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 -3يكون التوثيق بذكر المصادر والمراجع بأسلوب أكاديمي ،وفق دليل النشر للجمعية النفسية األمريكية )APA( ،الطبعة
السادسة.
 -4معيار النشر هو المستوى العلمي ،والموضوعية واألمانة العلمية ودرجة التوثيق ،وخلوه من األخطاء التحريرية
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 -8ال تدفع المجلة آية مكافآت مالية عما تقبله للنشر فيها.
 -9أال تكون المواد المرسلة للنشر في المجلة قد نشرت أو أرسلت للنشر في مجالت أخرى.
 -13تخضع المواد الواردة للتقويم من قبل اثنين من المحكمين سرا ً يختارهم أعضاء هيئة التحرير.
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 -13ترسل البحوث والدراسات والمقاالت باسم امين سر المجلة على البريد االلكتروني.
 -14يلتزم الباحث بأخالقيات البحث العلمي والنشر وفي حالة ثبوت أي احتيال او سرقة علمية فأن للمجلة حق رفض النشر
وحرمان الباحث من النشر مجددا ً في المجلة وحتى التشهير به.
 -15البحوث والدراسات المنشورة ال تعبر عن أراء وتوجهات المجلة أو أعضاء هيئة تحريرها.
رفض األبحاث:
 -1احتوائها على أخطاء في المفاهيم األساسية.
 -2احتواء الورقة على سرقات علمية او انتهاك لحقوق النشر.
 -3احتواء الورق على أخطاء لغوية ومطبعية كثيرة.
 -4اكتشاف ازدواجية بالنشر او المراجعة في نفس الوقت بمجالت أخرى.
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المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة

سُبلُتضييقُفجوةُالتوقعاتُبينُالمجتمعُالماليُوالمدققُالخارجي ُ
(دراسةُتحليلية) ُ
دُ/مروةُمويسيُ،1ط.دُ/باللُنصيرةُ،2دُ/اسالمُمحمدُالتليُ 3
 1قسم العلوم المالية والمحاسبية – العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير – جامعة الجياللي بونعامة خميس مليانة – الجزائر
2طالب دكتوراه :قسم العلوم المالية والمحاسبية – العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير – جامعة حمة لخضر واد سوف –
الجزائر

3العلوم التجارية – العلوم االقتصادية التجارية وعلوم التسيير – جامعة قاصدي مرباح ورقلة – الجزائر
*

marouaquine@gmail.com

مُلخصُالبحث ُ

إن موضوع فجوة التوقعات في عملية التدقيق الخارجي تعتبر مشكلة البد من دراستها ،فخطورتها تتجلى بحكم أنها شكل من

أشكال التباين التي تواجه المهنة ،وعندها أسبابها المتعددة ،كما لها تأثير على جهات وأطراف تستفيد من خدمات المدقق الخارجي
ومن بين أكثر المتضررين من فجوة التوقعات وهم المجتمع المالي أو كما يطلق عليهم مستخدمي خدمات المدقق الخارجي الذين

يرغبون في تحقيق األرباح و اتخاذ ق اررات االستثمار ،فالهدف من دراسة موضوعنا هو اثراء االبحاث وتوضيح عالقة فجوة التوقعات
بين مدقق الحسابات الخارجي والمجتمع المالي المتمثلين في مستخدمي المعلومات المحاسبية والقوائم المالية والتقرير النهائي له ،كما

تم تحديد أسباب وتأثير هذه الفجوة بغية معالجتها وتقديم مقترحات نسبية لتقليل وتضييق تلك الفجوة ،ولتحقيق ما تم ذكره تم
االستعانة بالدراسات السابقة من مختلف أنحاء العالم متقدمة كانت أو نامية ،لتعتبر انطالقة لدراستنا من خالل الوقوف على نتائجها

وتحليلها لوضع اطار نظري متكامل لمشكلة فجوة التوقعات بين المجتمع المالية والمدقق الخارجي ،حيث تم استخالص النتائج

معالجة ومساعدة في تحديد أنجح الطرق واألدوات للتضيق تلك الفجوة في أي بيئة

كانتُ .

الكلماتُالمفتاحية :التدقيق ،المجتمع المالي ،المدقق الخارجي ،فجوة التوقعات.
تصنيفات .M49 ،M42 ، M40 :JEL

المقدمة ُ

يقول هللا عزوجل في اآلية  282من سورة البقرة { يا أَي َّ ِ
ين آمُنوا ِإ َذا تََداي ْنتُم ِب َدي ٍن ِإَلى أ ٍ
َ ْ ْ
َ
َجل ُم َس ّم ًى َفا ْكتُُبوهُ
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هللا العظيم (القرآن 4141 ،هـ2144/م ،صفحة )18
مر التدقيق بصف عبر الزمن بعدة تطورات تزامنا مع التغيرات الحاصلة على المستوى العالمي والمحلي،

لقد تطورت وظيفة التدقيق عبر العصور و خاصة منذ بداية القرن العشرين و هذا التطور راجع إلى تطور اقتصاد

السوق و عند ظهور الثورة الصناعية في بريطانيا و تطور الصناعة و التجارة  ،و الزيادة في أنشطة المؤسسات

و الشركات ذات األسهم  ،و في هذا اإلطار أصدرت بعض الدول الصناعية الكبرى " و .م .أ " بريطانيا و
فرنسا نصوصا تشريعية تلزم الشركات ذات األسهم بتعيين خبراء مستقلين لمراجعة الوثائق المحاسبية و المالية

للمصادقة عليها عن طريق إعداد تقرير كتابي يكون دوري و يتم بعد انتهاء المؤسسة من إعداد الحسابات الختامية
و يبدي فيه المدقق رأيه الفني المحايد عن مدى صدق و عدالة الحسابات المالية.

و لقد اعترف كتاب المحاسبة و التدقيق بأهمية الرقابة الداخلية للمدقق الخارجي و أن التفاصيل التي يقوم

بها المدقق ال خارجي و العينات التي يعتمد عليها تتوقف على جودة نظام المراقبة الداخلية إذا نستطيع القول بأن
مهنة التدقيق الخارجي قد تم توسيع نطاقها ألنه كما هو معروف أن التدقيق الخارجي يهدف إلى مراجعة الوثائق

و المصادقة عليها تطور اآلن التدقيق الخارجي حسب األهداف و حسب المحتوى و أصبح يشمل جميع الوظائف

الهامة داخل المؤسسة)

فالتدقيق بصفة عامة في السابق كان هدفه اكتشاف ومنع الخطأ والغش أما في الوقت الحالي هو إبداء

الرأي الفني المحايد حول الوضع الحقيقي للمؤسسة.
بُ.االشكاليةُ :

في ظل ما سبق ذكره اإلشكالية هي:
إل ــى أي مدى يوجد اختالف في وجهة نظر المدقق الخارجي و المجتمع المالي أي الجمهور المستفيد من

خدماته؟

تُ.االسئلةُالفرعيةُ :

 ما هو سبب فجوة توقعات بين المجتمع المالي والمدقق الخارجي؟
 هل للمدقق الخارجي دور في تضييق فجوة التوقعات؟
 كيف يمكن ضييق فجوة التوقعات؟
ثُ.الفرضياتُ :

 المدقق الخارجي ليس له دور واضح في تضييق فجوة التوقعات وانما يتمثل دوره في ابداء رأيه
الحقيقي والواقعي لكل االعمال التي تقوم بها المؤسسة محل التدقيق.

 نعم يمكن تضيق فجوة التوقعات عن طريق تعزيز تصور استقاللية المدقق الخارجي.
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جــــُُ.األهميةُواألهدافُ :
أهمية الدراسة

أهداف الدراسة

التعرف على مفهوم كل من المدقق الخارجي

التوصل إلى نتائج يمكن من خاللها اإلجابة

القاء الضوء على أسباب الفجوة ومحاولة ايجاد

اقتراح مجموعة من التوصيات.

على التساؤالت.

وفجوة التوقعات.
حلول لها.

حـُُ.مُنهجُالدراسةُ :
الهدف هو إجراء تحليل علمي ومنهجي ،فقصد الدراسة ولإلجابة على اإلشكالية سيتم االعتماد على المنهج

الوصفي التاريخي ،من خالل مسح النظري والدراسات السابقة التي سيتم االعتماد عليها في الدراسة.
اإلطارُالنظريُ:و لإلجابةُعلىُاالشكاليةُتمُتقسيمُالدراسةُإلىُثالثُمحا ُورُعلىُالنحوُالتاليُ :
المحورُاألولُ:التدقيق الخارجيُبينُالماضيُوالحاضرُ .
 1.1سببُظهورُعلمُللتدقيقُبصفةُعامةُ :

إن مهنة التدقيق معروفة منذ القدم حيث أن الحضارات القديمة مارست هذه المهنة و لكن بأسماء و طرق،

كيفيات مختلفة على الوقت الحالي حيث تهدف المهنة فرض الرقابة من طرف الزعماء و رؤساء القبائل أو

المالك على من يقوم بتحصيل أموالهم .مسؤولية المدقق بصفة عامة ال تتغير حسب طريقة تشغيل البيانات
المحاسبية واعداد الدفاتر والسجالت أي أنه يبدي رأيه الفني المحايد من خالل اتباع معايير التدقيق المتعارف

عليها سواء تم تشغيل البيانات المحاسبية يدويا ،أو الكترونيا  .ففي عام  4884ظهرت أول منظمة مهنية في

ميدان التدقيق في البندقية .ومع زيادة الحاجة لهذه المهنة ،ما لبث وأن قامت الدول األخرى إلى تنظيم هذه
المهنة .وكان لبريطانيا فضل السبق في تنظيم هذه المهنة وعندها أنشئت جمعية المحاسبين القانونيون عام 4881

ومن ثم في فرنسا عام  4884والواليات المتحدة األمريكية عام  4882وألمانيا عام  ،4881لذا فإن من أسباب

االهتمام بالتدقيق هو:

 نظرية الوكالة فصل الملكية عن اإلدارة.

 التباين الحاصل بين مجلس اإلدارة والمالك يحتاج إلى كيان مهني مستقل.
 المحافظة على أموال المالك ،المساهمين واألطراف ذوي العالقة.
 ظهور شركات االموال.

 الحاجة إلى الشفافية في القوائم المالية.

 كوراث الفساد التي ظهرت في مطلع القرن الماضي (التهرب الضربي( .)...الحسابات)2121 ،
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ُ1.1قراءةُحولُالتدقيقُالخارجيُ :
تتم عملية التدقيق الخارجي بجمع األدلة الضرورية و المناسبة (الكفاية ،المالئمة) من أجل اتخاذ القرار فيما
إذا كانت البيانات المالية تعطي صورة واضحة وصحيحة للمركز المالي و النشاط للمؤسسة تحت التدقيق فالغرض

الرئيسي من عملية التدقيق الخارجي والتي يقوم به المدقق خارجي مستقل كليا ،محايد إلعطاء تقرير من طرفه
حول البيانات المالية و أن األدلة التي يقوم بجمعها من خالل التدقيق الخارجي هي ألجل التأكد من أن الفقرات

و األرصدة الموجودة في البيانات المالية  :الميزانية العامة ،األرباح و الخسائر و التدفقات النقدية هي:
 موجودة فعال و االلتزامات حدثت.

 مملوكة للمؤسسة تحت التدقيق و خالية من أية التزامات.
 ظاهرة بالقيم و حسب المبادئ المحاسبية.
 مقيدة بالدفاتر بصورة كاملة ُ .

