ــا تتمث ــزام هب ــام االلت ــف الع ــىل املوظ ع
والتعــاون  واالســتقامة  واملوضوعيــة  والشــفافية 
وطاعــة  الزمــالء  واحــرتام  والصــر  والتســامح 
ص20(. )نوفــل،  العمــل  يف  والسيــة  الرؤســاء 

ثالثًا: االلتزام والشعور باملسؤولية: 
ويقصــد بــه: " التــزام املوظــف العــام خــالل عملــه 
ــكل  ــائه ب ــامت رؤس ــزام بتعلي ــر وااللت ــذ األوام بتنفي
ــامت،  ــم والتعلي ــدود النظ ــك يف ح ــة وذل ــة وأمان دق
ــه  ــات وظيفت ــف مقتضي ــا أو خيال ــام أن يتجاوزه دون

)جعفــر، ص198(..
االلتــزام  العــام:  املوظــف  عاتــق  عــىل  ويقــع 
بتحمــل املســؤولية للعمــل املكلــف بــه وااللتــزام 
ــا  ــا، مم ــتمرارها وبقائه ــة واس ــىل األنظم ــة ع باملحافظ
ــاط  ــم االنضب ــس ودعائ ــم أس ــن أه ــق م ــر وبح يعت

ص434(. 2009م،  )الــدوري،  الوظيفــي 
ــأن  ــول: ب ــه اإلداري للق ــن الفق ــب م ــب جان وذه
ــامت  ــم والتعلي ــزام بالنظ ــزم بااللت ــام مل ــف الع املوظ
ــاذ أي  ــه اخت ــق ل ــا، وال حي ــا وخمالفته ــدم جتاوزه وع
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قــرار أو تدبــر أو موقــف ال يســتند إىل أســاس رشعــي 
ــًا، أو  ــددة نظام ــه املح ــاوز صالحيت ــي أو يتج أو نظام
ــب  ــام جي ــن، وإن ــات األخري ــىل اختصاص ــدى ع يتع
عليــه االلتــزام باحلــدود والصالحيــات املمنوحــة 
ــدود  ــاوز حل ــن أي جت ــؤوالً ع ــون مس ــًا ويك ــه نظام ل
وظيفتــه، وأن عــدم االلتــزام بــام تفرضــه عليــه اللوائــح 
ــاءلته  ــؤدي إىل مس ــة ي ــات وظيفي ــن واجب ــم م والنظ

ــل، ص19(. ــات )نوف ــذه املخالف ــن ه ــُا ع تأديبي

الفرع الثاين العوامل املؤثرة يف االنضباط الوظيفي
ــاط  ــت االنضب ــي تناول ــات الت ــارت الدراس    أش
العوامــل  مــن  العديــد  هنــاك  أن  إىل  الوظيفــي 
الوظيفــي  االنضبــاط  يف  تؤثــر  التــي  واألســباب 
بالنســبة للموظــف العــام يف اجلهــات اإلداريــة. ولقــد 
ــيني  ــمني رئيس ــل إىل قس ــذه العوام ــراح ه ــم ال قس
أحدمهــا يرجــع للموظــف نفســه ويطلــق عليهــا 
ترجــع  أخــرى  وعوامــل  الشــخصية(،  )العوامــل 
ــف  ــا املوظ ــل فيه ــي يعم ــة الت ــل واجله ــة العم إىل بيئ
وتســمى )بالعوامــل التنظيميــة( وســوف نتنــاول هــذه 
العوامــل ومــدى تأثرهــا يف االنضبــاط الوظيفــي عــىل 

ــايل: ــو الت النح

االنضبــاط  يف  وأثرهــا  الشــخصية  العوامــل  أوال:  
الوظيفــي: 

العوامــل  تلــك  الشــخصية  بالعوامــل  بقصــد 
ــن  ــه ويمك ــف نفس ــع إىل املوظ ــي ترج ــات الت والصف

إمجاهلــا يف النقــاط التاليــة: 
الــوازع الديــن واألخالقــي: يعتــر الــوازع الديني . 1

ــي  ــاط الوظيف ــة االنضب ــىل درج ــر ع ــم األث عظي
للموظــف العــام أو اإلخــالل بــه، ويشــر الــوازع 
الدينــي إىل مــدى إيــامن املوظــف باملعتقــدات 
ــب  ــي جي ــم الت ــة والقي ــي الديني ــر والنواه واألوام
أن يتحــىل هبــا، ومــن ثــم جيــب عليــه تطبيــق تلــك 
املبــادئ والقيــم يف حياتــه ويف عملــه )أبــو عمــرة، 

ص16(.  ،2010
وعــىل ذلــك فإنــه يف األحــوال التــي يتصــف فيهــا 
ــر  ــر الكب ــه األث ــون ل ــامن: يك ــام باإلي ــف الع املوظ
ــه  ــا ل ــون دافع ــي، ويك ــي واألخالق ــه الدين يف التزام
ــدل  ــة يف الع ــة واملتمثل ــالق الفاضل ــك باألخ للتمس
ــؤدي  ــىل أن ي ــًا ع ــون حريص ــايل يك ــع، وبالت والتواض
ــرط يف أي  ــه، وأال يف ــا يف عمل ــف هب ــي كل ــة الت األمان
ــاىض  ــو يتق ــمي فه ــدوام الرس ــت ال ــن وق ــة م دقيق
عليهــا مرتبــة، فــال يكســب مــا ليــس لــه بحــق 

ص14(. 2016م،  )القــريش، 
"جمموعــة . 2 هبــا:  ويقصــد  املوظــف:  شــخصية 

اجلســمية  والرتكيبــات  واملميــزات  الصفــات 
والعقليــة واالنفعاليــة واالجتامعيــة التــي يمتلكهــا 
الفــرد ومتيــزه عــن غــره" )حزيــم، 1997م، 

.)48 ص
ــا  ــز هب ــي يتمي ــخصية الت ــات الش ــث أن الصف حي
املوظــف العــام: يكــون هلــا دورا ًكبــرًا يف التأثــر عــىل 
ســلوكه، وال ســيام يف االلتــزام بقواعــد االنضبــاط 
ــد  ــه بموع ــل التزام ــه، مث ــا يف عمل ــي وتطبيقه الوظيف
ــل  ــاء العم ــل أعب ــىل حتم ــه ع ــة وقدرت ــل والدق العم
ودرجــة ذكائــه وإتقانــه لعملــه وثقافتــه وســنوات 
أو  الوظيفــي  انضباطــه  عــىل  األثــر  هلــا  خرتــه، 
الصفــات  اىل  راجــع  كلــه  وذلــك  بــه،  اإلخــالل 

ص18(. )نوفــل،  للموظــف  الشــخصية 

االنضبــاط  يف  وأثرهــا  التنظيميــة  العوامــل  ثانيــًا: 
الوظيفــي:

ــة  ــا يف درج ــة دورًا هام ــل التنظيمي ــب العوام  تلع
أو  الوظيفــي  باالنضبــاط  العــام  املوظــف  التــزام 
اإلخــالل هبــا، وتتمثــل أهــم هــذه العوامــل يف النقــاط 

التالية:ـ
الوضــع واملكانــة الوظيفيــة للموظــف داخــل . 1

ــة املوظــف الرســمية  الوظيفــة: ويقصــد هبــا مكان
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االنضباط الوظيفي وأثره عىل الوظيفة العامة يف النظام السعودي

داخــل اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل فيهــا وظروف 
العمــل واملهــارات التــي يقــوم هبــا يف مهــام عمله، 
حيــث أن املوظــف العــام الــذي يتبــوأ مكانــة 
ــىل  ــة ع ــاًم للمحافظ ــعى دائ ــة يس ــة مرموق وظيفي
ــي  ــاط الوظيف ــة االنضب ــالل درج ــن خ ــة م املكان

ــدوري، ص452(. ــه )ال ــة عمل ــل جه داخ
ــة . 2 ــة الوظيفي ــه احلال ــد ب ــي: ويقص ــا الوظيف الرض

ــه  ــل عمل ــام داخ ــف الع ــا املوظ ــعر هب ــي يش الت
واملشــاعر اإلجيابيــة التــي تكــون لديــه جتــاه اجلهــة 
ــا  ــة الرض ــت درج ــام كان ــا، فكل ــل فيه ــي يعم الت
ــك  ــام أدى ذل ــة كل ــف عالي ــد املوظ ــي عن الوظيف
ــح  ــادة انضباطــه الوظيفــي والعكــس صحي إىل زي

ــره، ص22(. ــو عم )أب
بيئــة العمــل وظروفهــا: يشــكل املنــاخ التنظيمــي . 3

ــام  ــف الع ــا املوظ ــل فيه ــي يعم ــل الت ــة العم لبيئ
االنضبــاط  بقواعــد  االلتــزام  يف  هامــًا  دورًا 
ــاخ التنظيمــي  ــه كلــام كان املن الوظيفــي، حيــث أن
إجيابيــًا ويســوده التفاهــم والتنســيق وحــب العمل 
ــة  ــادة إداري والبعــد عــن الراعــات، ووجــود قي
واعيــة وجيــدة ومتابعــة، كلــام زاد ذلــك مــن 
ــني يف  ــدى العامل ــي ل ــاط الوظيف ــة االنضب درج

تلــك اجلهــات )نوفــل، ص19( 
نظــام األجــور واحلوافــز الوظيفيــة العامــة: يــرى . 4

البعــض مــن الــراح بأنــه يف وجــود نظــام عــادل 
ــة أو  ــز املادي ــامل احلواف ــور وش ــفء يف األج وك
املعنويــة، فلــه األثــر الكبــر عــىل ســلوك املوظــف 
عملــه،  يف  وانضباطــه  انتامئــه  ودرجــة  العــام 
وكذلــك فــإن وجــود أنظمــة للعقــاب والتأديــب 
ــر  ــا األث ــون هل ــة يك ــة واملوضوعي ــاز بالعدال متت
ــد العاملــني  ــاط الوظيفــي عن األكــر عــىل االنضب

)نوفــل، ص19(.

ثالثًا: مقومات االنضباط الوظيفي: 
ــاه  ــد بمعن ــي أن يوج ــاط الوظيف ــن لالنضب  ال يمك
ــات  ــن املقوم ــددًا م ــه ع ــرت ل ــح إال إذا تواف الصحي
ــم، 2016،  ــة )إبراهي ــاط التالي ــا يف النق ــن أمجاهل يمك

.)87 ص 
الطاعــة: ويقصــد هبــا طاعــة املوظــف لرؤســائه، . 1

أركان  مــن  األســايس  الركــن  هــي  وتعتــر 
ــاع  ــىل اقن ــوم ع ــي تق ــي، والت ــاط الوظيف االنضب
والقــرارات  واللوائــح  بالقوانــني  املوظــف 
ــه  ــؤدي إىل قيام ــي ت ــه والت ــال عمل ــة يف جم اإلداري

بمهــام عملــه بصــورة ســليمة.
ــاء . 2 ــون الرؤس ــأن يك ــك ب ــنة: وذل ــدوة احلس الق

القــدوة لباقــي املوظفــني وأن  يف العمــل هــم 
يتحلــوا باالنضبــاط اإلداري، حيــث أن القائــد 
هــو القــدوة لرجالــه مــن خــالل التزامــه ومتســكه 
ــىل يف  ــل األع ــون املث ــي يك ــالق لك ــم واألخ بالقي

ــل. العم
االستحســان واملــدح مــن الرؤســاء ومكافــأة . 3

ــم  ــأدون أعامهل ــن ي ــني: الذي ــن املوظف ــن م املتميزي
بشــكل جيــد وهــو يؤثــر عــىل اســتمرارية هــؤالء 
املوظفــني، وزيــادة حرصهــم عــىل االنضبــاط 

ــه. ــزاز ب ــي واالعت الوظيف

ــة  ــق وخمالف ــى تطبي ــة ع ــار املرتتب ــاين اآلث ــث الث املبح
ــعودي ــام الس ــي يف النظ ــاط الوظيف ــد االنضب قواع

ــي  ــاط الوظيف ــد االنضب ــق قواع ــزام بتطبي أن االلت
ــام  ــر ه ــا أث ــدم خمالفته ــام وع ــف الع ــل املوظ ــن قب م
ــة  ــىل الوظيف ــه وع ــف نفس ــىل املوظ ــة ع ــس بداي ينعك
ــدم  ــإن يف ع ــك ف ــا. وكذل ــل فيه ــي يعم ــة الت العام
االلتــزام هبــذه الضوابــط يلحــق رضرًا باجلهــة اإلداريــة 
التــي يعمــل فيهــا املوظــف العــام ويمتــد هــذا الــرضر 
إىل املجتمــع بأثــره، وهــو األمــر الــذي أقتــى تقريــر 
املوظــف  خمالفــة  حــال  يف  اجلــزاءات  مــن  عــددًا 
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االنضباط الوظيفي وأثره عىل الوظيفة العامة يف النظام السعودي

ــا يف  ــزام هب ــدم االلت ــي وع ــاط الوظيف ــد االنضب لقواع
ــعودي. ــام الس النظ