 تم اإلفصاح عنها و حسب المبادئ المحاسبية المتعارف عليها( .هادي ،2111 ،الصفحات )48-41

ُ1.1.1تعريفُالتدقيقُالخارجيُ:حسب رأي بعض الباحثين واألكاديميين والمهنين فالتدقيق الخارجي هو:

مهنة مستقلة هدفها الرئيسي فحص البيانات المحاسبية للمؤسسة وغيرها من األدلة مما يسمح للمدقق

الخارجي ابداء رأيه الفني المحايد عن مدى مالئمتها ،وعليه يمكن تحديد مدى نجاح اإلدارة في تمثيلها للمالك ،أو
مدى نهوض اإلدارة بالوكالة الممنوحة لها بالنيابة ع مالك المؤسسة ،ويعتبر تقرير المدقق الخارجي بمثابة دليل
على القيام بعملية التدقيق على أكمل وجه ولهذا يبغي أن يحدد فيه بوضوح وصراحة نطاق الفحص الذي قام به

وما يراه بالنسبة لصدق القوائم المالية ،ويكون تقرير المدقق الخارجي إما في شكل مختصر أو في شكل مطول،
فيقتصر التقرير المختصر عادة على عبارة موجزة عن نطاق الفحص ورأي المدقق الخارجي المستقل اعتمادا على

هذا الفحص وعن مدى دقة وصدق تمثيل القوائم المالية للواقع ،ويحتوي التقرير المطول أيضا على نطاق الفحص
ورأي المدقق الخارجي كما في حالة التقرير المختصر ولكنه يتضمن أيضا معلومات وبيانات اضافية متعلقة

بالفحص والقوائم المالية التي يمكن أن تكون مفيدة لمستخدمي القوائم المالية( .نور ،4881 ،الصفحات )41-8

عرف االتحاد األوروبي للخبراء المحاسبين االقتصاديين والماليين التدقيق الخارجي مدى قدرة المدقق

الخارجي على إبداء رأيه الفني المحايد حول مدى صدق وصحة الوضعية المالية للمؤسسة عند تاريخ إعدادها

للقوائم المالية الختامية ،مع التأكد من مدى احترام المؤسسة للقوانين والقواعد المنصوص عليها في البلد الذي
تنشط فيه(GERMOND, 1991, p. 28) .

الفحص اإلنتقادي المحايد لدفاتر و سجالت المؤسسة يتم عن طريق شخص طبيعي أو معنوي مهني من

خارج المؤسسة و هو مستقل عنها و يتم تعيينه بموجب عقد يتقاضى عنه أتعاب مقابل العمل المطلوب منه و
ذلك بهدف إبداء الرأي الفني المحايد عن صدق و عدالة التفارير المالية( .بوتين ،2114 ،صفحة )14
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الشكل رقم  :10دورة التدقيق الخارجي.

من خالل التعاريف أعاله يمكن أن نستخلص أن التدقيق الخارجي يجب عليه:
إن الهدف من إعداد التقرير و يبرز في محتواه األهداف الرئيسية للتدقيق الخارجي ،اكتشاف الغش و

الخطأ في المبادئ المحاسبية و منع األخطاء الفنية .فعملية التدقيق الخارجي في الماضي ليس البعيد كان هدفها
منع الغش والخطأ ومع تطور األهداف أصبح على المدقق الخارجي إبداء رأي فني محايد حول الوضعية الحقيقة

للمؤسسة لتحديد المركز المالي و ربحية المؤسسة  ،كل هذا باالعتماد على ميثاق أخالقيات مهنة التدقيق.
الشكل  :10يمثل أنواع المدققون.

المصدر :من اعدادنا باالعتماد على برنامج  VUEومجموعة من المراجع.

ُ

من خالل الشكل أعاله نجد أن هناك أنواع متعددة للمدقق حيث تم تقسيم األشخاص الذين يقومون بعملية

تدقيق األنشطة االقتصادية إلى:

المدققُالمستقل :و هو ذلك الشخص المؤهل المستقل دوره تدقيق البيانات المالية و تقديم تقريره حولها إلى

الجهة التي عينته و على سبيل المثال مدقق الحسابات لشركات المساهمة العامة و الذي يقدم تقريره إلى الهيئة

العامة التي عينته.

المدققُالداخلي :و هو ذلك الشخص الموظف في المؤسسة التي يقوم بتدقيقها إذ أن جميع المؤسسات

تقوم بوضع قسم للرقابة الداخلية و الذي يشمل فحص أنشطة المؤسسة و يقدم تقرير حولها إلى اإلدارة العليا أو
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إلى لجنة التدقيق من أجل مساعدة هذه اإلدارة للوصول إلى أغراضها و يشمل عمل المدقق الداخلي تدقيق النشاط
و تدقيق الرقابة و إعطاء االستشارات الضرورية و االزمة للمستويات اإلدارية المختلفة.

مدققواُالحكومة( :المدقق الجبائي مثال) و هم الموظفون في المحافظات أو الحكومة المركزية أو من قبل

دائرة الضريبة للقيام بواجبات التدقيق المطلوبة من قبل قوانين و لوائح حكومية و على سبيل المثال ديوان
المحاسبة هو المسؤول عن تدقيق حسابات الدولة و لجميع دوائرها و يقدم تقرير نهائي إلى السلطة التشريعية

ألجل إعطاء هذا الديوان االستقاللية التامة( .هادي ،2111 ،صفحة )28
ويمكن تقسيم التدقيق الخارجي إلى ثالث أنواع على النحو التالي:

 المدقق القانوني  : Audit Légalوهو المدقق الذي يفرضه القانون (اجباري بحكم القانون) ويتمثل فيأعمال المراقبة السنوية االجبارية التي يقوم بها محافظ الحسابات Le Commissaire Aux
(Comptes .صالح)2121 ،

 -التدقيق التعاقدي أو االختياري  : Audit Contractuelحيث يقوم به شخص محترف خارجي ومستقل

بطلب من ادارة المؤسسة أو أحد األطراف المتعاملة معها ،والذي يمكن تجديده سنويا (.بوعكاز،2148 ،

صفحة )14

 الخبرة القضائية المحاسبية Accounting Expertise Judiciaire :يقوم بها شخص محترف خارجيبطلب من المحكمة وذلك لالستعانة بتقريره في حل نزاع مؤسسة معينة وطرف آخر متعامل معها (عادة

يكون في حالة التصفية)( .بوعكاز ،2148 ،صفحة )12

ُ1.1المدققُالخارجيُ(التعريفُ،المعايير)ُ :

أوالُ:منُهوُالمدققُالخارجي؟ ُ

المدقق الخارجي هو شخص مهنئ كفئ مستقال كليا على المؤسسة يمتلك المهارات والمؤهالت التي تمكنه
من فهم المعايير التي يجب استخدامها ،وهو شخص مخول بالقيام بتدقيق العمليات المالية أو الحسابات أو

البيانات المالية والتحقق من مدى صحتها ومشروعيتها وسالمتها بصورة دورية على الغالب ،ويجب أن يكون هذا
الشخص مدربا على تقديم الخدمات المهنية للتدقيق حسب معايير عامة وشخصية.

تتمثل مهمته في تدقيق البيانات المالية والمحاسبية وتقديم تقريره حولها إلى الجهة أو الجهات التي عينته

على سبيل المثال (مدقق حسابات مؤسسات المساهمة العامة) الذي يقدم تقريره إلى الهيئة العامة التي عينته أو
إلى مجلس اإلدارة والمساهمين( .مويسي ،2148 ،صفحة )11
ثانياُ:معاييرُالتدقيقُالخارجيُ .

إن معايير التدقيق الخارجي هي قوانين وأنظمة ،موضوعة من قبل الهيئة المخولة لقياس نوعية العمل

المنجز من قبل المدقق الخارجي إذ أن معايير التدقيق الخارجي تساعده في المحافظ على الحسابات الغير
وعرض الوضعية الحقيقية للمؤسسة خالل عام كامل عن طريق القيام بمختلف المهام الموكلة إليه حيث تهدف
المجلة االاكديممةة المتوحةة
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هذه األخيرة إلى محافظ تسيير المراقبة المنجزة من طرف المدقق الخارجي ولقد تم تقسيمها إلى ثالث معايير

كالتالي:

 معيارُمتعلقُبالسلوكُالمهني ُ :
هي القواعد ،األسس الواجب احترامها من طرف المدقق الحسابات الخارجي يطبقها خالل القيام بمهامه

م ع مراعاة التحلي بأخالقيات المهنة المتمثلة في السلوك اإلنساني كاآلدب وحسن التعامل مع األخرين ،تتمثل
المعايير المتعلقة بالسوك المهني أيضا في ضرورة توفر الكفاءة (التأهيل األكاديمي والمهني) المطلوبة في مدقق

الحسابات الخارجي ،التدريب والتكوين المهني المستمر باإلضافة إلى الحيادية المهنية حيث أن القوانين واألنظمة

تحتم عليه أن يكون مستقال كي يتمكن من انجاز مهمته بكل نزاهة وموضوعية وأن يكون محر ار من كل الروابط
الشخصية مثل الصداقة والقرابة...

زيادة على هذا مدقق الحسابات الخارجي التحلي بميزة حب ،والتفاني في العمل أي يتأكد من أن (مكنب

التدقيق) الخبراء والمساعدين الذين يتعاملون معه يتصفون بنفس الميزة عند القيام باألعمال الموكلة إليهم كما
يجب على مدقق الحسابات الخارجي أن يتصف بالسرية التامة والنزاهة أو ما يعرف بسر المهنة ،وذلك في

المعلومات والعمليات المتعلقة بموضوع عمله ،وكمعيار آخر هو قبول وأداء المهنة وتقديم اآلراء والنصائح
والتوجيهات للمتعاملين معه خالل القيام بعمله إذ يتم هذا العمل في شكل جماعي إذ يتم تعيين عدد من مدققي

الحسابات الخارجين في المؤسسة فيكونون جمعية للمدقق الحسابات الخارجي.
 معيارُالعملُالميدانيُ :

يقوم مدقق الحسابات الخارجي بالمصادقة على الوثائق المالية والحسابات السنوية التي يتحصل عليها ومن

الضروري أن تكون كافية ومالئمة ،من أجل المصادقة يقوم بأخذ فكرة عامة حول المؤسسة تسمح له بتخطيط
وتوجبه مهامه ومن خاللها يقوم بتقييم المراقبة الداخلية ما إذا كانت فعالة أو ال معرفة و تحديد األخطار التي

ستواجه المؤسسة.

كما أن مهمة مدقق الحسابات الخارجي ال تقتصر على المصادقة فحسب بل تشمل أيضا التزامات تخص

مراجعة وفحص المعلومات الموجودة في جدول حسابات النتائج وجدول التمويل ووضعية الخزينة وبعدها يقوم

بالتأكد من صحة وتطابق المعلومات مع الحسابات السنوية.
 معاييرُإعدادُالتقريرُالنهائي:

تقرير المدقق الخارجي ال ينبغي أن يقتصر على مراقبة أداء المؤسسة في الماضي بل ينبغي أن يؤكد من

خالل الفحص االختباري أن كافة التنبؤات المستقبلية قد أعدت وفقا للقواعد الموضوعة و االفتراضات المنطقية

التي تعد على أساسها التقديرات و التنبؤات الخاصة بأداء المؤسسة  ،باعتبار أن التقرير هو المنتج النهائي لعملية
التدقيق الخارج ي لدى يعرفه بأنه وثيقة مكتوبة صادرة عن شخص مهني كفئ يسعى من خالله إلبداء رأي فني
محايد بهدف إعالم مستخدمي المعلومات حول درجة التطابق بين المعلومات االقتصادية لمعناها المهني
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المتعارف عليه حيث نرى بأن الهدف األساسي في إبداء رأي فني محايد عن مدى توافق و صدق البيانات و
المعلومات لالعتماد عليها و ما إذا كانت القوائم المالية التي أعدتها في السنة المالية محل التدقيق .يعد التقرير

وسيط أو وسيلة اتصال و نقل البيانات و حقائق و النتائج و الرأي بشكل واضح و مفهوم و توضيحها
لمستخدميها الذين يهمهم األمر.

التقرير النهائي يؤدي وظيفة إخبارية هامة نجد في أثناء عملية االتصال بهذه الطريقة أنه توجد تغذية

عكسية قد تكون في صورة استفسارات كما قد نجد في كثير من األحيان أن المدقق الخارجي يعطي تقارير شفوية،
في هذا المعيار نجد نوعان من التقارير وهي العام والخاص يمكن شرحها على النحو التالي:

بالنسبة إلى التقرير العام :يقوم مدقق الحسابات الخارجي بالتأكد من تنظيم وصحة الحسابات السنوية

ويقوم رأيه حولها ،أما بالنسبة للتقرير الخاص :هنا يقوم مدقق الحسابات الخارجي بتوضيح مختلف االتفاقيات
المبرمة بين مختلف اإلدارات والمدرين ويوضح طبيعة وهدف هذه االتفاقيات وكذلك العناصر المهمة المتفق

عليها(A. nikol, 1999, pp. 78-105) .