ــىل  ــة ع ــار املرتتب ــان اآلث ــاول بي ــوف نتن ــة س وعلي
االلتــزام بقواعــد االنضبــاط الوظيفــي يف مطلــب أول، 
ونتنــاول االثــار املرتتبــة عــىل خمالفــة هــذه القواعــد يف 

ــايل. ــو الت ــىل النح ــاين ع ــب ث مطل

املطلــب األول اآلثــار املرتتبــة عــى تطبيــق قواعــد 
الوظيفــي االنضبــاط 

ــة  ــده أمهي ــزام بقواع ــي وااللت ــاط الوظيف   لالنضب
ــة  ــات اإلداري ــات اجله ــداف وغاي ــق أه ــة يف حتقي بالغ
ــىل  ــًا ع ــس إجياب ــذي ينعك ــر ال ــو األم ــة، وه واخلدمي
ــي تقــوم هبــا هــذه اجلهــة  ــم اخلدمــة الت مســتوى تقدي
ــد  ــزام بقواع ــر االلت ــر أث ــك يظه ــني، وكذل للمواطن
ــي  ــه. ويقت ــف نفس ــىل املوظ ــي ع ــاط الوظيف االنضب
منــا بيــان اآلثــار املرتتبــة عــىل االلتــزام بقواعــد 
االنضبــاط الوظيفــي تقســيمها اىل فرعــني عــىل النحــو 

ــايل. الت

الفــرع األول اآلثــار املرتتبــة عــى تطبيــق قواعــد 
العــام. للموظــف  بالنســبة  الوظيفــي  االنضبــاط 

تظهــر آثــار االنضبــاط الوظيفــي ومميزاتــه بصــورة 
ــعوره  ــالل ش ــن خ ــام م ــف الع ــىل املوظ ــة ع واضح
أدائــه  ينعكــس عــىل  بــروح معنويــة عاليــة، ممــا 
الوظيفــي بشــكل إجيــايب، وهــو األمــر الــذي يزيــد مــن 
ــة  ــه للجهــة اإلداري درجــة انتــامء هــذا املوظــف ووالئ
ــىل  ــة ع ــار املرتتب ــم اآلث ــل أه ــا وتتمث ــل فيه ــي يعم الت
املوظــف العــام حــال التزامــه بقواعــد االنضبــاط 

ــة.. ــاط التالي ــي يف النق الوظيف

أوالً: الرضا الوظيفي: 
أن وجــود نظــام انضبــاط يضمــن احــرتام العاملــني 
ــة  ــق وعدال ــالمة التحقي ــن س ــل، ويضم ــد العم لقواع
ــة  ــو بداي ــة، ه ــة خدمي ــة أو مؤسس ــزاء يف أي جه اجل
رضــا العاملــني يف هــذه اجلهــات عــن وظائفهــم، وهــو 

األمــر الــذي يــؤدي بــدوره إىل اندفــاع هــؤالء العاملني 
ــق  ــذي حيق ــكل ال ــم بالش ــع كفاءهت ــل ورف ــو العم نح
طموحهــم الوظيفــي، ويتفــق مــع أهــداف اجلهــة التــي 

ــن، 2010، ص275(. ــا )حس ــون فيه يعمل
ويــرى البعــض مــن الــراح: ـ بأنــه يف حالــة 
عــدم وجــود نظــام وظيفــي متكامــل يــؤدي إىل محايــة 
ــىل  ــظ ع ــة اإلدارة وحياف ــف جه ــن تعس ــني م العامل
حقوقهــم، فــإن ذلك ســيؤدي إىل فقــدان االســتقرار يف 
العمــل وعــدم رضــاء العاملــني يف هــذه اجلهــات عــن 
وظائفهــم، ممــا يــؤدي بــدورة اىل فقــدان االســتقرار يف 
ــق  ــور قل ــني، وظه ــات العامل ــوط معنوي ــل وهب العم
ــم  ــوط انتاجه ــم هب ــن ث ــم وم ــىل مصائره ــم ع ينتاهب

)قاســيمي، 2012م، ص13(.

ثانيًا: حتقيق العدالة وزيادة معدالت اإلنجاز:
لالنضبــاط  والفعــال  الصحيــح  التطبيــق  أن   
الوظيفــي يــؤدي إىل حتقيــق العدالــة فيــام بــني العاملــني 
يف اجلهــات احلكوميــة، وذلــك عندمــا يعــرف كل 
ــه  ــؤدي واجبات ــه وي ــات حقوق ــذه اجله ــخص يف ه ش
عــىل أكمــل وجــه ممــا يرتتــب عليــه االحــرتام املتبــادل 
بــني العاملــني وبــني املســؤولني يف تلــك اجلهــات 

ص22(. )الشــيخ، 
ويــرى البعــض مــن الــراح: ـ بأنــه يف حالــة عــدم 
االلتــزام والتطبيــق الصحيــح لقواعــد االنضبــاط 
ــات  ــف بأوق ــزام املوظ ــدم الت ــؤدي إىل ع ــي ي الوظيف
العمــل، وعــدم تكريــس نفســه للعمــل الوظيفــي 
ــه  ــه، وذلــك كل ــة إلي والتأخــر يف إنجــاز املهــام املوكل
ــدم  ــه وع ــن وظيفت ــف ع ــا املوظ ــدم رض ــع لع راج
ــو  ــه )أب ــة عمل ــن جه ــة م ــا والعدال ــعوره بالرض ش

ص357(. عــامرة، 
ثالثًا: تعديل سلوك املوظفني من سلبية إىل إجيابية: 

  يف األحــوال التــي يــرى فيهــا املوظــف بــأن جهــة 
اإلدارة تســعى جاهــزة لتطبيــق قواعــد االنضبــاط 
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ــزا  ــعى جاه ــه يس ــاة، فإن ــة أو حماب ــي دون تفرق الوظيف
ــه  ــعيا من ــك س ــه وذل ــل عمل ــلوكه داخ ــل س إىل تعدي
ــه يف  ــق طموح ــائه وحتقي ــن رؤس ــا م ــول الرض حلص
ــة  ــه طاق ــف لدي ــا خيل ــا، مم ــل فيه ــي يعم ــة الت الوظيف
ــه،  ــعى إلي ــا يس ــق م ــل حتقي ــن أج ــل م ــة للعم إجيابي
ــي  ــة الت ــلوكياته اخلاطئ ــل س ــؤدي إىل تعدي ــايل ي وبالت
كان يامرســها ســابقا، ســاعيا إىل االلتــزام بقواعــد 
)عبــودي،  خمالفتهــا  وعــدم  الوظيفــي  االنضبــاط 

.)77 ص

رابعًا: شعور املوظف بااللتزام وحتمله املسؤولية: 
ــام  ــف الع ــزام املوظ ــىل الت ــة ع ــار املرتتب ــن األث م
حتملــه  الوظيفــي،  االنضبــاط  ومبــادئ  بقواعــد 
ــه وذلــك مــن خــالل  املســؤولية يف العمــل املكلــف ب
االلتــزام املفــروض عليــه باحــرتام األنظمــة واللوائــح 
الوظيفيــة وعــدم خمالفتهــا يف اجلهــة التــي يعمــل 
ــل  ــه أن يتحم ــب علي ــذي يرتت ــر ال ــو األم ــا، وه هب
ــا  ــف هب ــة املكل ــؤولياته يف الوظيف ــف مس ــذا املوظ ه
وحرصــه عــىل اجلهــة التــي يعمــل فيهــا والعمــل عــىل 
ــا،  ــة قوهت ــو دعام ــاره ه ــا، باعتب ــتمرارها وبقائه اس
والســبب يف ذلــك كلــه يرجــع إىل االنضبــاط الوظيفــي 
ــتورًا يف  ــًا ودس ــه منهج ــف ل ــذا املوظ ــذه ه ــذي اخت ال

وظيفتــه )عبــودي، ص77(.

الفــرع الثــاين اآلثــار املرتتبــة عــى تطبيــق قواعــد 
العامــة للوظيفــة  بالنســبة  الوظيفــي  االنضبــاط 

ــة  ــات اإلداري ــعى اجله ــي تس ــداف الت ــن األه      م
ــة  ــة العام ــالل الوظيف ــن خ ــة م ــات احلكومي واملؤسس
ضــامن ســر العمــل وحتقيــق أهدافهــا يف تقديــم 
ــدوره إىل رقــي  اخلدمــات إىل املوطنــني ـ ممــا يســاهم ب
الدولــة واملجتمــع، ولــن يتأتــى حتقيــق هــذه األهــداف 
ــي  ــاط الوظيف ــد االنضب ــق قواع ــالل تطبي ــن خ إال م
داخــل اجلهــة اإلداريــة. وســوف نوضــح اآلثــار 
ــي  ــاط الوظيف ــد االنضب ــزام بقواع ــىل االلت ــة ع املرتتب

بالنســبة للوظيفــة العامــة واجلهــة اإلداريــة التــي تطبــق 
ــايل: ـ ــو الت ــىل النح ــد ع ــذه القواع ه

أوالً: حتقيق اجلهة اإلدارية ألهدافها:
 أن نجــاح اجلهــات واملؤسســات احلكوميــة يف 
تطبيــق قواعــد االنضبــاط الوظيفــي وإلــزام العاملــني 
ــؤدي  ــوف ي ــا، س ــدم خمالفته ــىل ع ــم ع ــا وحثه فيه
ــق  ــا وحتقي ــات يف أعامهل ــك اجله ــاح تل ــدوره إىل نج ب
ــذي  ــو ال ــل، وه ــا لألفض ــا وتطويره ــا ونموه أهدافه
ــني  ــني العامل ــىل املوظف ــايب ع ــردود اإلجي ــس بامل ينعك
ــها،  ــة نفس ــات اإلداري ــىل اجله ــات وع ــذه اجله يف ه
وكذلــك عــىل املســتفيدين مــن خدمــات تلــك اجلهات 

ــن، ص284(. ــام )حس ــه ع بوج

ثانيًا: ضامن سري العمل داخل اجلهة: 
ــذي  ــي ال ــدف الرئي ــأن اهل ــه ب ــتقر علي ــن املس م
ــل  ــة يتمث ــة حكومي ــة أو مؤسس ــه أي جه ــعى إلي تس
ــر  ــامن س ــام وض ــه ع ــة بوج ــة العام ــة الوظيف يف محاي
العمــل داخــل هــذه اجلهــة وحســن األداء للخدمــات 
ــة  ــادة الثاني ــور )امل ــة للجمه ــذه اجله ــا ه ــي تقدمه الت
يف  فإنــه  لــذا  الســعودي(.  االنضبــاط  نظــام  مــن 
األحــوال التــي ال تراعــي فيهــا اجلهــة احلكوميــة 
تطبيــق قواعــد االنضبــاط الوظيفــي وإلــزام العاملــني 
ــدم  ــؤدي إىل ع ــا، ي ــدم خمالفته ــا وع ــا باحرتامه فيه
انتظــام العمــل يف هــذه اجلهــة، وكذلــك ســوء اخلدمــة 
ــاة  ــداف املبتغ ــق األه ــدم حتقي ــور وع ــة للجمه املقدم

ــة. ــة اإلداري ــك اجله ــن تل م

ثالثــًا: حتقيــق الكفايــة والفاعليــة وتقديــم أفضــل 
للمواطنــني:  اخلدمــات 

وهــو اهلــدف األســاس الــذي وجــدت مــن أجلــه 
ــة، واملتمثــل يف تقديــم  اجلهــات واملؤسســات احلكومي
اخلدمــات للمواطنــني يف أفضــل صــورة بــدون أي 
ــق  ــة بتطبي ــة احلكومي ــزام اجله ــإن الت ــذا ف ــات، ل معوق
قواعــد االنضبــاط الوظيفــي يــؤدي إىل حتقيــق أهدافهــا 
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ــا  ــي يطلبه ــات الت ــل اخلدم ــم أفض ــعي إىل تقدي والس
املواطنــني، وهــو الــذي ينعكــس عــىل متيــز هــذه اجلهــة 
احلكوميــة داخــل اجلهــاز اإلداري للدولــة بأكملــه 

ــيمي، ص43(. )قاس

ــة  ــعى الدول ــي تس ــة الت ــج التنمي ــق برام ــًا: حتقي رابع
لتحقيقهــا:

 تســعى الــدول وختطــط إىل حتقيــق عــددًا مــن 
برامــج التنميــة والنمــو االقتصــادي واالجتامعــي 
ــل يف  ــاز اإلداري املتمث ــن اجله ــذ م ــا، وتتخ ملواطنيه
املؤسســات احلكوميــة ســبياًل لتحقيــق تلــك األهداف، 
ــد  ــة بقواع ــات احلكومي ــزام اجله ــإن يف الت ــايل ف وبالت
ــم  ــا وحثه ــا هب ــزام موظفيه ــي وإل ــاط الوظيف االنضب
ــي  ــرق الت ــم الط ــن أه ــر م ــا، يعت ــدم خمالفته ــىل ع ع
ــا  ــق براجمه ــة يف حتقي ــات االداري ــك اجله ــاعد تل تس
ــىل  ــة ع ــار اإلجيابي ــود باآلث ــذي يع ــو ال ــة، وه التنموي
ــن، ص286(. ــأرسه )حس ــع ب ــىل املجتم ــن وع املوط
ــث أن  ــن للباح ــه يمك ــدم فإن ــا تق ــة م ــن مجل وم
ــاط  ــد االنضب ــزام بقواع ــأن يف االلت ــول: ب ــص للق خيل
الوظيفــي والســعي إىل تطبيقهــا لــه عظيــم األثــر 
والــذي يظهــر بدايــة عــىل املوظــف العــام، وهــو 
ــب  ــذي جي ــد وال ــذه القواع ــب هب ــخص املخاط الش
ــه يف  ــكل لدي ــا يش ــا، مم ــدم خمالفته ــه وع ــه احرتام علي
حالــة االلتــزام هبــا الرضــا عــن وظيفتــه والتــي يعمــل 
فيهــا، وخيلــق لديــه الــوالء واالنتــامء جلهــة عملــه ممــا 
ــه  ــدالت أدائ ــادة مع ــة يف زي ــورة واضح ــس بص ينعك
ــه  ــان يف وظيفت ــعوره باألم ــه لش ــام عمل ــازه مله وإنج
ــه  ــه وطموحات ــه أهداف ــق ل ــادل حيق ــام ع ــود نظ لوج
الوظيفيــة.. وكذلــك يظهــر األثــر اإلجيــايب عنــد 
االلتــزام بقواعــد االنضبــاط الوظيفــي بالنســبة للجهــة 
ــات  ــذه اجله ــث أن ه ــة، حي ــة العام ــة والوظيف اإلداري
مــا وجــدت إال لتحقيــق غايــات وأهــداف معينــة مــن 
خــالل الوظيفــة العامــة والعاملــني فيهــا، ولــن يتأتــى 

ذلــك األمــر أال مــن خــالل التطبيــق العــادل لقواعــد 
ــم  ــة، لتقدي ــك اجله ــل تل ــي داخ ــاط الوظيف االنضب
عليهــا،  املرتدديــن  للمواطنــني  اخلدمــات  أفضــل 
وســعيًا مــن تلــك اجلهــة لتحقيــق األهــداف والرامــج 
ــة أليهــا، ورغبــة  ــة التــي تســعى الدول اخلاصــة بالتنمي
ــا. ــة ورفعته ــي الدول ــا ورق ــعاد مواطنيه ــا يف إس منه

ــد  ــة قواع ــى خمالف ــة ع ــار املرتتب ــاين االث ــب الث املطل
االنضبــاط يف النظــام الســعودي

    نظــرًا ألمهيــة االنضبــاط الوظيفــي والــدور اهلــام 
ــامن  ــة وض ــة العام ــة الوظيف ــه يف محاي ــوم ب ــذي يق ال
ــام  ــف الع ــن أداء املوظ ــام، وحلس ــق بانتظ ــر املراف س
ــدار  ــعودي بإص ــم الس ــادر املنظ ــي ـ ب ــه الوظيف ألدائ
نظــام خــاص أطلــق عليــه نظــام االنضبــاط الوظيفــي 
ــم  ــي 18/2 1443هـــ(. وأورد املنظ ــوم امللك )املرس
النــص يف هــذا النظــام: عــىل القواعــد اخلاصــة بإحالــة 
ــاط  ــد االنضب ــه لقواع ــد خمالفت ــق عن ــف للتحقي املوظ
ــة  ــورات الوظيفي ــن املحظ ــه أي م ــي وارتكاب الوظيف
ــرف  ــس ب ــا يم ــًا أو كل م ــا نظام ــوص عليه املنص
الوظيفــة العامــة واملوظــف، وأورد كذلــك النــص 
ــا  ــف هب ــة املوظ ــوز معاقب ــي جي ــات الت ــىل العقوب ع
جــراء خمالفتــه للقواعــد النظاميــة اخلاصــة باالنضبــاط 

ــي. الوظيف
املرتتبــة عــىل خمالفــة  االثــار  نتنــاول  وســوف 
قواعــد االنضبــاط الوظيفــي واملتمثلــة يف اإلجــراءات 
ــزاءات  ــام واجل ــف الع ــع املوظ ــق م ــة بالتحقي النظامي
ــي  ــاط الوظيف ــام االنضب ــا يف نظ ــص عليه ــوارد الن ال

ــايل. ــو الت ــىل النح ع

الفــرع األول إجــراءات التحقيــق مــع املوظــف يف 
حالــة خمالفتــه لقواعــد االنضبــاط الوظيفــي يف النظــام 

ــعودي. الس
ــة  بدايــة عــرف املنظــم الســعودي املخالفــة التأديبي
التــي تســتوجب إحالــة املوظــف العــام للتحقيــق 
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وتوقيــع اجلــزاء املناســب عليــه بأنــا: " كل عمــل 
أو امتنــاع عــن عمــل، يصــدر عــن املوظــف يتضمــن 
ــورات  ــًا للمحظ ــات أو ارتكاب ــىل الواجب ــًا ع خروج
الوظيفيــة املنصــوص عليهــا نظامــًا، أو يشــكل مساســًا 
بــرف وكرامــة الوظيفــة )املــادة 1/فقــرة 7 مــن نظــام 

ــعودي(. ــي الس ــي الوظيف االنضباط
املنظــم  أن  نجــد  الســابق:  النــص  وباســتقراء 
ــن أي  ــام ع ــف الع ــاع املوظ ــر أن امتن ــعودي أعت الس
ــه، وهــو مــا يعــرف  عمــل يســتوجب النظــام قيامــة ب
)بااللتزامــات اإلجيابيــة(، أو إتيانــه أي مــن املخالفــات 
املحظــورة نظامــًا والــوارد النــص عليهــا ضمــن 
ــكل  ــي تش ــلبية( والت ــات الس ــات والواجب )االلتزام
ــي  ــب الوظيف ــات الواج ــىل مقتضي ــة ع ــًا من خروج
ــتوجب  ــرًا يس ــف، أم ــة املوظ ــرف وكرام ــًا ب ومساس

ــًا. ــه نظام ــاب علي العق
عــىل  النــص  الســعودي  املنظــم  أورد  ولقــد 
اإلجــراءات املســتوجب اختاذهــا قبــل املوظــف يف 
ــة  ــة اخلاص ــد النظامي ــن القواع ــه ألي م ــال خمالفت ح
ــايل: ـ ــو الت ــىل النح ــك ع ــي وذل ــاط الوظيف باالنضب

املوظــف  إحالــة  فيهــا  يتــم  التــي  احلــاالت  أوالً: 
التحقيــق: وضامنــات  للتحقيــق 

نظــام  مــن  اخلامســة  املــادة  نــص  باســتقراء    
االنضبــاط الوظيفــي نجــد أن املنظــم أورد النــص 
ــة أو  ــة مالي ــه خمالف ــت ارتكاب ــف يثب ــه: " كل موظ بأن
ــن  ــب م ــالالً بواج ــد أخ ــا يع ــلكية مم ــة أو مس إداري
ــوص  ــزاء املنص ــه اجل ــق علي ــة يطب ــه الوظيفي واجبات
عليــه يف النظــام، وذلــك دون اإلخــالل باحلــق يف رفــع 

ــاص".  ــق اخل ــوى احل ــام أو دع ــق الع ــوى احل دع
ووفقــًا للنــص الســابق: ـ نجــد أن احلــاالت التــي 

يتــم فيهــا إحالــة املوظــف وهــي: ـ 
املوظــف . 1 يرتكبهــا  والتــي  املاليــة:  املخالفــات 

والتــي تعــد خرقــًا لألحــكام املتعلقــة بتنفيــذ 

واملحاســبية. املاليــة  التعليــامت 
يرتكبهــا . 2 التــي  وهــي  اإلداريــة:  املخالفــات   

املوظــف أخــالالً بواجبــات الوظيفــة العامــة 
تأديبيــة. مســئولية  وتشــكل 

 املخالفــات املســلكية: والتــي يعــد ارتكاهبــا مــن . 3
قبــل املوظــف خروجــًا عــىل مقتضيــات الواجــب 

الوظيفــي.
ــة يف عــدم وقــوع ظلــم مــن جهــة  ولضــامن العدال
اإلدارة عــىل املوظــف العــام: فلقــد عهــد املنظــم 
الســعودي إىل جلنــة خمتصــة جلنــة النظــر يف املخالفــات 
ــن  ــرار م ــة بق ــة حكومي ــكل يف كل جه ــدة تش (. وحماي
ــي  ــات الت ــر يف املخالف ــوىل النظ ــص، تت ــر املخت الوزي
يرتكبهــا املوظــف والتحقيــق فيهــا عــىل أن تكــون كل 
ــن  ــادة 9 م ــة )امل ــص يف األنظم ــة متخص ــة برئاس جلن
نظــام االنضبــاط الوظيــف(. ويعتــر تشــكيل اللجنــة 
برئاســة متخصــص يف األنظمــة وحتديــد اختصاصاهتــا 
ــام  ــف الع ــة للموظ ــا، ضامن ــا وإجراءاهت ــة عمله وآلي

ــا. ــق أمامه ــال للتحقي املح
وزيــادة يف العدالــة وضامنــًا للموظــف العــام فلقــد 
ــن  ــة م ــادة الرابع ــص يف امل ــعودي الن ــم الس أورد املنظ
ــه: " 1ـ ال جيــوز إيقــاع  ــاط الوظيفــي بأن نظــام االنضب
أي جــزاء عــىل املوظــف إال بعــد التحقيــق معــه 
ــه  ــامع أقوال ــه وس ــوبة إلي ــة املنس ــه باملخالف ومواجهت
وحتقيــق دفاعــه، وإثبــات ذلــك كتابــة يف حمــرضـ 
ويكــون القــرار الصــادر بإيقــاع اجلــزاء مســببًا. وحتــدد 
الالئحــة كيفيــة التحقيــق وإجراءاتــه...." )املــادة 1/4 

ــي(. ــاط الوظيف ــام االنضب ــن نظ م

ثانيــًا: إجــراءات اإلحالــة للتحقيــق ونظــر املخالفــات 
املنســوبة للموظــف: 

    يف األحــوال التــي يســتبني فيهــا للجهــة اإلداريــة 
التابــع هلــا املوظــف ارتكابــه ملخالفــة ماليــة أو إداريــة 
ــف إىل  ــذا املوظ ــة ه ــوم بإحال ــا تق ــلكية، فإن أو مس
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ــة املختصــة بنظــر هــذه املخالفــات واملنصــوص  اللجن
عليهــا نظامــًا، والتــي تقــوم بدورهــا بمبــارشة التحقيق 
ــزاءات  ــد اجل ــاع أح ــر يف إيق ــف والنظ ــذا املوظ ــع ه م
املقــررة عليــة نظامــًا، وكذلــك رفــع توصياهتــا إىل 
الوزيــر، والــذي يقــوم بإحالــة توصيــات جلنــة النظــر 
يف املخالفــات إىل جلنــة أخــرى يشــكلها هلــذا الغــرض 
الفصــل  بجــزاء  التوصيــة  يف  للنظــر  منــه  بقــرار 
ومناســبته، وتعتمــد توصياهتــا بقــرار مــن الوزيــر، وإذا 
ــة  ــة األخــذ بجــزاء الفصــل؛ فلهــا التوصي ــر اللجن مل ت
بإيقــاع أي جــزاء آخــر. )املــادة 10/فقــرة1 مــن نظــام 

ــي(. ــاط الوظيف االنضب
ويف األحــوال التــي تــويص فيهــا اللجنــة املختصــة 
بنظــر املخالفــات بتوقيــع جــزاء الفصــل مــن اخلدمــة 
ــات  ــن خمالف ــه م ــت يف حق ــا ثب ــراء م ــف: ج للموظ
ــزاء،  ــذا اجل ــتوجب ه ــلكية تس ــة أو مس ــة أو إداري مالي
ــبته  ــزاء  وبمناس ــذا اجل ــامده هل ــر  واعت ــرار الوزي وإق
ــكل  ــه يش ــف، فإن ــق املوظ ــة يف ح ــة الثابت ــع املخالف م
ــارك يف  ــة يش ــة خمتص ــه جلن ــرار من ــرض بق ــذا الغ هل
ــة  ــة والتنمي ــوارد البري ــن وزارة امل ــل م ــا ممث عضويته
ــة  ــة برئاس ــذه اللجن ــون ه ــىل أن تك ــة ، ع االجتامعي
ــزاء  ــة بج ــر يف التوصي ــة، للنظ ــص يف األنظم متخص
الفصــل ومناســبته، ويتــم اعتمــد توصيــة هــذه اللجنــة 
بقــرار مــن الوزيــر، وإذا مل تؤيــد اللجنــة األخــذ 
بجــزاء الفصــل، فلهــا التوصيــة يف هــذا األمــر بإيقــاع 
ــاط  ــام االنضب ــن نظ ــرة2 م ــر )املادة10/فق ــزاء آخ ج

ــي(. الوظيف
وتأسيســًا عــىل مــا تقــدم فإنــه يمكــن القــول بــأن: 
ــة  ــة اإلداري ــل اجله ــن قب ــم م ــق تت ــة إىل التحقي اإلحال
ــون  ــات، ويك ــب املخالف ــف مرتك ــا املوظ ــع هل التاب
التحقيــق أمــام جلنــة خمتصــة ورد النــص عليهــا وعــىل 
ــق  ــوم بالتحقي ــي تق ــي الت ــام وه ــا يف النظ اختصاصه
واقــرتاح توقيــع اجلــزاء عــىل املوظــف املخالــف وفقــًا 
للجــزاءات الــوارد النــص عليهــا نظامــًا ويتــم اعتــامد 

ــص. ــر املخت ــن الوزي ــا م قراراهت
أوجــب املنظــم عــىل اجلهــة اإلداريــة التــي أحالــت 
ــزاء  ــع اجل ــه: وتوقي ــق مع ــة للتحقي ــف إىل اللجن املوظ
املقــرر بــأن تــزود كاًل مــن وزارة املــوارد البريــة 
ومكافحــة  الرقابــة  وهيئــة  االجتامعيــة،  والتنميــة 
واملوظــف  للمحاســبة،  العــام  والديــوان  الفســاد 
الصــادر  القــرار  مــن  بصــورة  الشــأن،  صاحــب 
ــال  ــف املح ــد املوظ ــزاء ض ــاع اجل ــة بإيق ــن اللجن م
للتحقيــق، وحتــدد الالئحــة اإلجــراءات اخلاصــة هلــذا 
اإلخطــار )املــادة 16 مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(.