من بين معايير التدقيق الخارجي الخبرة الكافية في مجال التدقيق والتقييم ،مجال التكنولوجيا المعلومات

واالتصال ،امتالك مهارات شخصية الزمة للتعامل مع األفراد داخل المؤسسة.

تتمثل دور عملية التدقيق الخارجي في المؤسسة في تقييم مستوى أداء المؤسسة وتحديد نقاط القوة

والضعف طبقا للمعايير جودة األداء ،تحديد مستوى أداء المؤسسة ومعرفة قدراتها مقارنة برؤيتها ورسالتها المعلنة.
وضع التوصيات واالقتراحات الالزمة والضرورية لتحسين وتطوير المؤسسة وتحديثها.

ُ1.1أهميةُأهدافُالتدقيقُالخارجيُ :

إن التدقيق الخارجي نشأ بنشوء الحضارة اإلنسانية وتطور بتطورها ،وكذلك بالنسبة ألهدافه وأهميته يمكن

اختصار أهمية وأهداف التدقيق الخارجي في الجدول أدناه.
ُ

الجدول رقم  :10أهمية وأهداف التدقيق الخارجي.

أهميةُالتدقيقُالخارجي ُ

أهدافُالتدقيقُالخارجي ُ
الوجود :يسعى المدقق الخارجي إلى تحقيق هذا الهدف من

خالل التأكد من الوجود المادي الملموس للعناصر الثابتة

 يقوم المدقق الخارجي بالتحقق من صحة ودقة (الملموسة) ،أما بالنسبة للعناصر األخرى (غير الملموسة)
وصدق البيانات المحاسبية المثبتة في الدفاتر ،مثل االلتزامات فيتحقق هذا الهدف من خالل التأكد من
والتأكد من مدى إمكانية االعتماد عليها؛

التسجيل الفعلي والصحيح في دفاتر وسجالت المؤسسة ،وهذا

الحكومية بمساعدة المدقق الخارجي؛

بااللتزامات فإنه يجب على المدقق أن يتحقق من صدق هذه

 تقديم التقارير المختلفة ومأل االستمارات للهيئات بغرض التحقق من أنها ليست وهمية ،أما فيما يتعلق
 طمأنة مستخدمي القوائم المالية وتمكينهم من اتخاذ االلتزامات المسجلة بالدفاتر ،فعلى سبيل المثال يتحقق
ق اررات مناسبة الستثماراتهم؛
المجلة االاكديممةة المتوحةة
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لدائنين حقيقيين ،وهذا يتحقق من خالل ما ُيعرف

 مراقبة الخطط الموضوعة ومتابعة تنفيذها ،ومدى بالمصادقاتُ .

تحقيق األهداف ،وتحديد االنحرافات وأسبابها وطرق استقالل الفترة المالية :يتمثل هذا الهدف في التحقق من أن

معالجتها؛

اإليرادات والتكاليف قد تم تخصيصها بشكل مالئم بين

المرسومة؛

من أن كل العمليات المالية التي حدثت قبل اية الفترة

إجراءات وضوابط تحول دون ذلك؛

يجب أن يتحقق المدقق من أن كل العمليات المالية التي

وغش؛

التدقيق.

 تقييم نتائج أعمال المؤسسة بالنسبة إلى األهداف الفترات المحاسبية ،وهذا يتطلب من المدقق الخارجي التحقق
 تقليل فرص ارتكاب األخطاء والغش بوضع المحاسبية قد سجلت كجزء من نشاط هذه الفترة ،وبالمثل
 اكتشاف ما قد يوجد بالدفاتر والسجالت من أخطاء تخص الفترة التالية لم تدرج ضمن الفترة الحالية موضع
 اعتماد اإلدارة على عملية التدقيق الخارجي في التقييم :يجب على المدقق الخارجي أن يتأكد من صحة
تقرير ورسم السياسات اإلدارية واتخاذ الق اررات في التقييم سواء بالنسبة لألصول أو بالنسبة للخصوم ،وأن هذا
الحاضر أو في المستقبل؛

التقييم كان حسب ما تنص عليه المبادئ المحاسبية المتعارف

أي النظام المحاسبي بشقيه المالي واإلداري؛

وفواتير البيع والشراء....الخ.

 تدقيق كافة األحداث والوقائع المالية وغير المالية عليها ،وذلك من خالل فحص أدلة اإلثبات المستندية كالعقود
 تحقيق أقصى قدر ممكن من الكفاية اإلنتاجية عن الشمولية :يتحقق المدقق الخارجي من هذا الهدف من خالل
طريق منع اإلسراف في جميع نواحي نشاط التأكد من أن كل العمليات المالية المسجلة بالدفاتر خالل

المؤسسة؛

الفترة ،تعكس بشكل صحيح وفعال التغيرات في موارد

المجتمع الذي تعمل فيه المؤسسة؛

التأكد من وجود تأييد مستندي مالئم للعمليات المالية التي

 تحقيق أقصى قدر ممكن من الرفاهية ألفراد والتزامات المؤسسة خالل هذه الف ترة ،وكذلك من خالل
 إبداء رأي فني محايد يستند إلى أدلة وقرائن قوية نتج عنها أرصدة الحسابات.

عن مدى مطابقة القوائم المالية التي تعدها إدارة اإلفصاح :يجب أن يتأكد المدقق من أن عناصر ومكونات
المؤسسة لما هو مقيد بالدفاتر والسجالت ومدى القوائم المالية قد تم تبويبها وترتيبها واإلفصاح عنها حسب

داللة تلك القوائم على نتائج أعمال المؤسسة من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.
ربح أو خسارة خالل فترة زمنية معينة وحقيقة
مركزها المالي في نهاية تلك الفترة؛

المصدر :من اعدادنا باالعتماد على مجموعة من المراجع.

ُ1.1حقوقُوواجباتُالتدقيقُالخارجيُ :
 حقوقُالمدققُالخارجيُ :

 حق إجراء الجرد لخزائن المؤسسة في الوقت الذي يراه مناسبا للتأكد من عدالة تصوير البيانات المالية
لواقع المؤسسة.

 حق دعوة الهيئة العامة للمساهمين النعقاد وذلك في الحاالت التي ال تحتمل التأجيل أو التأخير أي في
حاالت االستعجال.
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 حق الحصول على نسخة من االستفسارات والبيانات التي يوجهها مجلس االدارة للمساهمين لحضور
اجتماعات الهيئة العامة باإلضافة الى القوائم المالية المرفقة.

 يحق للمدقق الخارجي االطالع على دفاتر المؤسسة وسجالتها ومستنداتها في أي وقت سواء المحاسبية
منها والغير محاسبية باإلضافة إلى محاضر جلسات مجلس اإلدارة والهيئة العامة للمساهمين للتأكد من

مدى التقيد بنظام ومتطلبات قانون الشركات وليتمكن من إعطاء رأيه الفني المحايد حول عدالة القوائم

المالية لنتائج أعمال المؤسسة ومركزها المالي ويحق له ايضا طلب البيانات وااليضاحات من إدارة

المؤسسة والتي ي ارها ضرورة للقيام بعمله بالشكل المناسب ،وعلى مجلس االدارة وتزويده بكل ذلك.
 واجباتُالمدققُالخارجيُ :
تتمثل واجبات مدقق الخارجي من أهداف التدقيق الخارجي وهي كاآلتي:
 مراقبة أعمال المؤسسات.

 تدقيق حساباتها وفقا لقواعد التدقيق المعتمدة ومتطلبات المهنة وأصولها العلمية والفنية .

 الفحص والتفتيش الدوري وفق أساليب المحاسبة والتدقيق المتعارف عليها على أعمال المؤسسة ودوائرها.
 فحص األنظمة المالية واالدارية للمؤسسة وأنظمة المراقبة المالية الداخلية والتأكد من مالءمتها لحسن سير
أعمال المؤسسة والمحافظة على أموالها.

 التحقق من الموجودات في المؤسسة وملكيتها لها والتأكد من قانونية االلتزامات المترتبة على المؤسسة
وصحتها.

 االطالع على ق اررات مجلس االدارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن المؤسسة ومختلف البيانات
الضرورية التي يطلبها العمل والتي من المفروض الحصول عليها والتحدث عنها.

 أية واجبات أخرى يترتب على المدقق الخارجي التقيد بها بموجب القانون المحلي وقانون مهنة التدقيق
واألنظمة األخرى ذات العالقة .

 التقيد بقواعد السلوك المهني الوارد في قانون مهنة تدقيق الحسابات ونظام والتعليمات الضرورية للجمعيات
والمؤسسات المعنية بالمهنة.

 متابعة تطوير وتأهيل مهارته الفنية ومواكبة التطورات التي تط أر على المهنة وذلك من خالل الدورات
التدريبية المستمرة التي تنظمها الجمعيات والمؤسسات المعنية بالمهنة.

المجلة االاكديممةة المتوحةة

11

المجلد ( )3العدي (2022 )1

المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة

المحورُالثانيُ:المجتمعُالماليُأوُكماُيطلقُعليهُمستخدميُالقوائمُالماليةُوالمعلوماتُالمحاسبيةُ(األطرافُ

ذويُالعالقة)

 المجتمعُالماليُأوُكماُيطلقُعليهمُمصطلحُمستخدميُالقوائمُالماليةُوالمحاسبية:
أوال .تعريف القوائم المالية والمحاسبية :تعتبر القوائم المالية مصد اًر أساسياً من مصادر المعلومات المالية

والمحاسبية المفيـدة التخاذ الق اررات.

مستخدمي المعلومات المحاسبية والقوائم المالية التي يتم اعدادها هي:

قائمة ُالدخل :من خالل هذه القائمة يمكن للمستخدمين معرفة نتيجة عمل المؤسسة من ربح او خسارة
وذلك من خالل مقابلة االيرادات بالمصروفات خالل فترة مالية محددة قائمة المركز المالي (الميزانية العمومية).

من خالل هذه القائمة يمكن للمستخدمين معرفة الوضع المالي للمؤسسة و ما تمتلكه من أصول

(موجودات) وما عليها من التزامات في لحظة معينة.

قائمة ُحقوق ُالملكية :من خالل هذه القائمة يمكن للمستخدمين معرفة التغيرات التي طرأت على حقوق

أصحاب المؤسسة خالل فترة مالية محددة

قائمة ُالتدفقات ُالنقدية :من خالل هذه القائمة يمكن للمستخدمين معرفة المقبوضات النقدية (الداخلة)

والمدفوعات النقدية (الخارجة) من وإلى المؤسسة.

االيضاحاتُالمتممة ُ :وهذه االيضاحات يتم ارفاقها مع القوائم المالية لتعطي معلومات تفصيلية عن بنود

القوائم المالية وعن السياسة المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية.

مستخدمي المعلومات المالية :ينقسم المستخدمين المستفيدين من المعلومات المالية والمحاسبية إلى

قسمين:

 مستخدمين من داخل المؤسسة:
 ادارة المشروع :تعتمد إدارة المشروع كل االعتماد على البيانات المحاسبية والمالية في وضع الخطط ومراقبة
األداء وتقييمه ومن هنا تحرص أن تلك البيانات التي تم تدقيقها من طرف مدقق الحسابات الخارجي المحايد
والمستقل مما يزيد الثقة في هذه البيانات كما يزيد من درجة االعتماد عليها ،وتستخدم ايضا إدارة المشروع

البيانات الواردة بالقوائم المالية والمحاسبية والتي خضعت للتدقيق في أغراض التخطيط ورسم سياسات

المستقبلية واتخاذ الق اررات( .مويسي ،2148 ،صفحة )14

 اصحاب المصالح :وهم مجموعة من األطراف لهم مصالح داخل المؤسسة مثل الدائنين ،الموردين ،العمالء،

العمال ،الموظفين ويجب مالحظة أن هذه األطراف لديها مصالح قد تكون متعارضة ومختلفة في بعض

األحيان ،فالدائنون مثال يهتمون بقدرة المؤسسة على التسديد ،في حين يهتم العمال أو الموظفين على قدرة
المؤسسة على االستم اررية( .محمد خليل)2118 ،
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 المدقق الداخلي :وتقديم االستشارات واالقتراحات موضوعي مستقل ،يهدف إلى إضافة قيمة وتحسين عمليات
المؤسسة ،كما يساعد على تنظيم إنجاز أهدافها من خالل نهج منتظم ،ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية

عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية و الحوكمة( .محمود ،4888 ،صفحة )1

ليؤديه حسب اختصاصه في إحدى المصالح الحكومية أو
 الموظفين :العامل أو الموظف َم ْن ُي ْسند إليه عمل ّ
غيرها.
 مستخدمين من خارج المؤسسة:
 المستثمرين :يعد تقرير الذي يصدره المدقق الخارجي أداة فعالة بالنسبة للمساهمين حيث يعتمدون عليه في
ابقاء اعضاء مجلس االدارة أو سحب الثقة منهم واعادة انتخاب مجلس إدارة آخر.

أما بالنسبة للمستثمرين الجدد فيعتمدون على القوائم المالية المدققة عند اتخاذ أي قرار في توجيه

المدخرات واالستثمارات حيث تحقق لهم أكبر ربح و عائد ممكن.

 البنوك والمقرضين :تطلب المؤسسات الحصول على قروض من البنوك والمؤسسات المصرفية وقيل الموافقة
على منح تلك القروض ،فإنها تقوم بشخيص وتحليل الوضعية المالية للمؤسسة وتستفيد من القوائم المالية

المصاد ق عليها وذلك لضمان قدرة هذه المؤسسة على تسديد تلك القروض مع فوائدها في المواعيد المحددة،
ألن تقرير المدقق الخارجي يساعد البنك على اتخاذ ق اررات منح القروض والتسهيالت البنكية.
 الجهات الحكومية :تعتمد أجهزة الدولة كمصلحة الضرائب على البيانات التي تصدرها المؤسسات في العديد

من األغراض مثل فرض الضرائب والرقابة ..الخ وال يمكن للدولة القيام بتلك األغراض دون وجود بيانات

مصادق عليها ومعتمدة من جهات محايدة ومستقلة( .مويسي ،2148 ،صفحة )11
 المدقق الخارجي :الهدف الرئيسي منه هو فحص البيانات المحاسبية والمالية للمؤسسة وغيرها من األدلة مما
يسمح للمدقق الخارجي من ابداء رأيه الفني المحايد عن مدى مالئمتها ،وعليه يمكن تحديد مدى نجاح اإلدارة

في تمثيلها للمالك ،أو مدى نهوض اإلدارة بالوكالة الممنوحة له بالنيابة على مالك المؤسسة ،ويعتبر تقرير
المدقق الخارجي بمثابة دليل على القيام بعملية المراجعة والتدقيق على أكمل وجه ولهذا يبغي أن يحدد فيه

بوضوح وصراحة نطاق الفحص الذي قام به وما يراه بالنسبة لصدق القوائم المالية ،ويكون تقرير المدقق

الخارجي إما في شكل مختصر أو في شكل مطول ،فيقتصر التقرير المختصر عادة على عبارة موجزة عن
نطاق الفحص ورأي المدقق الخارجي المستقل اعتمادا على هذا الفحص وعن مدى دقة وصدق تمثيل القوائم

المالية للواقع ،ويحتوي التقرير المطول أيضا على نطاق الفحص ورأي المدقق الخارجي كما في حالة التقرير

المختصر ولكنه يتضمن أيضا معلومات وبيانات اضافية متعلقة بالفحص والقوائم المالية التي يمكن أن تكون
مفيدة لمستخدمي القوائم المالية( .أحمد  ،4881 ،الصفحات )41-8
المجلة االاكديممةة المتوحةة
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المحورُالثالثُ:فجوةُالتوقعاتُبينُالمجتمعُالماليُوالمدققُالخارجيُ .
1.1

مشكلةُفجوةُالتوقعاتُفيُبيئةُالتدقيقُ :
إن وجود فجوة التوقعات في مهنة التدقيق الخارجي  Externe Expectation Gap Auditوالتي

توصلت إليها لجنة كوهين التي شكلها المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين حيث شهدت أدبيات التدقيق
وباألخص خالل العقدين الماضيين محاوالت لفهم وتحديد نطاق فجوة التوقعات الموجودة بين مدقق الحسابات

الخارجي من ناحية واألطراف المستفيدة من خدماته من ناحية أخرى ،فيما يتعلق بالتوقعات المرتبطة بأهداف
عملية تدقيق الحسابات الخارجية وطبيعة عمل ،دور ،مسؤولية المدقق الخارجي في التنفيذ وأهمية ما تقدمه مثل

هذه العملية ألطراف المستفيدة ،ثم معالجة وايجاد الحلول لمثل هذه المشكلةُ .
الشكل رقم  :03فجوة التوقعات.
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الشكل رقم  10فجوة التوقعات في التدقيق والمراجعة

من خالل الشكل أعاله نرى أن فجوة التوقعات في التدقيق تتضمن ما يلي:
فجوة الالمعقولية :التوقعات التي ستقع عائقا بين ما يتوقع المجتمع المستفيد (المجتمع المالي) من خدمات

التدقيق التي يتحصل عليها من طرف المدقق الخارجي ،وبين ما يمكن أن ينجزه المدقق الخارجي.

فجوة األداء  :التوقعات التي ستقع وتشكل فجوة ما بين المجتمع المستفيد (المجتمع المالي) بما ما سيقوم به
المدقق وبين أداءه الفعلي .حيث أنها تضم:
 نقص في األداء :نقص الكفاءة المهنية في أداء المدقق وتدني عمله عن المستوى المطلوب.
 نقص في المعايير :يحدث أن تكمن هناك فجوة بين المعايير الموجودة لدى المدقق وبين تلك التي يحتاجها
سوق العمل بحيث أن يتوقع المستفيدين بجميع أطرافهم أحداث غير تلك المعتمدة على المعايير الحالية

المحددة.
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ُُ1.1األسبابُالتيُأدتُإلىُوجودُفجوةُالتوقعاتُ :
تعددت أسباب فجوة التوقعات بين المجتمع المالي والمدقق الخارجي بتعدد واختالف وجهات نظر الدارسين

والباحثين حيث أن كل منهم يعتقد أنه يعبر عن طبيعة الفجوة حيث يتفق الكل على أن الفجوة تدور حول حقيقة
واحدة وهي أن الجمهور (المجتمع المالي) يتوقع ويريد أشياء من المدقق الخارجي بغض النظر يستطيع أو ال

يستطيع المدقق الخارجي تقديمها وعليه فإن أسباب الفجوة متعددة فمنها ما هو متعلق بالجمهور ،وأخرى خاصة
بالمدقق الخارجي، ،اسب اب ناتجة عن طبيعة عملية التدقيق ،وناتجة عن التنظيمات المهنية أيضا وما يصدر عنها
من معايير وإرشادات وعن الجهات الحكومية وما يصدر عنها من قوانين وق اررات ،فيما يلي سيتم عرض األسباب

التي أدت إلى وجود فجوة التوقعات بشكل مختصر( :محفوظ يوسف ،2144 ،صفحة )11
 قلة المعرفة لدى المجتمع ومستخدمي القوائم المالية بمهنة التدقيق.

 تقديم المدقق الخارجي لخدمات أخرى بخالف خدمة التدقيق للعميل.
 الشك في استقالل وحياد المدقق الخارجي.

 عدم التحديد الدقيق والواضح لدور المدقق الخارجي في المجتمع.
 انعدام الدورات التكوينية التدريبية.

 المنافسة الشديدة بين مكاتب التدقيق الخارجي

 ضعف نظام الرقابة الذاتية لمهنة التدقيق الخارجي.
 انخفاض جودة األداء المهني في التدقيق الخارجي.

 قصور التقارير المالية و المحاسبية عن مسايرة التغيرات في المجتمع.
 عدم كفاية التشريعات واإلصدارات المهنية المنظمة للمهنة.
ُ1.1تعريفُفجوةُالتوقعاتُفيُالتدقيقُ :

تعريف  :14هي الفجوة الموجودة بين معايير األداء الفعلي للمدقق والتوقعات العامة (المجتمع المالي)

المختلفة ألداء المدققين وهي الفرق بين ما يتوقعه ويريده المجتمع و متسخدمي القوائم المالية وما تتوقع مهنة
التدقيق تحقيقه (ما تقدمه فعال مهنة التدقيق).

تعريف  :12توصلت اللجنة التي شكلها المعهد األمريكي للمحاسبين القانونين والمعروفة باسم لجنة كوهين

إلى وجود فجوة توقعات في التدقيق ،وأن سبب تلك الفجوة (الثغرة ،اختالف ،التباين) هي أن المستخدمين لتقارير

المدقق الخارجي يتوقعون أن يتغلغلوا داخل أنشطة وعمليات تلك المؤسسة ،وأن يصدر ويعد تقريره عن أداء
اإلدارة ،باالضافة إلى اكتشاف العمليات الغير قانونية ،االختالسات ،وعدم تلبية المدقق الخارجي لتوقعات

المستخدمين في تلك األوجه أدى إلى ظهور ما يسمى بفجوة التوقعات.

تعريف  : 14تعرف فجوة التوقعات على أنها فجوة الجهل وذلك بسبب ربطها بمدى ادراك الجمهور أو

المجتمع المالي للدور المدقق( .رائد ابراهيم ،2118 ،صفحة )484
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ُ1.1طرقُتضييقُفجوةُالتوقعاتُفيُعمليةُالتدقيقُالخارجيُ :
إن وجود نظرية للتدقيق يساعد المدقق الخارجي على اتخاذ الق اررات المتعلقة بكل خطوة من خطوات عملية
التدقيق بطريقة عملية وسليمة ،مما يقلل من المخاطر التي تواجه المدقق الخارجي أثناء أداء مهامه ،وتمكينه من

إتمام عملية التدقيق بكفاءة وجودة عالية من الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون المدقق الخارجي لديه محتوى

تطبيقي ،أي أنه ال يكفي أن تكون النظرية منطقيا مقبولة ،وإنما يجب أن تكون أيضا قابلة للتطبيق عمليا ،أي أن

النظرية ليست هدفا في حد ذاتها وإنما هي وسيلة للحكم وترشيد التطبيق والممارسة المهنية .فالتطرق إلى نظرية

التدقيق يتطلب الوقوف على مختلف معالمها ،وكذا أولويات إمكانية دراستها من الناحية الفلسفية ،إضافة إلى
التطرق إلى مختلف مكوناتها من فروض مفاهيم ومعايير وأهداف ومختلف إجراءاتها.

فجوة التوقعات في عملية التدقيق تؤثر بشكل كبير على ق اررات االستثمار لمستخدمي القوائم المالية وتعني

التباين بين المعلومات التي يقدمها المدقق الخارجي وبين ما يتوقعه مستخدمي تلك المعلومات المتحصل عليها
ضرورية في عملية اتخاذ قرار وبتالي فتعتبر من اخطر المشكالت في مهنة التدقيق لما لها من خطورة وتأثير

سلبي لكثير من الجهات والمستفيدين من خدمات المدقق الخارجي.

إن تبني مهنة التدقيق لميثاق أو دستور اخالقيات المهنة يعتبر أحد العوامل الهامة لتعزيز وتوفير ثقة

المجتمع المالي بمهنة التدقيق الخارجي خاصة ولكن تبني أي ميثاق ال يكفي بحد ذاته اذ يجب على اعضاء
المهنة التمسك وااللتزام بقواعد هذا الميثاق واالمت ناع عن أي سلوك يهز الثقة ويشوهها بغية ترسيخ الثقة المتبادلة
بين المجتمع المالي وجميع الفئات المتهمة بهذه المهنة ،بهدف اعادة الثقة للمستثمر وذلك من خالل تعزيز

محاسبة الشركات وتقوية الحوكمة قام سوق نيويورك لألوراق المالية بتعديل معايير ادراج المؤسسات من خالل
االصدارات المعايير الدولية والمحلية .

هناك بعض من الطرق التي قد تحد من امتداد هذه الفجوات وتعمقها والتي البد أخذها بعين االعتبار

لمعالجة الفجوة التي تخترق األعمال المحاسبية وهذه بعض منها:

 عمل دراسة حول توقعات المستفيدين (المجتمع المالي) بتحديد مطالبهم من هذه التوقعات والقيام بتلبيتها
وإلحاقها بمهنة التدقيق.

 بعد دراسة مطالبهم يكون هناك بعض من االتفاق وإلمام المستفيدين بمهنة المدقق األساسية وإلى أي
مدى ستغطي من توقعاتهم.