ــًا: كــف يــد املوظــف املحــال للتحقيــق أو توقيفــه  ثالث
ــًا:  احتياطي

أورد املنظــم الســعودي النــص بأنــه:" يف األحــوال 
التــي تقتــي مصلحــة التحقيــق مــع املوظــف العــام، 
وقفــه عــن العمــل أو كــف يــده وذلــك بســبب 
اجلهــة  تصــدر  فإنــه  إليــه،  املنســوبة  املخالفــات 
ــة  ــة الرقاب ــق أو هيئ ــه للتحقي ــي أحالت ــة الت احلكومي
ومكافحــة الفســاد التــي تبــارش التحقيــق معــه أو 
املحكمــة املختصــة بنظــر الدعــوى املقامــة ضــد هــذا 
املوظــف، أمــرًا أو قــرارًا بكــف يــد هــذا املوظــف ملــدة 
أو مــدد حمــددة بــرط أال تتجــاوز ســنتني")املادة 
17/فقــرة1 مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(. أمــا يف 
ــم التــي يصــدر فيهــا مــن جهــات  املخالفــات واجلرائ
ــبب  ــًا بس ــف احتياطي ــاف املوظ ــرًا بإيق ــق أم التحقي
ارتكابــه جريمــة تســتوجب هــذا اإلجــراء، فإنــه جيــب 
عــىل جهــة الضبــط إبــالغ اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل 
ــادة  ــط )امل ــة الضب ــل جه ــن قب ــه م ــور إيقاف ــا ف فيه
1/18 مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(. ويف األحــوال 
التــي يتــم فيهــا األفــراج عــن املوظــف املوقــوف 
ــًا مــن قبــل جهــة الضبــط، جيــب عــىل اجلهــة  احتياطي
احلكوميــة التــي يعمــل فيهــا هــذا املوظــف، أن متكنــه 
ــالء  ــد إخ ــه عن ــودة إىل عمل ــه والع ــارشة عمل ــن مب م
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ســبيله، مــا مل تتطلــب مصلحــة العمــل أو التحقيــق أو 
املحاكمــة كــف يــده وفقــًا للنظــام )املــادة 2/18 مــن 

ــي(. ــاط الوظيف ــام االنضب نظ

الفــرع الثــاين اجلــزاءات املقــررة عــى املوظــف يف حــال 
خمالفتــه لقواعــد االنضبــاط الوظيفــي

  بدايــة عــرف املنظــم الســعودي املقصــود باجلــزاء 
ــا ورد  ــا مل ــام وفق ــف الع ــىل املوظ ــه ع ــرر توقيع املق
النــص عليــه يف نظــام االنضبــاط الوظيفــي بأنــه: " هــو 
ــادة 1 مــن نظــام  أي جــزاء إداري وارد يف النظــام" )امل

ــي(.  ــاط الوظيف االنضب
ــررة  ــزاءات املق ــإن اجل ــابق: ف ــص الس ــًا للن ووفق
مــن  أي  وارتكابــه  خمالفتــه  حــال  يف  للموظــف 
نظــام  هــذا  يف  عليهــا  النــص  الــوارد  املخالفــات 
ــط  ــزاء اإلداري فق ــل يف اجل ــي تتمث ــاط الوظيف االنضب
دون أن متتــد لتشــمل اجلــزاء اجلنائــي ألنــه خيــرج عــن 

ــام. ــذا النظ ــاص ه اختص
وســوف نتنــاول اجلــزاءات اإلداريــة الــوارد النــص 
ــف  ــىل املوظ ــق ع ــي تطب ــام والت ــذا النظ ــا يف ه عليه
يف حــال ارتكابــه أي خمالفــات ماليــة أو إداريــة أو 
اجلــزاء،  هــذا  مــن  اإلعفــاء  وحــاالت  مســلكية، 
ــوى  ــة أو الدع ــا املخالف ــقط فيه ــي تس ــاالت الت واحل
التأديبيــة يف حــق املوظــف، والفــرتة التــي تســقط فيهــا 
العقوبــات التأديبيــة التــي تــم توقيعهــا عــىل املوظــف 
االنضبــاط  نظــام  يف  عليــة  النــص  ورد  ملــا  وفقــًا 

ــايل. ــو الت ــىل النح ــك ع ــي وذل الوظيف

أوالً: اجلزاءات التي جيوز توقيعها عى املوظف: 
أورد املنظــم الســعودي النــص عــىل اجلــزاءات 

ــي:  ــف وه ــىل املوظ ــا ع ــوز توقيعه ــي جي الت
اإلنذار املكتوب     . 1
احلســم مــن الراتــب بــام ال يتجــاوز صــايف راتــب . 2

)ثالثــة( أشــهر عــىل أال يتجــاوز املحســوم شــهريًا 
)ثلــث( صــايف الراتــب الشــهري. 

احلرمان من عالوة سنوية واحدة.   . 3
عــدم النظــر يف ترقيتــه بــام ال يتجــاوز ســنتني مــن . 4

تاريــخ اســتحقاقه للرتقيــة    
نظــام . 5 مــن   6 )املــادة  اخلدمــة  مــن  الفصــل   

الوظيفــي(". االنضبــاط 
ــادة  ــعودي يف امل ــم الس ــا أورده املنظ ــتقراء م وباس
ــف  ــىل املوظ ــع ع ــة توق ــزاءات إداري ــن ج ــابقة م الس
ــا  ــد أن ــة : نج ــكاب خمالف ــه ارت ــت يف حق ــذي ثب ال
عقوبــات متدرجــة بــدأت بعقوبــة اإلنــذار الــذي 
ــذه  ــر ه ــة بنظ ــة املختص ــل اللجن ــم توجيهــه مــن قب يت
ــم  ــة، ث ــات اإلداري ــل العقوب ــو أق ــر ه ــة ويعت املخالف
عقوبــة اخلصــم مــن الراتــب وهــي عقوبــة أعــىل مــن 
ــالوة  ــن الع ــان م ــة احلرم ــم عقوب ــذار، ث ــة اإلن عقوب
ــد، أو  ــام واح ــدة ع ــف مل ــذا املوظ ــررة هل ــنوية املق الس
ــام ال  ــف ب ــذا املوظ ــة ه ــر ترقي ــر يف تأخ ــة النظ عقوب
يتجــاوز ســنتني، وأخــرا ًعقوبــة الفصــل مــن اخلدمــة 
وهــي أشــد العقوبــات التأديبيــة التــي يمكــن توقيعهــا 

ــف.  ــىل املوظ ع
 ومــن املالحــظ بــأن املنظــم عمــد إىل تــدرج 
ــىل  ــا ع ــن توقيعه ــي يمك ــزاءات الت ــات واجل العقوب
ــن أن  ــة يمك ــع كل خمالف ــب م ــي تتناس ــف لك املوظ
تنســب إليــه: ألنــه ليــس مــن العدالــة أن تكــون مجيــع 
ــع  ــم توقي ــف يت ــذا املوظ ــوبة إىل ه ــات املنس املخالف
ــات  ــن املخالف ــاك م ــا، ألن هن ــدة عليه ــة واح عقوب
اإلداريــة مــا هــو بســيط يســتوجب اإلنــذار كعقوبــة، 
ــد  ــع أش ــتوجب توقي ــيمة تس ــات جس ــاك خمالف وهن
درجــات اجلــزاء عليهــا ـ وهــو اجتــاه حســن للمنظــم 
يتناســب مــع مبــدأ تــدرج العقوبــة الــذي أقرتــه 
ــة معظــم األنظمــة والتريعــات  ــا الغــراء وتبن رشيعتن

ــة. ــة املقارن الوظيفي
ــزاء: أورد  ــع اجل ــن توقي ــاء م ــاالت اإلعف ــًا: ح ثاني
املنظــم النــص بأنــه:" يعفــي املوظــف مــن اجلــزاء املقرر 
ــة  ــه للمخالف ــأن ارتكاب ــت ب ــا ثب ــك إذا م ــًا: وذل نظام
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املحــال بســببها للتحقيــق أمــام اللجنــة املختصــة، كان 
تنفيــذًا ألمــر صــدر مــن رئيســه، وذلــك بالرغــم مــن 
تنبيــه املوظــف لرئيســه بــأن يف األمــر خمالفــة للنظــام، 
عــىل أن يكــون هــذا التنبيــه مــن قبــل املوظــف لرئيســه 
ــًا"  ــرة نظام ــرق املعت ــن الط ــة م ــأي طريق ــة أو ب كتاب

)املــادة 7 مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(
ــص  ــعودي يف الن ــم الس ــا أورده املنظ ــتقراء م وباس
الســابق: نجــد أنــه تبنــى االجتــاه القائــل بــأن املوظــف 
ــاء  ــا بن ــي يقــوم بارتكاهب ــات الت ــن املخالف ــأل ع ال يس
عــىل أمــر صــادر مــن رئيســه، بــرط أن يقــوم 
املوظــف بلفــت نظــر رئيســه والتنبيــه عليــه، بــأن هــذا 
ــة،  ــك كتاب ــم ذل ــىل أن يت ــام، ع ــف للنظ ــر خمال األم
ــي  ــه االجتهــاد الفقهــي والقضائ وهــو مــا اســتقر علي

ــدأ. ــذا املب ــا هل يف إقرارمه

ثالثــًا: احلــاالت التــي تســقط فيهــا املخالفــة أو الدعوى 
التأديبيــة يف حــق املوظف: 

بدايــة جتــدر اإلشــارة إىل أن املنظــم الســعودي: 
ــز  ــاة أو العج ــي الوف ــر حالت ــه:" يف غ ــص بأن أورد الن
ــاذ  ــن اخت ــف م ــة املوظ ــاء خدم ــع انته ــكي، ال يمن ال
ــًا  ــا نظام ــوص عليه ــراءات املنص ــة اإلدارة اإلج جه
بشــأن إحالتــه للتحقيــق أو االســتمرار فيهــا، ويف 
ــف  ــة املوظ ــاء خدم ــم إن ــا ت ــون فيه ــي يك ــة الت احلال
ــوت  ــة ثب ــف يف حال ــىل املوظ ــرر ع ــزاء املق ــإن اجل ف
ــد  ــة ال تزي ــىل غرام ــط ع ــر فق ــه يقت ــات بحق املخالف
ــب  ــر رات ــايف أخ ــال ص ــة( أمث ــادل )ثالث ــا يع ــىل م ع
ــاط  شــهري كان يتقاضــاه )املــادة 8 مــن نظــام االنضب

ــي(.  الوظيف
   وباســتقراء النــص ســالف الذكــر: نجــد أن املنظم 
ــراءات  ــف اإلج ــبب لوق ــأي س ــد ب ــعودي مل يعت الس
التأديبيــة املســتوجب اختاذهــا أو االســتمرار فيهــا ضــد 
ــاة أو العجــز  ــة الوف املوظــف إال يف حالتــني ومهــا حال
الــكي، بينــام أعتــر املنظــم أن حالــة خــروج املوظــف 

ــة  ــف اإلحال ــباب وق ــن أس ــت م ــه ليس ــاء خدمت وإن
أو حفــظ التحقيــق معــه عــىل النحــو الــوارد يف املــادة 

ســالفة الذكــر.
أمــا بالنســبة للحــاالت التــي تســقط فيهــا املخالفــة 
ــا ورد  ــًا مل ــف وفق ــق املوظ ــة يف ح ــوى التأديبي أو الدع
النــص عليــه يف النظــام فأنــا تتمثــل يف احلــاالت 