 التزام المدقق بالعدالة اتجاه العمالء وعدم انحيازه نحو طرف من األطراف بما معنى ذلك أن ال يكون بينه
وبين أحد العمالء مصالح معينة تحدث خلل في عمله.

 تفعيل دور المنظمات المهنية المسؤولة عن المراقبة لوظيفة التدقيق وتنميتها وتكثيفها( .ابراهيم )21 ،

المجلة االاكديممةة المتوحةة
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 تدعيم وتعزيز استقالل المدقق الخارجي على المدقق الخارجي المحافظة على حيادتيه واستقالليته عند
ممارسة مهنة تدقيق الحسابات وترك سمعة وصورة طيبة وسليمة تمكنه من تلبية توقعات المجتمع المالي

(مستخدمي القوائم المالية) وزيادة ثقتهم في التقرير الذي يصدره مما يساهم في تضييقها ،وحتى ال تفقد

عملية التدقيق الخارجي قيمتها نظ ْار ألن الشك في استقالليته هو أحد العوامل التي أدت إلى ما يسمى

بالتباين أو فجوة التوقعات.

 دراسة توقعات المجتمع المالي ومحاولة تلبية تلك التوقعات.

ويتضح أن الفجوة هي كبيرة بين المدقق وجميع األطراف المستفيدة ولتقليلها أو تضييقها البد اتباع أكثر من أسلوب
وطريقة لتفاديها تدريجياً ألن التخلص منها بشكل تام ومن وهلة واحدة وباستخدام أسلوب واحد أمر مستحيل فلذلك البد
أن تكون هناك دراسة ووعي وفهم باألساليب الصحيحة والعمل بها لمصالح عدة مما قد تفيد جميع األطراف.
الخاتــــــــــــــــــــمةُ :

لقد قمنا بدراسة العالقة بين المجتمع المالي والمدقق الخارجي من خالل الفجوة أو التباين الموجود بين

المجتمع المالي ومدقق الحسابات الخارجي نظ ار ألن التوقعات التي يترقبها مستخدمي المعلومات المالية

والمحاسبية قد ال تلبي احتياجاتهم وال تكون وفق ما توقعه مستخدمي المعلومات المالية والمحاسبية من المدقق

الخارجي بتالي البد من تضييق تلك الفجوة من خالل التعاون على تعزيز موثوقية واستقاللية المدقق الخارجي
حيث حاولنا معالجة اشكالية التباين بين متطلبات المجتمع المالي وبين تقرير مدقق الحسابات الخارجي وذلك من
خالل بعض الدراسات السابقة التي تم االعتماد عليها حيث أننا عرفنا كل منهما ،فالتباين الحاصل بين مجلس

اإلدارة والمالك يحتاج كما ذكرنا سابقا إلى كيان مستقل بشكل كلي يهدف إلى تحقيق العدالة ومعرفة الوضعية

الحقيقة للمؤسسة.

النتائجُوالتوصياتُ :
النتائجُالنظريةُ :

 من خالل الميثاق فإن المؤسسة تستعين بخدمات مدقق الحسابات الخارجي ،كما أنه اجباري بحكم القانون.

 علم التدقيق بصفة عامة يتغير باستمرار مواكبة للتطور الحاصل على المستوى العالمي والمحلي لذا من
الواجب االطالع على المستجدات في وقتها.

 من الواجب مدقق الحسابات الخارجي إظهار القوائم المالية والمحاسبية التي تعكس الوضعية الصحيحة
للمؤسسة محل التدقيق خدمة لمتخذي الق اررات.

 تعقيد العمل المالي واإلداري يحتاج لشخص وأشخاص مهنين متخصصين مكونين ومدربين بشكل جيد في
كل الميادين.
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 تضارب المصالح بين مستخدمي القوائم المالية والمحاسبية (المجتمع المالي) ومجلس اإلدارة ،حيث يسعى
المجتمع المالي للمحافظة على ممتلكاتهم وتحقيق والسمعة والصورة المربحة في حين أن مجلس اإلدارة هدفه

المحافظة على دوره القيادي داخل المؤسسة.

 إن لتضيق فجوة التوقعات أهمية بالغة نظ ار للدور الكبير الذي تلعبه لمجتمع المالي في عملية اتخاذ القرار
المصيري للمؤسسة.

 اآلثر المتوقع يدل على أن البيانات المالية والمحاسبية المخرج النهائي (المتمثل في التقرير النهائي المقدم من
طرف مدقق الحسابات الخارجي) دقيقة ،صحيحة إلى حد ممثلة للواقع خالية من أي تالعب واختالس،

حيث يعد بمتابة تأكيد معقول عن البيانات المالية والمحاسبية.

التوصياتُ :

في ضوء نتائج الدراسة النظرية فإننا نوصي باآلتي:

 االهتمام بنشر الوعي لدى إدارات المؤسسة عن أهمية تدقيق الحسابات الخارجي في معرفة رأس المال.
 العناية واالهتمام بتطلعات المجتمع المالي نظ اًر للدور الذي يلعبه ،والتأثير على ق اررات االستثمار.

 ضرورة تطبيق المعايير المحاسبية الذي يلزم المؤسسة باإلفصاح عن نظ ار لدوره الهام في تحقيق االطمئنان
لمستعملي المعلومات المالية والمحاسبية ،وفي اتخاذ الق اررات االستثمارية.

 العمل على تعزيز استقاللية المدقق الخارجي وتحسين صورته عن طريق تطبيق معايير التدقيق.
المصادرُوالمراجعُ :

A. nikol. (1999). les audits financiers; comprendre les mécanismes du contrôle légal. PARIS: édition
d’organisation.
GERMOND, B. (1991). Audit financier guide pour l’audit de l’information financière des entreprises. Paris:
Dunod.
احمد نور .)4881( .مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعملية .بيروت :الدار الجامعية للطباعة والنشر.
ارم ابراهيم  2148( .سبتمبر  .)21 ،فجوة التوقعات في المراجعة .تاريخ االسترداد  2121أفريل  ،2121 ،من مفاهيم :
https://mafaheem.info/?p=1908
اسالم عبد الفتاح محفوظ يوسف .)2144( .قياس فجوة التوقعات في المراجعة على ق اررات المستثمرين في سوق االوراق المالية في مصر
(دراسة ميدانية) .جامعة بنها ،قسم محاسبة ،مصر :رسالة ماجستير.
التميمي هادي .)2111( .مدخل إلى التدقيق (من الناحية النظرية والعلمية) .عمان :دار وائل للطابعة والنشر والتوزيع.

السعد رائد ابراهيم 41( .تشرين األول  .)2118 ،فجوة التوقعات في بيئة التدقيق الفلسطينة (دراسة ميدانية) .جامعة القدس المفتوحةلالبحاث
والدراسات.448 ،
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الكريم القرآن 4141( .هـ2144/م) .سورة البقرة (اإلصدار رواية حفص عن عاصم ) .دمشق :دار غار حراء.
دون اسم( .بال تاريخ) .المعاني لكل رسم معنى  .تاريخ االسترداد  ،44 ،11 44من المعاني الجامع.

سميرة بوعكاز .)2148 ،/ /( .مساهمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي (دراسة حالة مديرية الضرائب مصلحة االبحاث
والمراجعات بسكرة) .بسكرة ،علوم تجارية ،بسكرة.
مجموعة من محافظي الحسابات 48( .فيفري .)2121 ،كيف تطورت مهنة التدقيق( .مروة مويسي ،المحاور)
محمد بوتين .)2114( .المراجعة و مراقبة الحسابات  ،من النظرية إلى التطبيق  .الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية.
محمد

صالح.

(11

أفريل،

.)2121

مدونة

الق ار

للعلوم

المالية

واالدارية.

تم

االسترداد

من

المحاسبة

والدقيق:

/https://sqarra.wordpress.com/audittt
مروة مويسي 18( .أكتوبر .)2148 ،دراسة تاثير تكامل التدقيق الداخلي والخارجي على قيمة المؤسسة االقتصادية (دراسة ميدانية) .غرداية،
قسم العلوم التجارية ،غرداية.
منصور حامد محمد أبو العال الطحان ،محمد هاشم الحموي محمود .)4888( .اساسيات المراجعة .مصر :مركز القاهرة للتعليم المفتوح.
نور أحمد  .)4881( .مراجعة الحسابات من الناحيتين النظرية والعملية .بيروت :الدار الجامعية للطباعة والنشر.

هاني محمد خليل .)2118 ،12 48( .مدى تأثير تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في فلسطين .مدى تأثير
تطبيق حوكمة الشركات على فجوة التوقعات في مهنة المراجعة في فلسطين .عزة  ،المحاسبة والتمويل  ،فلسطين  :الجامعة االسالمية
غزة .
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اليات تحقيق السالمة المرورية بالتشريع الجزائري
د .ايمان بغدادي
كلية الحقوق جامعة قسنطينة – الجزائر
Imene.baghdadi@umc.edu.dz

ملخص البحث
حوادث المرور في الجزائر تتأثر ارتفاعا خصوصا ،بشبكة الطرق ،حظيرة السيارات ،العنصر البشري ،لذلك كان لزاما وضع آليات
وقائية وردعية لتحقيق السالمة المرورية ،نظ ار لنتائجها الوخيمة على المجتمع وتسببها في خسائر بشرية ومادية كبيرة ،لذلك كان

االهتمام وبذل الجهود من الهيئات المعنية ضروري للتصدي لهاته الظاهرة ،وتحقيق السالمة المرورية من خالل االعتماد على مجموعة

من النظم والبرامج والخطط المرورية واإلجراءات االحت ارزية للحد من حوادث الطرق ،وتسخير هيئات لدعم ذلك ومتابعها ميدانيا كسبل

وقائية للحد من ارتفاع حوادث المرور ،مع تعديل القوانين المرورية كل مرة لتكون هناك إجراءات رادعة لكل المخالفات لقانون المرور،
والتي إذا ما طبقت على أكمل وجه تكون هناك فعالية لها ويسهم في تحقيق السالمة المرورية بالجزائر.
الكلمات المفتاحية :حوادث المرور؛ السالمة المرورية؛ قانون المرور؛ سبل الوقاية؛ الردع.
Abstract :
Traffic accidents in Algeria are affected, especially by the road network, the garage, and the human element.
Therefore, it was necessary to put in place preventive and deterrent mechanisms to achieve traffic safety, in
view of its disastrous consequences for society and caused great human and material losses. Therefore, attention
and efforts made by the relevant bodies were necessary to address For this phenomenon, and achieving traffic
safety by relying on a set of traffic systems, programs, plans and precautionary measures to reduce road
accidents, and using bodies to support this and their follow-up in the field as a preventive means to reduce the
height of traffic accidents, while amending traffic laws every m Of there to be a deterrent measures for all
violations of traffic law, which if applied to the fullest be there to be effective and it contributes to traffic safety
in Algeria.
Keywords : Traffic accidents; traffic safety; traffic law; methods of prevention; deterrence.