ــة:  اآلتي
 الوفاة.     . 1
معــه . 2 تتعــذر  الــذي  الــكي  الصحــي  العجــز 

مســاءلة املوظــف، املثبــت بتقريــر طبــي مــن اهليئــة 
ــة.    ــة العام الطبي

وقــوع . 3 اكتشــاف  تاريــخ  مــن  ســنتني  مــي 
ــق  ــراءات التحقي ــن إج ــاذ أي م ــة دون اخت املخالف
ــاذ  ــخ اخت ــن تاري ــنتني م ــي س ــة، أو م أو املحاكم

ــراء.  ــر إج آخ
وإذا تعــدد املتهمــون فــإن انقطــاع املــدة جتــاه 
أحدهــم يرتتــب عليــه انقطاعهــا جتــاه اآلخريــن " 

)املــادة )20 مــن نظــام االنضبــاط الوظيفــي(.
وباســتقراء النــص ســالف الذكــر: نجــد أن املنظــم 
أعتــر أن حالتــي الوفــاة والعجــز الــكىل مــن األســباب 
ــص  ــُا لن ــق وفق ــف للتحقي ــة املوظ ــع إحال ــي متن الت
النظــام، وأعــاد املنظــم التأكيــد عــىل إنــام يعتــرا مــن 
ــواز  ــدم ج ــة وع ــا املخالف ــي هب ــي تنق ــباب الت األس
رفــع الدعــوى التأديبيــة يف حــق املوظــف. ولقــد أتــى 
ــل  ــوى قب ــع الدع ــول دون رف ــر حي ــبب أخ ــم بس املنظ
ــة  ــه يف حال ــوبة إلي ــة املنس ــقط املخالف ــف وتس املوظ
ــة،  ــوع املخالف ــاف وق ــخ اكتش ــن تاري ــنني م ــى س م
ومل تتخــذ أي إجــراءات بإحالتــه للتحقيــق أو املحاكمــة 
مــن قبــل اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل فيهــا، وكذلــك 
ــة مــي ســنني مــن تاريــخ اختــاذ آخــر إجــراء  يف حال
ضــده، حيــث أعتــر املنظــم بــأن مــي هــذه املــدة دون 
ــه  ــف وإحالت ــل املوظ ــة قب ــراءات النظامي ــاذ اإلج اخت

ــه. ــة يف حق ــقوط املخالف ــببًا لس ــق س للتحقي
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ومــن مجلــة مــا تقــدم فإننــا نخلــص للقــول:  بــأن 
املنظــم الســعودي رغبــة منــه يف احلفــاظ عــىل الوظيفــة 
العامــة وضــامن حســن ســر وانتظــام املرافــق العامــة، 
والتــزام العاملــني يف هــذه اجلهــات بقواعــد االنضبــاط 
الوظيفــي وعــدم خروجهــم عــن مقتضيــات الواجــب 
ــاط  ــاص باالنضب ــام خ ــدار نظ ــادر بإص ــي، ب الوظيف
ــة  ــراءات اخلاص ــه اإلج ــت نصوص ــي تضمن الوظيف
يف  واملحاكمــة  للتحقيــق  العــام  املوظــف  بإحالــة 
ــة  ــة أو إداري ــات مالي ــه أي خمالف ــوت ارتكاب ــة ثب حال
ــة،  أو مســلكية تعتــر خروجــًا عــىل مقتضيــات وظيفي
اخلاصــة  الضامنــات  عــىل  النــص  أورد  وكذلــك 
باإلحالــة للتحقيــق أمــام جلنــة خمتصــة أو أمــام )هيئــة 
الرقابــة ومكافحــة الفســاد "نزاهــة"( ، وكذلــك النــص 
عــىل العقوبــات املقــررة لــكل خمالفــة مــن املخالفــات 
التــي تثبــت يف حــق هــذا املوظــف، وحــاالت اإلعفــاء 
ــا  ــقط فيه ــي تس ــاالت الت ــك احل ــاب وكذل ــن العق م

ــف. ــق املوظ ــة يف ح ــوى التأديبي ــة والدع املخالف
ــىل  ــل ع ــم يف: العم ــن املنظ ــة م ــه رغب ــك كل وذل
رفــع كفــاءة اجلهــاز اإلداري يف الدولــة وحماربة الفســاد 
ــن ال  ــني الذي ــدي املوظف ــىل أي ــرضب ع اإلداري وال
ــا،  ــي وخمالفته ــاط الوظيف ــون بقواعــد االنضب يلتزم
وهــي السياســة التــي تنتهجهــا الدولــة يف الوقــت 
اخلدمــات  أفضــل  حتقيــق  يف  منهــا  رغبــة  احلــايل 
والرفاهيــة ملواطنيهــا مــن خــالل املؤسســات احلكوميــة 

ــا. ــة أنواعه بكاف

باالنضبــاط  اخلاصــة  القواعــد  الثالــث  املبحــث 
الســعودي النظــام  يف  الوظيفــي 

   للموظــف املعــني يف الوظيفــة العامــة عــددًا 
مــن احلقــوق والواجبــات فلكــي يتمتــع املوظــف 
ــي  ــة الت ــات الوظيفي ــزم بالواجب ــد أن يلت ــه، الب بحقوق
حددهتــا األنظمــة واللوائــح والقــرارات، ســواء يف 
ــة  ــة ولوائحــه أو األنظمــة الوظيفي نظــام اخلدمــة املدني

ــة. اخلاص
بقواعــد  العــام  املوظــف  التــزام  فــإن  لــذا    
االنضبــاط الوظيفــي ومــا تفرضــه عليــه الوظيفــة 
العامــة مــن واجبــات وأعبــاء، يكــون لــه دورُا هــام يف 
ــي يعمــل  ــاط داخــل اجلهــة الت إرســاء قواعــد االنضب
فيهــا هــذا املوظــف، ويرتتــب عــىل عــدم التزامــه هبــذه 
القواعــد وخمالفتهــا مســاءلته وفقــًا ملــا أورده املنظــم يف 

ــي. ــاط الوظيف ــام االنضب نظ
  وللوقــوف عــىل القواعــد اخلاصــة لالنضبــاط 
الوظيفــي وواجبــات املوظــف العــام، وفقــًا ملــا أورده 
املنظــم الســعودي يقتــي منــا تناوهلــا يف مطلبــني عــىل 

ــايل: ــو الت النح

ــام  ــف الع ــة للموظ ــات االجيابي ــب األول االلتزام املطل
ــعودي يف النظــام الس

   أن العالقــة التــي تربــط مــا بــني املوظــف وجهــة 
اإلدارة وفقــًا لالجتــاه الغالــب يف معظــم األنظمــة 
والتريعــات اخلاصــة بالوظيفــة العامــة )هــي عالقــة 
ــة  ــة اإلدارة بداي ــوم جه ــث تق ــة(، حي ــة الئحي تنظيمي
بتحديــد واجبــات وحقــوق املوظــف العــام، بــرف 
ــة،  ــذه الوظيف ــغل ه ــن سيش ــخص م ــن ش ــر ع النظ
ــة  ــف بجه ــط املوظ ــي ترب ــة الت ــذه العالق ــث أن ه حي
ــم  ــي حتك ــي الت ــة وه ــد قانوني ــع لقواع اإلدارة ختض
الوظيفــة العامــة، وهــي القواعــد املعــدة ســلفًا ومتتــاز 
ــني  ــع املوظف ــىل مجي ــسي ع ــة ت ــد عام ــا قواع بكون
الذيــن ينتمــون للفئــة الواحــدة )خاطــر، 2012م، 

ص57(. 
  أن احلقــوق التــي يتمتــع هبــا املوظف العــام توجب 
عليــه أن يقــوم بــأداء مهــام معينــة ضامنــًا حلســن ســر 
ــم  ــت معظ ــد تعرض ــا، ولق ــة وانتظامه ــة العام الوظيف
أنظمــة الوظائــف العامــة للنــص عــىل هــذه االلتزامات 
ــص  ــعودي الن ــم الس ــد أورد املنظ ــات، ولق والواجب
عــىل تلــك الواجبــات يف نظــام اخلدمــة املدنيــة )نظــام 
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اخلدمــة املدنيــة الســعودي، 1397هـــ( ويف )الالئحــة 
املدنيــة(.  اخلدمــة  يف  البريــة  للمــوارد  التنفيذيــة 
وســوف نتنــاول الواجبــات اإلجيابيــة التــي جيــب عــىل 

ــايل:  ــزام هبــا عــىل النحــو الت املوظــف االلت

بالعمــل  وااللتــزام  الوظيفــة  مهــام  مبــارشة  أوالً: 
الوظيفــي: 

    يعتــر واجــب التــزام العــام بمبــارشة مهــام 
الواجبــات  أهــم  هــي  عليهــا  املعــني  الوظيفــة 
ــد إال  ــة مل توج ــة العام ــك ألن الوظيف ــة، وذل الوظيفي
ــف  ــغل باملوظ ــة، ومل تش ــات معين ــدم خدم ــي تق لك
ــات  ــات وخدم ــة واجب ــوم برتمج ــي يق ــام إال لك الع
الوظيفــة املعــني عليهــا إىل خدمــات ملموســة. ويلتــزم 
املوظــف بمجــرد صــدور قــرار تعينــه ومبــارشة القيــام 
بــأداء أعــامل الوظيفــة املعــني عليهــا بالكيفيــة واملــكان 
املوظــف  ينتظــم  أن  يكفــي  فــال  هلــا،  املحدديــن 
بــل جيــب عليــه باإلضافــة إىل ذلــك  العمــل،  يف 
ــارشة عمــل الوظيفــة املعــني عليهــا، عندمــا يمنــح  مب
الصالحيــة بذلــك بعــد صــدور قــرار تعينــه )حســن، 

ص72(.  ب.ت، 
ــأن يقــوم املوظــف  ويرتتــب عــىل هــذا االلتــزام: ب
العــام بــأداء العمــل املكلــف بــه بنفســه وبدقــة وأمانــة 
ــه يف  ــام وظيفت ــره يف مه ــوض غ ــه أن يف ــوز ل وال جي
ــك  ــؤوليته، وكذل ــت مس ــة وحت ــدود النظامي ــاق ح نط
جيــب عليــه أن خيصــص وقــت العمــل ألداء واجبــات 
ــادرة  ــر الص ــذ األوام ــا، وأن ينف ــف هب ــة املكل الوظيف
إليــه بدقــة وأمانــة ويف حــدود النظــم والتعليــامت 
ــعودي(.  ــة الس ــة املدني ــام اخلدم ــن نظ ــادة 11 م )امل
ــه  ــالل بواجبات ــه اإلخ ــب علي ــة يرتت ــة املخالف ويف حال

ــة. الوظيفي

ثانيًا: مراعاة آداب اللياقة يف التعامل مع اجلمهور: 
الوظيفــة العامــة: هــي أداة للخدمــة، لــذا أصبحــت 
الوظيفــة جــزء ال يتجــزأ مــن حيــاة املواطــن، فمــن ثــم 

ــور  ــة اجلمه ــام معامل ــف الع ــىل املوظ ــني ع ــه يتع فإن
ــانية  ــم بإنس ــاعرهم ومعاملته ــاة مش ــرتام ومراع باح
دون املســاس بالكرامــة، أو تضيــع الوقــت يف املامطلــة 
ــالن، 2014،  ــزاز )رس ــل أو االبت ــويف والتأجي والتس

ص62(. 
ــىل  ــعودي ع ــم الس ــة املنظ ــزام فرص ــذا االلت وه
ــام  ــن نظ ــرة ب( م ــادة )11/فق ــام يف امل ــف الع املوظ
ــة  ــي آداب اللياق ــه "ب - أن يراع ــة بقول ــة املدني اخلدم
وزمالئــه  ورؤســائه  اجلمهــور  مــع  ترفاتــه  يف 
ومرؤوســيه". وأكــدت عليــه كذلــك لالئحــة التنفيذية 
ــب  ــول " جي ــة بالق ــة املدني ــة يف اخلدم ــوارد البري للم
ــوق  ــرتام حق ــأيت: اح ــام ي ــزام ب ــف االلت ــىل املوظ ع
ــع  ــل م ــتثناء، والتعام ــم دون اس ــن ومصاحله اآلخري
اجلمهــور باحــرتام ولباقــة وموضوعيــة وحياديــة دون 
ــة  ــة التنفيذي ــن الالئح ــرة ح م ــادة 208/فق ــز ")امل متيي

ــة(. ــة املدني ــة يف اخلدم ــوارد البري للم

ثالثًا: االلتزام بطاعة الرؤساء:
ــن  ــائه م ــف لرؤس ــة املوظ ــب طاع ــر واج    يعت
الواجبــات املهمــة التــي تقــع عــىل عاتقــه، وهــو 
األمــر الــذي يســتوجب عــىل كل موظــف عــام طاعــة 
رئيســية وتنفيــذ أوامــره، حيــث أن هــذه الطاعــة تعتــر 
ــث أن  ــام إداري، حي ــكل نظ ــري ل ــود الفق ــي العم ه
ــني  ــرتام املوظف ــىل اح ــوم ع ــام إداري يق ــاح أي نظ نج
ــم  ــا إليه ــي يصدرون ــر الت ــذ األوام ــائهم وتنفي لرؤس

ص96(.  ،2013 )خليفــة، 
ونظــرًا ألمهيــة هــذا الواجــب: ودوره اهلــام يف 
تيســر حركــة العمــل فلقــد ورد النــص عليــه رصاحــة 
يف نظــام اخلدمــة املدنيــة بالقــول " جيــب عــىل املوظــف 
خاصــة أن ينفــذ األوامــر الصــادرة إليــه بدقــة وأمانــة 
ــن  ــادة 11/ج م ــامت" )امل ــم والتعلي ــدود النظ ويف ح

ــعودي(. ــة الس ــام اخلدم نظ
ولقــد أكــدت عــىل هــذا الواجــب هيئــة التأديــب 	 
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الســعودية )الســابقة( يف أحــد أحكامهــا بالقــول: 
"أن طاعــة املوظــف لرؤســائه وامتثالــه ألوامرهــم 
واحتياجاتــه،  للعمــل  إدراكًا  أكثــر  باعتبارهــم 
وبالتــايل أكثــر قــدرة ودرايــة عــىل مواجهتــه وحــل 
مشــكالته، باإلضافــة إىل أن الرئيــس هــو املســؤول 
األول عــن ســر العمــل يف الوحــدة التــي يرأســها، 
فالطاعــة يف هــذا املجــال تعمــل عــىل حتقيــق وحدة 
اجلهــاز اإلداري وتضمــن حســن ســره بــام حيقــق 
أهــداف املصلحــة العامــة" )الســنيدي، ص316(.

رابعًا: املحافظة عى الكرامة الوظيفية: 
   يســتوجب عــىل املوظــف العــام أن حيــرص عــىل 
ــة إىل  ــا باإلضاف ــظ عليه ــخصية وأن حياف ــه الش كرامت
ــه،  ــل في ــذي يعم ــق ال ــمعة املرف ــة وس ــة الوظيفي كرام
ومــن ثــم فإنــه خيطــر عليــه أي عمــل أو ســلوك 
ــا  ــة أو متعلق ــة اخلاص ــا بالكرام ــون ماس ــن أن يك يمك
ــن  ــن مواط ــاد وع ــك االبتع ــى ذل ــة، ومقت بالوظيف
الشــبهات، ويغــر هــذا االلتــزام امتــدادا لــرط 
ــة ضمــن  ــه املنظــم بداي ــذي يتطلب حســن الســمعة وال
باقــي الــروط الواجــب توافرهــا يف املوظــف لشــغل 
الوظيفــة رشطــا لالســتمرار يف هــذه الوظيفــة )هيــكل، 
1421هـــ، ص138(. ولقــد أورد املنظــم الســعودي: 
ــة  ــام اخلدم ــة يف نظ ــزام رصاح ــذا االلت ــىل ه ــص ع الن
ــة: أـ أن  ــف خاص ــىل املوظ ــب ع ــه "جي ــة بقول املدني
ــة  ــة والكرام ــرف الوظيف ــل ب ــا خي ــن كل م ــع ع يرتف
ــادة  ــه" )امل ــل أو خارج ــل العم ــك يف حم ــواء كان ذل س

ــعودية(. ــة الس ــة املدني ــام اخلدم ــن نظ 11/أ، م
وباســتقراء مــا أورده املنظــم الســعودي: نجــد أنــه 
ــذا  ــر ه ــه مل يق ــل أن ــب ب ــذا الواج ــف هب ــزم املوظ ال
ــه  ــل أن ــزام عــىل مــكان العمــل وداخــل مقــره، ب االلت
عليــه االلتــزام كذلــك خــارج مقــر عملــه بــل يف داخل 
البــالد وخارجهــا، ويتطلــب هــذا االلتــزام والواجــب 
مــن املوظــف االبتعــاد عــن الترفــات التــي تــيء إىل 

ســمعته اجلهــة اإلداريــة التــي يعمــل فيهــا.

خامســًا: الــوالء للوطــن وعــدم توجيــه النقــد للجهــاز 
 . مي حلكو ا

واجــب الــوالء للوطــن يقــع عــىل عاتــق املوطنــني 
بصفــة عامــة ســواء كانــوا موظفــني حكوميــني أو 
موظفــني يف القطــاع اخلــاص أو غــر ذلــك، إال أن 
ــه،  ــرض علي ــب ف ــذا الواج ــام هب ــف الع ــزام املوظ الت
ــه  ــط بين ــي ترب ــة الت ــة الوظيفي ــبب العالق ــك بس وذل
ــك  ــه، ولذل ــل في ــذي يعم ــي ال ــاز احلكوم ــني اجله وب
يســأل املوظــف عــن كل مــا يتعــارض مــع هــذا 

الواجــب )خــرض، بــدون تاريــخ، ص139(. 
مفهــوم  بــأن  الــراح:  مــن  البعــض  ويــرى 
يشــمل  حيــث  واســع  مفهــوم  هنــا  )احلكومــة( 
ــة  ــلطة التنفيذي ــا الس ــام فيه ــة ب ــلطات العام ــائر الس س
ــاين، 1402هـــ، ص303(. ــة )القب ــلطة القضائي والس

املتعلقــة  والتعليــامت  بالقوانــني  اإلملــام  سادســًا: 
العامــة: بالوظيفــة 

يقــع عــىل عاتــق املوظــف العــام التزامــًا بــرضورة 
اإلملــام واملعرفــة بالقوانــني واألنظمــة والتعليــامت 
اهلامــة واملتعلقــة بمهــام وظيفتــه، وجيــب عليــه االلتزام 
ــا  ــدم خمالفته ــة وع ــني واألنظم ــذه القوان ــرتام ه باح
وكذلــك عــدم خمالفــة األوامــر الرئاســية التــي تصــدر 
إليــه بســبب وظيفتــه )الطــاموي، 1999م، ص183(.
ونظــرا ألمهيــة هــذا االلتــزام يف حــق املوظــف 
ــة  ــة التنفيذي ــه يف الالئح ــص علي ــد ورد الن ــام فلق الع
للمــوارد البريــة الصــادرة عــن نظــام اخلدمــة املدنيــة 
ــي: دـ  ــام ي ــزام ب ــف االلت ــىل املوظ ــب ع ــول: "جي بالق
ــح  ــام باألنظمــة واللوائ احلــرص عــىل االطــالع واإلمل
ــا  ــه وتطبيقه ــة بعمل ــدة ذات العالق ــامت الناق والتعلي
ــادة 208/  ــال " )امل ــة أو إمه ــاوز أو خمالف دون أي جت
ــة يف  ــوارد البري ــة للم ــة التنفيذي ــن الالئح ــرة د، م فق

ــة(. ــة املدني اخلدم



133

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٣٠(  شعبان  ١٤٤٤ هـ - مارس ٢٠٢٣ م

االنضباط الوظيفي وأثره عىل الوظيفة العامة يف النظام السعودي

وتأسيســًا عــىل مــا تقــدم : فإنــه يمكننــا أن نخلــص 
ــن  ــددًا م ــام ع ــف الع ــىل املوظ ــع ع ــه يق ــول بأن للق
االلتزامــات االجيابيــة التــي تفرضهــا عليــه مهــام 
ــا  ــام ودوره ــذه امله ــة ه ــرًا ألمهي ــه ونظ ــاء وظيفت وأعب
ــه  ــىل ب ــب أن يتح ــذي جي ــي ال ــاط الوظيف يف االنضب
ــه، ورد  ــن خمالفت ــأل ع ــة ويس ــام يف وظيف ــف الع املوظ
ــة أو  ــة املدني ــام اخلدم ــة يف نظ ــا رصاح ــص عليه الن
ــة  ــة التنفيذي ــك يف الالئح ــة وكذل ــه التنفيذي يف لوائح
للمــوارد البريــة يف اخلدمــة املدنيــة، وهــذه الواجبــات 
ــاط  ــور االنضب ــر وص ــم مظاه ــن أه ــق م ــر وبح تعت
الوظيفــي التــي جيــب عــىل املوظــف العــام التحــي هبــا 
ــام  ــل وقي ــر العم ــن س ــامن حس ــا لض ــدم خمالفته وع
ــا  ــل ووفق ــورة األمث ــه يف الص ــام وظيفت ــف بمه املوظ

ــا. ــم هل ــمه املنظ ــا رس مل

املطلــب الثــاين االلتزامــات الســلبية للموظــف العــام يف 
النظام الســعودي

ــات  ــراح الواجب ــن ال ــض م ــرف البع ــة ع     بداي
أو االلتزامــات الســلبية: " هــي املحظــورات التــي 
جيــب عــىل املوظــف العــام االمتنــاع عــن القيــام بــأي 
ــرًا  ــك نظ ــه، وذل ــورة علي ــامل حمظ ــي أع ــا، وه منه
لتعارضهــا مــع مقتضيــات الوظيفــة العامــة أو أهدافهــا 
أو كرامتهــا، وإال كان املوظــف العــام مرتكبــًا جلريمــة 
تأديبيــة تســتوجب املســائلة التأديبيــة" )فــرج اهلل، 

ص13(. 2019م، 
 ومل يكتفــي املنظــم الســعودي يف إيــراده لعــددًا مــن 
ــي يســتوجب عــىل املوظــف  ــة الت ــات االجيابي االلتزام
ــام  ــه مله ــاء مبارشت ــا أثن ــا وتنفيذه ــي هب ــام التح الع
ــن  ــر م ــدد أخ ــىل ع ــص ع ــه أورد الن ــل أن ــه. ب وظيفت
االلتزامــات الســلبية التــي يقتــي عــىل املوظــف العــام 
االمتنــاع عنهــا وعــدم اتيانــا، وإال تتــم مســاءلته عــن 
خمالفــة هــذا االلتــزام. وتتمثــل أهــم االلتزامــات 
ــام يف اآليت: ــف الع ــق املوظ ــىل عات ــاة ع ــلبية امللق الس

اوالً:  عدم استخدام نفوذ الوظيفة:
بــه  يقصــد  الوظيفــة:  نفــوذ  اســتعامل  إســاءة 
ــة  ــة مادي ــق منفع ــة لتحقي ــلطته الوظيفي ــتعامل س اس
ــد،  ــة )أمح ــة العام ــاب املصلح ــىل حس ــه ع ــه ولذوي ل

.)3 ص
وحيــث أن الوظيفــة العامــة تتمتــع بنــوع مــن 
متنــح  لذلــك  فهــي  والســلطان:  واجلــاه  النفــوذ 
ــا،  ــام هب ــن القي ــن م ــي يتمك ــات لك ــاغلها صالحي ش
ويطلــب مــن املوظــف العــام يف هــذه احلالــة أال 
ــل  ــة، ب ــي اخلاص ــات للنواح ــذه الصالحي ــغل ه يش
ــي  ــة الت ــداف الوظيف ــق أه ــام حيق ــا في ــه توظيفه علي
ــة،  ــة العام ــخيص للوظيف ــتغالل الش ــغلها، فاالس يش
يــؤدي إىل تعطيــل الواجبــات احلقيقــة هلــا، ويفقــد ثقــة 
ــؤدي إىل األرضار  ــا ي ــة مم ــي الدول ــني يف موظف املواطن
باألهــداف العامــة لألجهــزة اإلداريــة، ويعتــر خروجا 
مــن املوظــف العــام عــىل قواعــد االنضبــاط الوظيفــي 
والتي تســتوجب مســاءلته عنها)الســنيدي، ص324(.
ويــرى البعــض مــن الــراح بــأن اســاءة اســتعامل 
الســلطة الوظيفيــة: وخــروج املوظــف العــام عــن 
مقتضيــات الواجــب الوظيفــي واســتعامل ســلطة 
وظيفيتــه العامــة حتقيقــًا للمصالــح الشــخصية البعيــدة 
عــن املصلحــة العامــة، وهــو مــا يعــرف بالتعســف أو 
االنحــراف يف اســتعامل الســلطة ومــن أمثلتهــا حتايــل 
ــر  ــىل غ ــح ع ــة واللوائ ــذ األنظم ــىل تنفي ــف ع املوظ
ــة  ــق مصلح ــد حتقي ــك بقص ــح، وذل ــه الصحي الوج
غــر عامــة للنفــس أو للغــر أو تلــك الترفــات التــي 
ــر  ــد األرضار بالغ ــام بقص ــف الع ــن املوظ ــدر م تص

ــد، ص3(. ــخصية )أمح ــاد ش ألحق
ــم  ــد أورد املنظ ــزام فلق ــذا االلت ــة ه ــرًا ألمهي ونظ
ــة  ــام اخلدم ــة يف نظ ــه رصاح ــص علي ــعودي الن الس
املدنيــة بقولــه: "حيظــر عــىل املوظــف خاصــة: أـ إســاءة 
ــن  ــادة 12/أ م ــة....." )امل ــلطة الوظيفي ــتعامل الس اس