المقدمة
أضحت حوادث المرور تشكل هاجسا مرعبا لكل البلدان في العالم ،لما تزهقه من ارواح وماتسبب من مأسي
اجتماعية فاجعة ،وماتخلف من خسائر مادية جسيمة ،واستنادا إلى تقرير األمم المتحدة حول السالمة المرورية في
العالم ،فإن حوادث المرور تحصد سنويا مليونا وثالثمائة روح بشرية ،وتتسبب في إصابة خمسين مليون شخص
إصابات متفاوتة الخطورة ،وتخلف خسائر مادية ب  815مليار دوالر أمريكي ،والنسبة الكبيرة من هذه الخسائر
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السيما البشرية ،تتكبدها البلدان الفقيرة النامية ونسبة الوفيات فيها  %09من مجمل الوفيات بالعالم ،مع أن نسبة
حظيرة المركبات ال تتعدى لديها  %85من الحظيرة العالمية.
والجزائر تحتل المراتب األولى في حوادث المرور بالعالم ،فلقد تم تسجيل  5728شخص لقوا مصرعهم ،وأصيب
 51919آخرون بجروح في  77892حادث مرور تم تسجيله على المستوى الوطني خالل سنة ،7910 :حسبما
أفادت به حصيلة المندوبية الوطنية لألمن الوطني في الطرق ،ومقارنة مع سنة  7915تم تسجيل انخفاض في
حوادث المرور بنسبة  %7.11وفي عدد القتلى  ،% 1.91وفي عدد الجرحى  ،%8.80رغم كل ما وضع من
آليات لتحقيق السالمة المرورية والجهود المبذولة على جميع األصعدة ،مازال إرهاب الطرق يحصد آالف األرواح
ويسبب خسائر بشرية ومادية معتبرة.
المشرع الجزائري في كل مرة يعدل ويتمم القوانين ويأتي بالجديد بغية االحتياط من وقوع الحوادث المرورية وتجنب
خسائرها من جميع الجوانب مع تخصيص عدة هيئات تتولى ذلك ،وقيامه بتشديد العقوبات من المخالفات والجنح
المرورية كأسلوب ردعي لتحقيق السالمة المرورية.
فإلى اي مدى تسهم التدابير الوقائية والردعية في المساهمة بتحقيق السالمة المرورية؟
أوال :اآلليات الوقائية لتحقيق السالمة المرورية
ترتكز السياسية الوقائية ضد حوادث المرور ،على مجموعة من برامج معينة وتسخير هيئات للوقاية من حوادث
المرور ،ليشمل عملها كل الجوانب المتصلة بظاهرة حوادث المرور بصفة مباشرة وغير مباشرة من مستعملي الطريق
والمحيط والمركبة ،والقيام بالتنسيق والتعاون على المستوى الوطني والمحلي بتظافر جهود كل القطاعات والهيئات
المعنية وتنسيق اعمالها مركزيا ومحليا ،وأيضا على المستوى الجهوي والدولي لالستفادة من تجاربها ،كذلك االعتماد
على األساليب العلمية لضمان تحقيق األهداف المرجوة من أي نشاط أو تدابير وقائية ،فاألسلوب العلمي هو
األساس لتطوير منظومة الوقاية ،سواء تعلق بالتشخيص أو التحليل أو التربية والتوعية أو غير ذلك .1
 - 1مفهوم الوقاية من حوادث المرور
إن مفهوم الوقاية من حوادث المرور ،يعادل المفهوم العلمي للوقاية من الجريمة ويصبح مفهوم الوقاية من حوادث
المرور تبعا لذلك ،هو التدابير الوقائية المجتمعية قبلية محسوبة ذات طابع علمي ميداني احترافي تكون بشكل؛
برامج توعوية ،تأهيلية ،تدريسية
وتكون على شكل تدابير إدارية قانونية في مجال؛ النظام المروري ككل ،قواعد المرور ،تعليمات وتوجيهات يومية
حسب الظروف والحاجة.
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وتكون أيضا تدابير تتعلق بالمحيط والتجهيزات تكون في؛ الطرق والشوارع ،إشارات المرور ،استخدام وسائل تقنية.
وعليه فالوقاية من حوادث المرور هي كل تدبير فعلي عملي وليس مجرد نصائح أو إرشادات ،رغم أنها ضرورية
إال انها ليست مرادفة لها ،فالتدابير الوقائية ليست بعدية اي بعد وقوع حوادث المرور ،فهي موجودة بهدف الحيلولة
دون وقوع الحوادث المرورية من أصله ،أو على األقل التقليل منها أو من نتائجها السلبية على الفرد والمجتمع.7
إن المفهوم العلمي للوقاية من الحوادث هو باألساس ضمن المفهوم العلمي للوقاية من المخاطر واألضرار التي
تنتج عن السلوكيات اإلجرامية ،كالوقاية من تعاطي المخدرات والكحول ،وعليه فإن األساليب الوقائية من الحوادث
نجدها دائما لها عالقة بخصوصيات المجتمع ،فالوقاية من الحوادث المرورية يعني تحقيق السالمة المرورية هذه
األخيرة تعني؛ الوقاية والحد من وقوع الحوادث المرورية ضمانا لسالمة اإلنسان وممتلكاته وحفاظا على أمن البالد
ومقوماتها البشرية واالقتصادية ،فهي مجموعة من النظم والبرامج والخطط واللوائح المرورية واإلجراءات الوقائية
للحد من حوادث الطرق أو حتى التقليل من خطورتها عند حدوثها .5
 - 2سبل الوقاية من حوادث المرور
يتطلب التصدي لظاهرة حوادث المرور جهدا وحزم كبيرين من طرف جميع الهيئات المعنية بالوقاية واألمن والتي
تعتمد على أهداف ووسائل محددة لتقليل نتائج الحوادث المرورية ،وبرامج السالمة المرورية تطبق على مراحل
متتابعة ،هذا ما جاءت به دراسة لعمل إطار عام ومخطط تنفيذي لبرامج السالمة على الطرق بتكليف من األمم
المتحدة.
أ  -مراحل برنامج السالمة المرورية
يكمن في ثالث مراحل رئيسية
 مرحلة زيادة الوعي وتحديد طبيعة المشكلةتكون بتطوير إستراتيجيات عامة وخطة تنفيذية قابلة للتطبيق ،بتنفيذ برنامج السالمة الوطني المرحلي ،بحيث يكون
مدة كل مرحلة خمس سنوات.
 اعتماد برنامج التطبيق الميداني للوقاية من حوادث المروروالذي يتضمن  8خطوات أساسية هي:
تشكيل جهاز وطني أو مجلس وطني للوقاية من حوادث المرور ،إعداد وتصميم البرامج الوقائية أو التدابير الوقائية،
التمويل اي البحث عن مصدر التمويل للبرامج الوقائية ،التطبيق الميداني للبرامج الوقائية ،التقييم النهائي للبرامج
الوقائية.
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 دعم التربية والثقافة المروريةوذلك من خالل؛ إدماج مادة التربية المرورية في المناهج الدراسية ،تكوين أشخاص مختصين في التوعية والتحسيس
على مستوى المدارس ،الحرص على تطوير منظومة التكوين والتدريب على السياقة .8
وفي هذا الصدد قام المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق بعدة دراسات منها:
وضع منظومة جمع المعطيات والبيانات حول حوادث المرور وتحليلها واستغاللها ،وضع منظومة التكوين والتدريب
على السياقة ،تشخيص العوامل والدوافع المؤثرة في سلوك مستعملي الطريق ،تطوير أساليب التوعية ،التكلفة
االقتصادية لحوادث المرور ،نسبة التعرض ألخطار حوادث المرور.
باإل ضافة إلى هذه الدراسات والبحوث العلمية تنظم ملتقيات وأيام دراسية يدعى لها الخبراء والمختصين ،لدراسة
سبل تطوير أساليب الوقاية وتفعيلها.
فحسب المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق ،أن منظومة الوقاية من حوادث المرور لكي تحقق األهداف
المتوخاة منها ،يجب أن تستند على  5ركائز أساسية ،الركيزة األولى تكمن في الشمولية؛ اي تتضمن كل عناصر
المتصلة بالظاهرة ،والركيزة الثانية تكمن في االعتماد على األساليب العلمية لتطوير منظومة الوقاية ،والركيزة الثالثة
هي تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين كل القطاعات والهيئات المعنية بالسالمة المرورية ،للتمكن من تنفيذ البرامج
المسطرة بفضل تظافر جهودها .8
ب  -الهيئات الوقائية من حوادث المرور
 اللجنة الوطنية ألمن الطرقتعتبر الجزائر من البلدان التي تولي اهتماما كبي ار للسالمة المرورية ،حيث بادرت منذ السنوات األولى السترجاع
السيادة الوطنية إلى إنشاء " اللجنة الوطنية ألمن الطرق" ،خالل سنة  1012وخولت لها مهمة البحث إليجاد أنجع
السبل واتخاذ التدابير الالزمة لتوفير السالمة لمستعملي الطريق عبر التراب الوطني.
 المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرقبعد تبين أن الهيئة األولى تواجدها كان على المستوى المركزي أعاق كل الهداف المسطرة لها ،لذا فكرت السلطات
العمومية في إنشاء هيئة أخرى تتوفر على شروط جديدة ،وتنظم بكيفية تسمح لها بالتنسيق بين كل القطاعات
والهيئات المحلية ،وتقترب أكثر من الميدان فأكثر ،لتمكينها من تحقيق نتائج أفضل.

المجلد ( )3العدد (2022 )1

الرقم الدولي ()2709-734X

02

حيث نص قانون المرور لسنة  ،1052على إنشاء المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الوطن ،زود " بمجلس
التوجيه"؛ الذي يتضمن ممثلين عن كل القطاعات والهيئات التي لها صلة بالسالمة المرورية ،وب" اللجنة التقنية
االستشارية" وكلف بهمام:
البحث عن مختلف األسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع حوادث المرور ،اقتراح التدابير الالزمة للتصدي لحوادث
المرور ،سن سياسة وطنية للوقاية واعتماد إستراتيجية فعالة لتنفيذها ،االضطالع بمهمة التنسيق بين كل القطاعات
والعمل على تطوير أساليب التربية المرورية ،السهر على تنظيم عمليات توعوية للتهذيب سلوك مستعملي الطريق
والتذكير بجدوى التقيد بقواعد السالمة المرورية واحترام قانون المرور.
جسد هذا المشروع في  79أفريل  ،1005حيث دشن المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق وشرع في أداء
مهامه.
أول ما بدأ به هو؛ السعي إلى تشخيص أسباب وقوع حوادث المرور ،تحديد مختلف العوامل التي تؤدي إلى تفاقم
ظاهرة حوادث المرور ،السيما نسبة الخطورة في الجزائر مقارنة بغيرها من البلدان ،التعاون مع كل اعضاء مجلس
التوجيه وبعض األخصائيين والخبراء تم رسم معالم السياسة الوطنية للوقاية من حوادث المرور وتحديد استراتيجية
لتنفيذها.1
 المؤسسة الوطنية للفحص التقني للسياراتتم إنشاؤها بموجب قانون رقم 18-91 :المؤرخ في  18أوت  ،2 7991حيث أوكلت لها مهمة تنظيم عملية الفحص
التقني للمركبات على اختالف أصنافها وتنوع أغراض استعمالها بصفة دورية ومنظومة.
وقد شرع في عملية الفحص بصفة تدريجية ،سواء من حيث نوعية هذه المركبات األغراض المستعملة من أجلها أو
من حيث التجهيزات الخاضعة للفحص.
وقد تم تعميمها منذ أكثر من سنتين على كل األصناف وكل التجهيزات والقطع التي لها عالقة بالسالمة المرورية.
 المركز الوطني لرخص السياقةأنشئ بموجب المادة  11من قانون المرور رقم 18-91 :وهو مكلف بتأطير نشاطات تعليم سياقة السيارات وتنظيم
امتحانات الحصول على رخص السياقة.
 هيئات أخرىهناك هيئات أخرى نص قانون المرور رقم 18-91 :على إنشاؤها وهي في طور التجسيد لتمكينها من أداء مهامها
ومنها:
 البطاقية الوطنية لرخص السياقة.المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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 البطاقية الوطنية لمخالفات وجنح المرور. البطاقية الوطنية لتسجيل المركبات.ثانيا :اآلليات الردعية لتحقيق السالمة المرورية
ومن بينها واهمها االعتماد على قوانين أشد صرامة ،مثل نظام رخصة السياقة بالتنقيط ،كوسيلة ردعية ،عندما
تتراكم لدى السائق ما يكفي من النقاط لتعليق الرخصة ،وبالتالي يصبح التهديد واقعا حقيقيا ،فقد قررت و ازرة النقل
تطبيق العمل برخصة السياقة بالتنقيط نهاية سنة ،7915 :وهي ليست بنفس الطريقة المطبقة بأوروبا ،بل تكون
بيداغوجية حتى ال تقبل الرفض من طرف السائقين ،وهذا يستلزم قوانين واضحة وشاملة تحدد المخالفات بدقة ويجب
أن تطبق بصرامة للتقليل من حوادث المرور ،حيث صدر قانون رقم 98-12 :المؤرخ في  11فيفري ،7912
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسالمتها وأمنها  ،5الذي يعدل ويتمم القانون رقم ،18-91 :حسب المادة
 18منه فإن المخالفات للقواعد الخاصة لحركة المرور عبر الطرق تصنف إلى  8درجات .
 - 1المخالفات المرورية
أ  -المخالفات من الدرجة األولى
وتحتوي على  2مخالفات ،ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد ب  7999دج ،عند اقترافها تسحب نقطة واحدة عن
كل مخالفة ،باستثناء المخالفات التالية:
مخالفة األحكام المتعلقة باإلنارة وكبح الدرجات ،مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم السيما القواعد المتعلقة
باستعمال الممرات المحمية ،مخالفة األحكام المتعلقة بوضع حزام األمن من قبل راكبي المركبات ذات محرك.
تسحب نقطة مع السحب التلقائي لنقطتين في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بعد أجل  88يوما من تاريخ المعاينة،
وذلك في المخالفات التالية:
 مخالفة األحكام المتعلقة باإلنارة واإلشارة وكبح الدرجات المتحركة والنارية مخالفة األحكام المتعلقة بتقديم وثائق المركبة وعند االقتضاء شهادة الكفاءة المهنية. مخالفة األحكام المتعلقة باستخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق. مخالفة األحكام المتعلقة بالخلل في أجهزة اإلنارة واشارة السيارات.حيث يقوم العون محرر المحضر باالحتفاظ برخصة السياقة فو ار لمدة ال تتجاوز  19أيام ،وال يكون االحتفاظ
برخصة السياقة في هذه الحالة موقفا للقدرة على السياقة خالل نفس المدة ويتم ذلك مقابل تسليم العون في الحال؛
وثيقة تثبت االحتفاظ .0
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ب  -المخالفات من الدرجة الثانية
وتحتوي على  19مخالفات ،ويعاقب عليها بغرامة جزافية 7899دج ،تسحب عند ارتكابها نقطتان عن كل مخالفة،
مع السحب التلقائي لنقطتين في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بعد أجل  88يوما من تاريخ معاينة المخالفة ،يقوم
العون محرر المحضر باالحتفاظ برخصة السياقة فو ار لمدة ال تتجاوز  19أيام ،وال يكون االحتفاظ برخصة السياقة
موقفا للقدرة على السياقة خالل نفس المدة ،ويتم ذلك مقابل تسليم العون في الحال وثيقة تثبت االحتفاظ .19
لكن في حالة:
 مخالفة األحكام المتعلقة بالمرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو األرصفة أوحواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيره من المركبات المرخص لها بذلك خصيصا ولمرور
الراجلين.
 مخالفة األحكام المتعلقة بتجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة ال تفوق  %19والتي قامت التجهيزاتالمعتمدة بالمعاينة للمركبات ذات محرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ،ولكل
صنف من أصناف المركبات في هاتين الحالتين ،يقوم العون محرر محضر المخالفة باالحتفاظ برخصة السياقة
فو ار مقابل تسليم وثيقة تثبت االحتفاظ في الحال ،ويكون االحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة بعد
أجل مدته  85ساعة ،وفي هذه الحالة ترسل الرخصة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة.
ج  -المخالفات من الدرجة الثالثة
تحتوي على  15مخالفة ،يعاقب عليها بغرامة جزافية 5999دج ،تسحب فيها  8نقاط عن كل مخالفة ،مع السحب
التلقائي لنقطتين في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بعد أجل  88يوما من تاريخ المعاينة ،حيث يقوم العون محرر
المحضر باالحتفاظ برخصة السياقة فو ار لمدة ال تتجاوز  19أيام ،وال يكون االحتفاظ لرخصة السياقة موقفا للقدرة
على السياقة ،خالل نفس المدة ويتم ذلك مقابل تسليم العون في الحال وثيقة تثبت االحتفاظ.
لكن في المخالفات التالية:
 مخالفة أحكام تجاوز حد السرعة القانونية المرخص بها بنسبة تفوق  %19وتقل عن  %79والتي قامت التجهيزاتالمعتمدة بمعاينتها للمركبات ذات محرك بمقطورة أو دون مقطورة أو نصف مقطورة في بعض مقاطع الطرق ولكل
صنف من أصناف المركبات.
 مخالفة أحكام بمنع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير -مخالفة أحكام بوضع حزام األمن من قبل السائق.
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 مخالفة األحكام المتعلقة باالرتداء اإلجباري للخوذة لسائقي الدرجات النارية والراكبين فيها.مخالفة األحكام المتعلقة بالمرور أو التوقف أو الوقوف بدون ضرورة حتمية على شريط الوقوف االستعجالي للطريق
السيار أو الطريق السريع.
 مخالفة األحكام المتعلقة بطبيعة األطر المطاطية للمركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة وشكلهاوحالتها.
بهاته المخالفات يقوم العون محرر المحضر باالحتفاظ برخصة السياقة فو ار مقابل تسليم وثيقة تثبت االحتفاظ
برخصة السياقة ،ويكون االحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة ،بعد أجل مدته  85ساعة ،وفي هذه
الحالة ترسل رخصة السياقة إلى لجنة تعليم رخصة السياقة.
د  -المخالفات من الدرجة الرابعة
وتحتوي على  59مخالفة ،ويعاقب عليها بغرامة 8999دج ،وفيها تسحب ستة نقاط ،عن كل مخالفة مع السحب
التلقائي لنقطتين في حالة عدم دفع الغرامة الجزافية بعد أجل  88يوما من تاريخ المعاينة ،يقوم العون محرر
المحضر باالحتفاظ برخصة السياقة فو ار لمدة ال تتجاوز  19أيام ،وال يكون االحتفاظ برخصة السياقة في هذه الحالة
موقفا للقدرة على السياقة خالل نفس المدة ،ويتم ذلك مقابل تسليم العون في الحال وثيقة تثبت االحتفاظ.
لكن هناك مخالفات عديدة من الدرجة  8تكون موقفة للقدرة على السياقة ،بعد أجل  85ساعة ،وفي هذه الحالة
ترسل الرخصة إلى لجنة تعليق رخصة السياقة.
وحسب المادة  05المعدلة والمتممة بموجب المادة  15من القانون رقم 98-12 :فإنه في حالة المخالفات ومع
انقضاء األجل لدفع الغرامة ،فإنه يرسل محضر عدم الدفع إلى وكيل الجمهورية وفي هاته الحالة يرفع مبلغ الغرامة
بحدها األقصى كما يلي:
5999دج للمخالفات من الدرجة األولى8999 ،دج للمخالفات من الدرجة الثانية1999 ،دج للمخالفات من الدرجة
الثالثة 2999 ،دج للمخالفات من الدرجة الرابعة.
ترسل المعلومة إلى اإلدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط للسحب اإلضافي لنقطتين .11
 - 2الجنح المرورية
في حالة ارتكاب السائق حائز رخصة السياقة إحدى الجنح المنصوص عليها بقانون رقم ،98-12 :فإن العون
الذي عاين المخالفة ،بإرسال محضر المخالفة المرتكبة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة ،إلى وكيل الجمهورية
في أجل أقصاه "7ساعة ،ترسل المعلومة الخاصة بالجنحة المرتكبة إلى االدارة المكلفة بتسيير نظام الرخصة بالنقاط
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في أجل ال يتجاوز  5أيام ابتداءا من تاريخ معاينة المخالفة ،يتم السحب التلقائي لعدد النقاط طبقا ألحكام المادة
 17مكرر من هذا القانون ،واذا صدر حكم بالبراءة وبناء على طلب المعني ،يتم استرجاع النقاط التي تم سحبها
من رخصة السياقة بعد صيرورة الحكم النهائي.
يمكن الجهة القضائية المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى الجنح المبينة بهذا القانون ،وباإلضافة إلى
العقوبات الجزائية األخرى ،القيام بتعليق رخصة السياقة كما يأتي:
 لمدة سنتين إلى  8سنوات بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 10 ،10 ،15 ،12 :مكرر،21 ،29 ، 21مكرر.25 ،
 لمدة سنة بالنسبة للجنح المنصوص عليها في المواد 52 ،51 ،58 ،58 ،20 ،22 ،21 ،28 ،28 ،27 :فقرة.50 ،7
في حالة العود تقوم الجهة القضائية المختصة بإلغاء رخصة السياقة ،ماعدا حالة المنع ،يمكن المعني أن يلتمس
الحصول على رخصة سياقة جديدة بعد أجل  8سنوات.
وحسب المادة  05مكرر تنص أنه في حالة تعليق رخصة السياقة أو إلغاءها بموجب حكم قضائي ،يتعين على
المعني اعادة رخصة السياقة إلى المصالح المؤهلة التابعة للو ازرة المكلفة بالداخلية.
وفي حالة ارتكاب صاحب رخصة السياقة إحدى الجنح من هذا القانون التي تتم معاينتها قانونا خالل الفترة
االختبارية ،تصدر الجهة القضائية المختصة قرار إلغاء رخصة السياقة باإلضافة إلى العقوبات الجزائية.
في هذه الحالة ال يمكن لهذا األخير طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خالل أجل مدته  15شه ار ابتداءا
من تاريخ صدور قرار اإللغاء .17
هاته الجنح تتعلق خصوصا بالقتل الخطأ و/أو الجرح الخطأ نتيجة تهاون أو تغافل أو عدم االمتثال لقواعد المرور
في الطرق .15
أو السائق في حالة سكر أو تأثير مواد أو اعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات ،أو جنح اإلفراط في السرعة أو
التجاوز الخطير أو المناورات الخطيرة ،السير في االتجاه الممنوع أو االستعمال اليدوي للهاتف ...إلخ.
أو تجاوز سائق نقل البضائع الوزن المرخص به للحمولة.
في كل الجنح المنصوص عليها في المواد من  12إلى  21مكرر تسحب  19نقاط ،عن هذه الجنح وفي حال
الحكم بالبراءة يتم استرجاع النقاط التي تم سحبها ،تعلق رخصة السياقة بموجب حكم قضائي لمدة سنتين إلى 8
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سنوات ،وفي حالة العود تقوم الجهة القضائية بإلغاء رخصة السياقة ،وإذا ارتكبت الجنحة خالل الفترة االختبارية
للسائق تلغى رخصة السياقة من قبل الجهة القضائية.
نفس األمر أيضا يطبق في الجنح التي تتعلق بإفالت السائق المرتكب لحادث أو تسبب فيه أو حدث عنه قتل خطأ
أو الجرح الخطأ أو سائق في حالة سكر أو تخدير أو مركبة تحمل لوحة تسجيل ال تتطابق مع المركبة أو مع
مستعملها ،أو شخص متحصل على رخصة أو حاول الحصول عليها بواسطة تصريح كاذب أو يقود مركبة دون
رخصة سياقة.
أو شخص وضع ممهال على مسلك مفتوح لحركة المرور دون ترخيص أو كل شخص استمر رغم تبليغه بواسطة
الطرق القانونية تعليق أو إلغاء رخصة السياقة أو منع استصدار رخصة جديدة في قيادة مركبة .18
وغيرها من الجنح األخرى الواردة بهذا القانون.18
الخاتمة:
إن المنظمة العالمية للصحة من خالل تقاريرها حول حالة السالمة على الطرق ،خاصة تقرير سنة  ،7918تطرقت
فيه إلى مسألة التنمية المستدامة التي تهدف إلى خفض عدد الوفيات بحوادث المرور ،إذ تؤكد أنه تشمل اهداف
التنمية المستدامة غاية تقتضي بخفض عدد الوفيات واالصابات الناجمة عن حوادث الطرق ،إلى النصف بحلول
عام  ،7979وتحقيق هذا الهدف ال يتم إال عن طريق اتباع عدة سبل وقائية ،منها؛ نشر التربية المرورية وسن
القوانين والتشريعات المرورية ،فبرغم من النشاطات التوعوية والتحسيسية التي تقوم بها المؤسسات األمنية من
الشرطة والدرس الوطني ،إلى جانب تطبيق القوانين المسنة في مجال المرور ،من عقوبات إال ان الجزائر تسجل
يوميا ضحايا من موتى وجرحى إثر حوادث المرور ،ناهيك عن الخسائر المادية المعتبرة.
ومنه نالحظ أن:
يمكن أن تكون لقانون المرور فعالية في مجال التقليل من حوادث المرور ،إذا تم تطبيقه بكل صرامة ،فجنح المرور
والمخالفات والغرامة الجزافية وسحب رخص السياقة ،كلها عقوبات ارتفعت من سنة  7911إلى غاية ،7915
لتعرف انخفاضا نوعا ما سنة  ،7918ألن أغلبية السائقين ال يحترمون قانون المرور ،وأصبح ذلك عادة طبيعية
مقبولة لدى أغلبية الناس وعدم احترام القانون يرجع ايضا إلى عدم احترام قوانين المرور يرجع لنقص المتابعة
القانونية.
إال أن التعديل األخير لسنة  7912أتى بالجديد منها نظام رخصة السياقة بالتنقيط ،ويقتضي األمر التجسيد الفعلي
له ،ألنه مهم جدا ،وإلى حد اآلن لم يطبق بعد ،وإلى أن يجسد تبقى األحكام المتعلقة بكيفيات تسيير رخصة السياقة
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سارية المفعول ،على وعسى يكون الحل األمثل للتقليل من حوادث المرور عبر الطرقات ،هاته األخيرة التي تحدث
بسبب خرق قانون المرور ،والتهور للسائقين وتجاوز حد السرعة القانوني ،ضف له حاالت السكر وغيرها ،وهذه
األفعال كلها مجرمة يعاقب عليها بالغرامات والسجن كإجراءات قانونية رادعة ضف لها اإلجراءات الوقائية المتمثلة
في جملة التدابير االحتياطية ومجموع النشاطات التوعوية والتحسيسية لتفادي وقوع الحوادث المرورية.
ويالحظ كذلك أن:
نظام رخصة السياقة بالتنقيط يحتاج :قاعدة بيانات مركزية ،قارئ رخصة السياقة البيو مترية ،تكوين األعوان ،توزيع
رخص السياقة البيو مترية على كل حائز رخصة سياقة بالصورة القديمة ،ووضع المدارس البيداغوجية لتدريس من
سحبت رخصهم...الخ ،ودور البطاقية الوطنية لرخص السياقة إعداد قاعدة بيانات ،فمنذ سنة  7910كل رخصة
تصدر تكون مسجلة على مستوى هذه الهيئة ،إلى حين اقتناء آالت الكاشفة ومختلف األجهزة المتعلقة بقراءة الشرائح
البيو مترية ،خصوصا وان الصفقة األولى التي أبرمت مع الشركة اإلسبانية قد الغيت ،واألخرى التي ابرمت مع
الشركة األلمانية سنة  7915ألغيت هي األخرى.
التوصيات:
 -1اعتماد التربية المرورية كمادة دراسية في مناهج التربية المدنية بمرحلة المتوسط والثانوي.
 - 7تمديد فترة االختبارات قبل التقدم إلى امتحان رخصة السياقة من أجل تحصيل الخبرة أكثر وتشديد الرقابة على
مدارس تعليم السياقة لتكون العملية بشفافية فالبد من وضع آليات تضمن الحصول على رخص السياقة عن جدارة
واستحقاق وليس بالطرق الملتوية مثل شراء رخصة السياقة ،مع انشاء ديوان وطني للحصول على رخصة السياقة.
 -5التطبيق الفعلي والصارم للقوانين المرورية الرادعة ،بغية التقليل من حوادث المرور فالفرد الجزائري ال يحترم
قانون المرور.
 -8اآلن أصبح ضروري وضع المراسيم التنفيذية وكل اآلليات القانونية إلى تنفيذ نظام رخصة السياقة بالتنقيط،
وجعله حيز التنفيذ ألنه أسلوب ردعي مهم واحتمال فعاليته كبير ،في حالة ما طبق بصرامة.
 -8تفعيل أكثر دور كل من هيئات الوقاية من حوادث المرور ،خاصة البطاقيات ،و المندوبية الوطنية.
 -1تكثيف البرامج الخاصة بالسالمة المرورية بغية التقليل من حوادث المرور واهمها توفير الدعم المادي لها مع
االعتماد على األساليب الدولية الناجحة في ذلك.
المراجع والمصادر:
 - 1موقع المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق www.cmpsr.org.dz
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- 2احسن مبارك طالب :سبل الوقاية من حوادث المرور ،ورقة مقدمة للندوة العلمية "التجارب العربية والدولية في تنظيم المرور"،
أيام  3-1جوان  ،2002مركز الدراسات والبحوث ،جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،الرياض ،ص.11 :
- 3محمد حسين منصور :المسؤولية عن حوادث السيارات ،الجامعة الجديدة ،د.ط ،اإلسكندرية ،سنة ،2002 :ص123 :
 - 1لعريط بشير ،هناء بوحارة :دراسة نفسية ألسباب ارتكاب الحوادث المرورية-دراسة ميدانية ومن وجهة نظر السائقين لسيارات
األجرة -الملتقى الوطني األول حول " حوادث المرور بين مستعملي الطريق وتنظيم المرور" ،يومي  22/21أفريل  ،2013كلية
العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية ،قسم العلوم االجتماعية ،مخبر سيكولوجية مستعملي الطريق ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة،
الجزائر ،ص.20 :
 - 2وزارة النقل ،المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق :تنظيم السالمة المرورية بالجزائر وجهود الدولة لتوفير السالمة عبر
الطرق ،د.سنة ،ص 22 :وما بعدها.
- 6وزارة النقل ،المركز الوطني للوقاية واألمن عبر الطرق :نفس المرجع ،ص ص22-21 :
 -2الجريدة الرسمية العدد 16 :المؤرخة في  12أوت .2001
المعدل والمتمم باألمر رقم 03-02 :المؤرخ في  22جويلية  ،2002ج ر العدد 12 :المؤرخة في  22جويلية .2002
 - 8الجريدة الرسمية العدد 12 :لسنة .2012
 - 2لكن في حالة مخالفة أحكام وضع الحزام من قبل راكبي المركبات ذات محرك يقوم العون محرر محضر المخالفة باالحتفاظ برخصة
السياقة ،فورا مقابل تسليم وثيقة تثبت االحتفاظ في الحال ،ويكون االحتفاظ للرخصة موقفا للقدرة على السياقة بعد أجل مدته  18سا،
وفي هذه الحالة ترسل الرخصة إلى لجنة تعليق الرخصة.
 - 10هذه المخالفات هي:
 مخالفة أحكام إستخدام أجهزة التنبيه الصوتي -مخالفة احكام التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية وتقليص سيولة حركةالمرور -مخالفة أحكام لوحات التسجيل والتجهيزات وإشارات النقل االستثنائي ومؤشرات السرعة -مخالفة أحكام وضع اإلشارة
المالئمة من السائق في الفترة اإلختبارية -مخالفة أحكام السير على الخط المتواصل  -مخالفة احكام التوقف أو الوقوف التعسفي المعيق
لحركة المرور -مخالفة أحكام بمرور المركبات في المسالك المفتوحة دون تزود بلوحتي التسجيل -مخالفة احكام عدم التصريح بنقل
ملكية المركبة أو عدم التصريح بتغيير إقامة مالك المركبة.
 - 11في انتظار صدور المراسيم التنفيذية كتنظيم لهاته المادة.
 - 12انظر المادة  22المعدلة والمتممة بموجب المادة  12من القانون رقم 02-12 :المرجع السابق.
- 13انظر المادة  282-282من قانون رقم 01-02 :المؤرخ في  22فيفري  ،2002المتضمن تعديل قانون العقوبات الجزائري ،ج ر
العدد 12 :المؤرخة في  8مارس .2002
 - 11ال تسحب اي نقطة في هذه الحاالت.
 -12انظر المواد من  81إلى  22مكرر من قانون رقم ،02-12 :المرجع السابق.
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التصوف :من القراءة التاريخية إلى التأصيل اإلبستمولوجي-التاريخي
أ .بكيري عبد هللا
جامعة الجزائر – الجزائر
bakiriabdallah3@gmail.com