ــعودية(. ــة الس ــة املدني ــام اخلدم نظ
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وكذلــك أعــادت الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد 
البريــة يف اخلدمــة املدنيــة التأكيــد عــىل هــذا الواجــب 
وااللتــزام بقوهلــا: " حيظــر عىل املوظف أســاءه اســتعامل 
الســلطة الوظيفيــة واســتغالل النفــوذ ..." )املــادة 209 
فقــرة أ،2/1 مــن الالئحــة التنفيذيــة للمــوارد البريــة 

يف اخلدمــة املدنيــة(. 
ومــن أمثلــة اســتغالل املوظــف لنفــوذ وصالحيات 
ــوة  ــعودي: الرش ــام الس ــا يف النظ ــي عنه ــه املنه وظيفت
واالختــالس واحلصــول عــىل مكاســب ماديــة وقبــول 
اهلدايــا واإلكراميــات، واالنتفــاع باألجــور والرواتــب 
أو تأخــر دفعهــا إليهــم بقصــد االنتفــاع هبــا شــخصيًا، 
ــدة أو  ــىل فائ ــول ع ــوذ للحص ــتغالل النف ــك اس وكذل
ميــزة لنفســه أو لغــره، مــن أي هيئــة أو رشكــة أو 
مؤسســة أو مصلحــة مــن مصالــح الدولــة )الســنيدي، 

ص324(.
ــا  ــدم اختاذه ــة وع ــة العام ــة الوظيف ــرًا ألمهي ونظ
ــني  ــن املوظف ــوس م ــاف النف ــل ضع ــن قب ــًا م مغرم
ــة:  ــلطاهتم الوظيفي ــتغالل س ــالل اس ــن خ ــك م وذل
تبنــت اململكــة عــددًا مــن القواعــد اخلاصــة بمكافحــة 
الفســاد الوظيفــي ومكافحــة اســتغالل النفــوذ يف كافــة 

ــة. ــح الدول مصال

ثانيًا: التزام املوظف بعدم إفشاء أرسار الوظيفة: 
تلــك   " الوظيفيــة:  بــاألرسار  يقصــد  بدايــة 
ــم  ــا بحك ــع عليه ــي يطل ــات الت ــات أو البيان املعلوم
شــغله للوظيفــة والتــي قــد تبقــى خافيــة عــن البعيدين 

عــن جمــال عمــل الوظيفــة" )حســن، ص77(.
ــف  ــىل املوظ ــلبي ع ــب الس ــذا الواج ــرض ه ويف
ــات أو  ــة معلوم ــوح بأي ــاء أو الب ــدم االقص ــام ع الع
بيانــات رســمية عــن املســائل التي يطلــع عليهــا بحكم 
ــل يف  ــا يدخ ــائل مم ــذه املس ــت ه ــا كان ــه أذا م وظيفت
عــدد األرسار التــي صــدر بشــأن رسيتهــا تعليــامت أو 
أوامــر أو قــرارات خاصــة أو تقــررت رسيتهــا بحكــم 

طبيعتهــا )حبيــب، 2013م، ص12(.
والسيــة وفقــًا ملــا يــراه البعــض مــن رشاح النظــام: 
ــك  ــر بذل ــدر أم ــوع ومل يص ــة املوض ــا طبيع ــد متليه ق
ــيايس،  ــع الس ــم بالطاب ــي تتس ــف الت ــامل الوظائ كأع
الرئاســية  أو  القياديــة  الســلطات  تفرضهــا  وقــد 
ــح  ــرر ملصال ــد تق ــا، وق ــتقل بتقديره ــارات تس العتب
عامــة كاألرسار اخلاصــة بالعمليــات العســكرية أو 
العالقــات السياســية أو ملصالــح خاصــة كاألرسار 
التــي يطلــع عليهــا الطبيــب بحكــم مهنتــه )الســنيدي، 

.)327 ص
ــم  ــرص املنظ ــبب يف ح ــه الس ــع الفق ــد أرج ولق
عــىل املحافظــة عــىل ســرته املعلومــات التــي يتحصــل 

ــن: ـ ــه إىل أمري ــالل وظيفت ــن خ ــف م ــا املوظ عليه
1ـ أن تكــون تلــك املعلومــات هــي بطبيعتهــا 
ــد  ــا أح ــع عليه ــن أن يطل ــود املوط ــا ال ي ــة أو مم رسي
ــري  ــي جي ــة والت ــه اخلاص ــة بحيات ــور املتصل ــل األم مث

ــة. ــور اخلاص ــن األم ــا م ــرف باعتباره الع
2ـ أن تكــون قــد صــدرت تعليــامت باعتبــار أمــور 
معينــة مــن قبيــل األرسار التــي ال جيــوز ألحــد االطالع 
عليهــا وإضفــاء صفــة السيــة عليهــا )املنــويف، 2013، 

ص120(.
 ويــرى البعــض مــن الفقــه: بــأن واجــب املوظــف 
العــام والتزامــه باملحافظــة وعــدم إفشــاء األرسار التــي 
ــل  ــه أن يظ ــه ووظيفت ــق عمل ــن طري ــه ع ــت إلي وصل
ــى  ــة وحت ــه الوظيفي ــوال حيات ــام ط ــزام قائ ــذا االلت ه
يعــد تركــه اخلدمــة، وذلــك انطالقــا ممــا جيــب أن يكون 
عليــه املوظــف مــن حــرة، وبــام يمكــن أن يشــكل يف 
ــية أو  ــلطة الرئاس ــا أو للس ــول هب ــم املعم ــه للنظ والئ
احلكوميــة، وبــام يمثــل خروجــا عــىل جوهــر التزاماتــه 
الوظيفيــة بصفــة عامــة وباملحافظــة عــىل أرسار وظيفتــه 

ــاموي، ص172(. ــة )الط ــة خاص بصف
ونظــرًا ألمهيــة هــذا االلتــزام وبــام يمثلــه مــن أهــم 
مظاهــر االنضبــاط الوظيفــي التــي جيــب أن يتحــىل هبــا 
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املوظــف العــام خــالل مبــارشة مهــام وظيفتــه.
عليهــا  النــص  الســعودي  املنظــم  أورد  فلقــد 
رصاحــة بقولــه: " حيظــر عــىل املوظــف خاصــة إفشــاء 
ــد  ــه وبع ــم وظيفت ــا بحك ــع عليه ــي يطل األرسار الت
تركــه اخلدمــة" )املــادة 12/فقــرة هـــ مــن نظــام اخلدمة 

ــعودي(. ــة الس املدني
وأعــاد املنظــم التأكيــد عــىل هــذا االلتــزام يف 
ــن  ــادرة ع ــة الص ــوارد البري ــة للم ــة التنفيذي الالئح
ــف  ــىل املوظ ــب ع ــه: " جي ــة بقول ــة املدني ــام اخلدم نظ
ــة  ــبة حلامي ــراءات املناس ــاذ اإلج ــي: اخت ــام ي ــزام ب االلت
املعلومــات والوثائــق واملســتندات التــي حتمــل طابــع 
األمهيــة أو السيــة أو اخلصوصيــة التــي حيصــل عليهــا 
ــاء  ــد انته ــى بع ــه حت ــبب وظيفت ــا بس ــع عليه أو يطل
مــدة خدمتــه مــا مل يكــن الكشــف عنهــا مســموحا بــه 
رصاحــة بموجــب النظــام" )املــادة 208/فقــرة ز مــن 

ــة(. ــوارد البري ــة للم ــة التنفيذي الالئح
ــث أن  ــن للباح ــه يمك ــدم: فإن ــا تق ــة م ــن مجل وم
ــىل  ــة ع ــف باملحافظ ــزام املوظ ــأن الت ــول ب ــص للق خيل
ــدة  ــاء م ــواء أثن ــائها س ــدم إفش ــة وع األرسار الوظيفي
خدمتــه أو بعــد انتهائهــا يعتــر مــن أهــم االلتزامــات 
الســلبية التــي تفرضهــا النظــم الوظيفيــة، والتــي تعــد 
مــن أهــم مظاهــر االنضبــاط الوظيفــي ويف حالــة عــدم 
ــاط،  ــذا االنضب ــىل ه ــًا ع ــد خروج ــا يع ــزام هب االلت
ــذا  ــة هل ــن خرق ــام ع ــف الع ــؤولية املوظ ــر مس ــا يث مم
ــتوجب  ــا يس ــح مم ــة واللوائ ــة األنظم ــزام، وخمالف االلت

ــة. ــك املخالف ــن تل ــًا ع ــائلته تأديبي مس

ثالثًا: عدم إساءة استعامل السلطة الوظيفية.
ملهــام  العــام  املوظــف  تقلــد  عــىل  يرتتــب    
ــم منحــة عــددًا مــن الســلطات املقــررة  ــه أن يت وظيفت
لوظيفتــه، تلــك الصالحيــات والســلطات املقــررة 
ــق  ــداف املرف ــق أه ــه، وحتقي ــام عمل ــهيل مه ــه لتس ل
ــىل  ــب ع ــه جي ــم فإن ــن ث ــه، وم ــل في ــذي يعم ــام ال الع

ــات  ــذه الصالحي ــدود ه ــزام بح ــف االلت ــذا املوظ ه
ــروج  ــا أو اخل ــدم جتاوزه ــه وع ــة ل ــة املمنوح الوظيفي
ــة،  ــق العام ــر املراف ــن س ــًا حلس ــك ضامن ــا، وذل عنه
ــم عــىل املوظــف العــام  ــب وحيت ــذا الواج ــرض ه ويف
عــدم إســاءة اســتعامل الســلطة الوظيفيــة، وذلــك ألن 
ــل  ــن أج ــال إال م ــررت أص ــا تق ــة م ــلطة الوظيفي الس
ــام  ــف الع ــني املوظ ــة، ولتمك ــة العام ــق املصلح حتقي
ــة  ــا الوظيف ــي رتبته ــه الت ــه ومهام ــام بواجبات ــن القي م
العامــة لــه عــىل أكمــل وجــه )بــدران، 1999م، 

.)128 ص
  ونظــرًا ألمهيــة هــذا االلتــزام واعتبــاره مــن أهــم 
ــي  ــق املوظــف العــام والت ــاة عــىل عات ــات امللق الواجب
يكــون هلــا دورًا يف حتقيــق انضباطــه الوظيفــي ـ فلقــد 
أورد املنظــم الســعودي النــص عليهــا رصاحــة يف نظــام 
اخلدمــة املدنيــة بقولــه: " خيطــر عــىل املوظــف خاصــة. 
أ ـ إســاءة اســتعامل الســلطة الوظيفيــة )املــادة 12/أ من 

نظــام اخلدمــة املدنيــة الســعودي(.

ــرك  ــدم ت ــل وع ــت العم ــى وق ــة ع ــًا:  املحافظ رابع
العمــل أو التوقــف عنــه دون إذن مســبق:

  مــن االلتزامــات التــي تقــع عــىل عاتــق املوظــف 
ــا،  ــني فيه ــة املع ــات الوظيف ــه بمتطلب ــوم بنفس أن يق
ــه أال يــرتك  ــه، فيجــب علي ــع وقت وأن يكــرس هلــا مجي
وظيفتــه، ألن ذلــك يــرض باملصلحــة العامــة، وكذلــك 
جيــب عليــه االلتــزام بمواعيــد العمــل الرســمية 
واالنتظــام فيهــا واملحافظــة عليهــا، وأال يتغيــب عنهــا 
ــق  ــة املرف ــل إدام ــن أج ــك م ــول، وذل ــذر مقب إال بع
ــي  ــة الت ــل يف اجله ــر العم ــام س ــن وانتظ ــام وحس الع
يعمــل فيهــا )النفيســة، ب.ت، ص54(. ويف حالــة 

ــة. ــاءلة التأديبي ــرض للمس ــك يتع ــة ذل خمالف
ــزام  ــذا االلت ــىل ه ــعودي ع ــم الس ــد املنظ ــد أك ولق
يف نظــام اخلدمــة املدنيــة بقولــه: "جيــب عــىل املوظــف 
ــات  ــل ألداء واجب ــت العم ــص وق ــة أن: ـ خيص خاص
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ــادة 11 فقــرة ج، مــن نظــام اخلدمــة  ــه...." )امل وظيفت
ــة( املدني

وتأسيســًا عــىل مــا تقــدم فأنــه يمكننــا القــول: بــأن 
ــاع  ــة يف امتن ــلبية املتمثل ــات الس ــات والواجب االلتزام
ــي  ــي ورد النه ــورات الت ــام باملحظ ــن القي ــف ع املوظ
ــامت  ــح والتعلي ــة واللوائ ــة املدني ــام اخلدم ــا يف نظ عنه
ومظاهــر  قواعــد  أهــم  مــن  تعتــر  الصلــة،  ذات 
االنضبــاط الوظيفــي التــي جيــب عــىل املوظــف العــام 
ــد  ــن القواع ــا م ــا، ألن ــدم خمالفته ــا وع ــي هب التح
املقــرر للمحافظــة عــىل الوظيفــة العامــة وضــامن 
حســن أداء اخلدمــة للمواطنــني، ومــن  املهــام الوظيفية 
امللقــاة عــىل عاتــق املوظــف العــام، لــذا فإنــه يســأل يف 
حالــة عــدم التزامــه وخمالفتــه هلــذه الضوابــط النظاميــة 
ــي.  ــاط الوظيف ــدأ االنضب ــه ملب ــًا من ــر خرق ــي تعت والت

اخلامتة
أمحــُد اهلل ســبحانه وتعــاىل  أْن َمــنَّ علينــا بإمتــام هــذا 
ــه  ــاىل أن جيعل ــبحانه وتع ــأله س ــه، وأس ــث وإكامل البح

ــه ويلُّ ذلــك والقــادر عليــه.   ــة لنــا ال علينــا، إنَّ حجَّ
ــا هبــا مــن    أاَل وإنَّ مــن أهــمِّ النتائــج التــي خرجن

هــذا البحــث مــا يــي:
أن االنضبــاط الوظيفــي هــو: التــزام املوظــف . 1

ــات  ــة بالواجب ــات احلكومي ــات واملؤسس يف اجله
واملســؤوليات امللقــاة عــىل عاتقــه، والعمــل عــىل 
تنفيذهــا وااللتــزام هبــا بــكل دقــة وأمانــة ونزاهــة، 
وذلــك نفــاذًا لألنظمــة واللوائــح والتعليــامت 
املعمــول هبــا، والصــادرة بموجــب قانــون اخلدمــة 

ــة. ــر الدول ــع دوائ ــق يف مجي ــة املطب املدني
أن اهلــدف مــن تطبيــق قواعــد االنضبــاط الوظيفي . 2

ــل يف  ــعودي: يتمث ــام الس ــا يف النظ ــزام هب وااللت
ــة  ــة وحمارب ــاز اإلداري يف الدول ــاءة اجله ــع كف رف
الفســاد اإلداري، والــرضب عــىل أيــدي املوظفــني 
ــاط الوظيفــي  ــد االنضب ــن ال يلتزمــون بقواع الذي

وخمالفتهــا، وهــي السياســة التــي تنتهجهــا الدولــة 
ــل  ــق أفض ــا يف حتقي ــة منه ــايل رغب ــت احل يف الوق
خــالل  مــن  ملواطنيهــا  والرفاهيــة  اخلدمــات 

ــا. ــة أنواعه ــة بكاف ــات احلكومي املؤسس
االنضبــاط . 3 وضوابــط  بقواعــد  االلتــزام  يف  أن 

الوظيفــي مــن قبــل العاملــني يف اجلهــات احلكومية 
يســاعد عــىل رفــع كفاءاهتــم، وذلــك مــن خــالل 
ــد  ــيخ قواع ــح وترس ــني واللوائ ــم للقوان احرتامه
االنتــامء والــوالء لديــم إىل جهــات عملهــم، 
ــة  ــة يف اجله ــاءة اإلنتاجي ــع الكف ــؤدي إىل رف ــا ي مم
اإلداريــة التــي يعملــون فيهــا، وهــو الــذي يــؤدي 
ــن  ــاء م ــة والرض ــول إىل الرفاهي ــدوره إىل الوص ب
ــون يف أداء اخلدمــات  ــن يرغب ــني الذي ــل املواطن قب

ــات. ــذه اجله ــن ه ــا م ــول عليه واحلص
أن االلتــزام بمقتضيــات الواجــب الوظيفــي مبــدأ . 4

هــام وضعتــه معظــم أنظمــة اخلدمــة املدنيــة، 
ــل  ــة العم ــام بتأدي ــف الع ــزم املوظ ــاه يلت بمقتض
ويعتــر  وبأمانــه،  وبدقــة  بنفســه  بــه  املنــوط 
االلتــزام واحلفــاظ عــىل مقتضيــات الواجــب 
الوظيفــي هــي نقطــة البدايــة لالنضبــاط الوظيفــي 

ــتمراره. ــامن اس ــه وض ــس نجاح ــم أس وأه
تظهــر آثــار االنضبــاط الوظيفــي ومميزاتــه بصــورة . 5

ــة  ــىل الوظيف ــام وع ــف الع ــىل املوظ ــة ع واضح
ــعوره  ــالل ش ــن خ ــك م ــا، وذل ــل فيه ــي يعم الت
ــه  ــىل أدائ ــس ع ــا ينعك ــة، مم ــة عالي ــروح معنوي ب
الوظيفــي بشــكل إجيــايب، وهــو األمــر الــذي يزيــد 
ــه للجهــة  ــامء هــذا املوظــف ووالئ مــن درجــة انت

ــا. ــل فيه ــي يعم ــة الت اإلداري
ــام . 6 ــف الع ــزام املوظ ــىل الت ــة ع ــار املرتتب ــن األث م

ــه  ــي، حتمل ــاط الوظيف ــادئ االنضب ــد ومب بقواع
املســؤولية يف العمــل املكلــف بــه وذلــك مــن 
خــالل االلتــزام املفــروض عليــه باحــرتام األنظمة 
واللوائــح الوظيفيــة وعــدم خمالفتهــا يف اجلهــة 
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ــب  ــذي يرتت ــر ال ــو األم ــا، وه ــل هب ــي يعم الت
ــؤولياته يف  ــف مس ــذا املوظ ــل ه ــه أن يتحم علي
الوظيفــة املكلــف هبــا وحرصــه عــىل اجلهــة التــي 
ــا،  ــتمرارها وبقائه ــىل اس ــل ع ــا والعم ــل فيه يعم
ــك  ــبب يف ذل ــا، والس ــة قوهت ــو دعام ــاره ه باعتب
كلــه يرجــع إىل االنضبــاط الوظيفــي الــذي اختــذه 
ــه. ــتوراً يف وظيفت ــاً ودس ــه منهج ــف ل ــذا املوظ ه

أعتــر املنظــم الســعودي أن امتنــاع املوظــف العــام . 7
عــن أي عمــل يســتوجب النظــام قيامــة بــه، وهــو 
مــا يعــرف )بااللتزامــات اإلجيابيــة(، أو إتيانــه أي 
مــن املخالفــات املحظــورة نظامــًا والــوارد النــص 
الســلبية( والتــي  عليهــا ضمــن )االلتزامــات 
ــب  ــات الواج ــىل مقتضي ــة ع ــًا من ــكل خروج تش
الوظيفــي ومساســًا بــرف وكرامــة املوظــف، أمرًا 

ــًا. ــه نظام ــاب علي ــتوجب العق يس
أن اجلــزاءات املســتوجب توقيعهــا عــىل املوظف يف . 8

حــال خمالفتــه وعــدم التزامــه بقواعــد االنضبــاط 
املخالفــات  مــن  أي  ارتكابــه  أو  الوظيفــي، 
ــاط  ــام االنضب ــذا نظ ــا يف ه ــص عليه ــوارد الن ال
ــط دون  ــزاء اإلداري فق ــل يف اجل ــي، تتمث الوظيف
أن متتــد لتشــمل اجلــزاء اجلنائــي ألنــه خيــرج عــن 

ــام. ــذا النظ ــاص ه اختص

التوصيات: 
نــويص املنظــم الســعودي بسعــة املبــادرة بأعــداد . 1

ــدالً  ــة ب ــة يف اململك ــة املدني ــد للخدم ــام جدي نظ
مــن النظــام املطبــق حاليــًا، ليتواكــب مــع التطــور 
والتقــدم الــذى حلــق باجلهــاز اإلداري يف اململكــة 
والتــي تســعى حكومــة اململكــة الرشــيدة جاهــدة 
الوقــت احلــايل، بحيــث يتضمــن  لزيادهتــا يف 
النظــام املقــرتح أصــدراه كافــة اجلوانــب النظاميــة 
املتعلقــة بالوظيفــة العامــة يف اململكــة وطــرق 
املوظــف  وواجبــات  حقــوق  وبيــان  شــغلها 

العــام وآليــات مســاءلته واجلــزاءات املرتتبــة عــىل 
خمالفتــه لقواعــد االنضبــاط الوظيفــي وعــدم 
ــات  ــذه الواجب ــم ه ــث أن معظ ــا، حي ــزام هب االلت
ــىل  ــة ع ــط الحق ــح وضواب ــرة يف لوائ وردت متناث
صــدور النظــام احلــايل، وأصبــح مــن الــرضوري 
تعديلهــا بــام تتناســب مــع التقــدم اإلداري الــذى 

ــال. ــا احل ــة يف وقتن ــهده اململك تش
نــويص اجلهــات واملؤسســات اإلداريــة يف اململكــة . 2

ــي  ــاط الوظيف ــة االنضب ــز ثقاف ــىل تعزي ــل ع بالعم
ــد  ــالل عق ــن خ ــك م ــا، وذل ــني فيه ــدى العامل ل
دورات تدريبيــه وورش عمــل هتــدف إىل توعيتهــم 
ــي،  ــاط الوظيف ــد االنضب ــزام بقواع ــة االلت بأمهي
واآلثــار املرتتبــة عليــة وحثهــم عــىل عــدم خمالفــة 
قواعــده وااللتــزام هبــا، ممــا ينعكــس عــىل أدائهــم 

ــد مــن مســتوى انضباطهــم. الوظيفــي ويزي
نــويص بــرضورة قيــام املؤسســات واجلهــات . 3

اإلداريــة باململكــة بوضــع نظــام لتحفيــز املوظفــني 
والعاملــني فيهــا، وخاصــة امللتزمــني منهــم بقواعد 
وضوابــط االنضبــاط الوظيفــي، عــىل أن يتضمــن 
هــذا النظــام عــددًا مــن احلوافــز املاديــة واملعنويــة 
يف  باالســتمرار  امللتزمــني  املوظفــني  لتشــجيع 
املوظفــني  لبقيــة  دافعــًا  وليكــون  التزامهــم، 
ــم. ــداء بزمالئه ــات لالقت ــذه اجله ــني يف ه األخري

نــويص اجلهــات واملؤسســات اإلداريــة يف اململكــة . 4
بــرضورة تشــديد الرقابــة واملتابعــة عــىل املوظفــني 
ــيق  ــاون والتنس ــرضورة التع ــا، وب ــني فيه العامل
ــام يتعلــق  ــة مكافحــة الفســاد وخاصــة في مــع هيئ
ــاز  ــني يف اجله ــاد اإلداري للعامل ــة الفس بمكافح
اإلداري للدولــة عنــد عــدم التزامهــم بقواعــد 
ــاط الوظيفــي واخلــروج عليهــا، وهــو مــا  االنضب
ــيدة  ــة الرش ــة اململك ــية حكوم ــع سياس ــق م يتواف
الداعيــة اىل مكافحــة الفســاد بكافــة صــورة، 
والعمــل عــىل رفــع مســتوى اخلدمــة التــي تقدمهــا 
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اجلهــات احلوميــة للمواطنــني، وذلــك بــام يتــالءم 
ــتقبلية 2030م. ــة املس ــة اململك ــع رؤي م

ــررات . 5 ــس املق ــع يف تدري ــرضورة التوس ــويص ب ن
ــد  ــام وبقواع ــه ع ــة بوج ــة العام ــة بالوظيف اخلاص
ــك يف  ــاص، وذل ــه خ ــي بوج ــاط الوظيف االنضب
باجلامعــات  أقســام احلقــوق واألنظمــة  كافــة 
ــد  ــامم بعق ــة، واالهت ــات العلمي ــعودية واهليئ الس
املتعلقــة هبــذا  العمليــة  النــدوات واملؤمتــرات 
املوضــوع، لكــي يكــون لــدى طــالب اجلامعــات 
املعرفــة الكافيــة بضوابــط االلتــزام الوظيفــي 
ــد،  ــام بع ــاز اإلداري في ــواة اجله ــم ن ــبهم ه بحس
وكذلــك رضورة الربــط مــا بــني اجلانــب النظــري 

ــررات.  ــذه املق ــة ه ــاء دراس ــي أثن والعم

املراجع واملصادر
إبراهيــم، عمــر، دور إدارة املــوارد البريــة يف . 1

تعزيــز ســلوك االنضبــاط الوظيفــي، ]رســالة 
ــوراه غــر منشــورة[ جامعــة خــرض بســكرة،  دكت
كليــة العلــوم اإلنســانية باجلزائــر، عــام 2016م.

الضبــط . 2 أثــر  عــوض،  عوضيــه  إبراهيــم، 
العاملــني،  أداء  عــىل  الوظيفــي  واالنضبــاط 
]رســالة ماجســتر غــر منشــورة[، جامعــة النيلني 

2009م. الســودان،

ابــن منظــور، لســان العــرب، دار صــادر، بروت، . 3
ط1، 1964م.

ــالل . 4 ــل اإلخ ــن، عوام ــن حميس ــرة، حس ــو عم أب
الوظيفــي يف الكليــات التقنيــة يف قطــاع غــزة، 
ــزة،  ــالمية بغ ــة اإلس ــتر[، اجلامع ــالة ماجس ]رس
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