المقدمة
يعد التصوف والعرفان اإلسالمي من أبرز وأكبر القارات المعرفية التي أنتجتها الحضارة اإلسالمية ،وبعيدا عن جدل
النشأة يمكن تلمس أن اتجاهات الزهد بدأت مبك ار بعد ظهور اإلسالم ،ومع انتقال الموروث الشرقي الحقا تبلور

التصوف كمنهج خاص في إنتاج التصورات ،وكنظام معرفي قائم بذاته ،أنتج لنا عدة إبداعات في شتى مناحي

األدب والفكر والفلسفة ،وارتبطت بإف ارزاته عدة علوم جديدة كعلم الحروف واألرقام ،وعلم الحكمة وعلم المقامات،
وعلم األحوال ،وعلم المنازل والدرجات ،وعلم الوالية ،وعلم النبوة واإلمامة واألقطاب ،وعلم الوجود والمعرفة.

وبقدر تشعب اإلنتاجات العرفانية بقدر صعوبة فهمها فقد تشكلت أساسا من مسلمة أن الشريعة تتألف من ظاهر
وباطن ،ظاهر موجه لعامة الناس ،وباطن يختص به أهل الزهد والعرفان ،ولهذا كانت التجربة الصوفية في نظر

الكثيرين تجربة ذاتية تحياها النفس ،تعاش وال تنقل ،لكن هذا ال يمنع من محاولة فهم علمي محدد معرفيا للتراث
الضخم الذي خلفته المدرسة الصوفية.
إن المتأمل لتاريخ التأليف حول التصوف سيالحظ أن المؤلفات في هذا المجال لطالما ارتبطت بتصنيفات معينة،

فهي إما عرض لتاريخ التصوف أو تصنيف لمدارسه أو قراءة لسير أعالمه ،وهذا النوع من التأليف ال يخرج عن

المنهجية التاريخانية ،التي لطالما ساهمت في جعل هذا العلم أسي ار لنفس التصورات المنهجية الضيقة واإلجت اررية،

وقد ترتب عن هذه المنهجيات تصورات منفرة عن الفكر الصوفي ،ولهذا ال بد من دراسة جديدة للنصوص الصوفية

من وجهة إبستمولوجية وتاريخية تؤسس لتصور كامل ومتكامل لألسس واألنظمة المعرفية المشكلة له.

إن المكتسبات المعرفية والمنهجية لفلسفات ما بعد الحداثة بإمكانها أن تشكل إطا ار جديدا لفهم النص الصوفي
انطالقا من أسس إبستمولوجية تشكل إطار نظريا لمعرفة علمية ،باإلضافة إلى رؤية تاريخية تتجاوز التصنيفات

التقليدية اعتمادا على مكتسبات علم النفس التاريخي ،لهذا يمكننا أن نتساءل :إلى أي مدى يمكن استثمار هاته
المنهجيات والمكتسبات في التأسيس العلمي للتصوف؟ وهل يمكن أن تشكل أط ار موضوعية لدراسة علمية للتصوف

تتجاوز ما هو سائد من قراءات وتصنيفات وأحكام؟

23

المجلد ( )3العدي (2022 )1

المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة

 .1التصوف والقراءات التاريخانية:
إن المتأمل لتاريخ التأليف الصوفي سيالحظ ال محالة أنه ورغم التراث الضخم الذي خلفته المدرسة الصوفية بمختلف

تياراتها ومشاربها ،إال أن المؤلفات الصوفية أو الدارسة للتصوف ال تخرج عن القراءات التاريخانية ،ونقصد بهذا

المصطلح المنهجية المتبعة التي تحصر عملها في سرد النصوص الصوفية كماهي الواحدة تلو األخرى ،فالتأليف

في التصوف وحول التصوف لطالما انقسم إما إلى مصادر أصلية مثل :الرعاية لحقوق هللا عز وجل للمحاسبى،

قوت القلوب ألبو طالب المكي ،لطائف اإلشارات للقشيري ،إحياء علوم الدين للغزالي ،الفتح الرباني والفيض

الرحماني لعبد القادر الجيالني ،الفتوحات المكية لمحيى الدين بن عربي ،الطواسين للحالج ...وغيرها الكثير من
أمهات اإلبداع الصوفي.

أما القسم الثاني من التأليف الصوفي فهو متعلق بالمراجع والمؤلفات الدارسة للتصوف ،والتي لطالما قامت على

المنهجية التاريخانية مكتفية بعرض أعالم التصوف وسير المتصوفة وتاريخ هذا التراث ،دون محاولة حقيقية

للتأسيس العلمي اإلبستمولوجي للتصوف ،وخاصة دون إستثمار للمكتسبات المنهجية المعاصرة ،والفتوحات الكبيرة
من حيث مناهج الدراسة التي شهدتها مختلف العلوم خاصة في مرحلة ما بعد الحداثة ،إن هذا التأخر المنهجي في
دراسة التصوف جعل من النص الصوفي مصاحبا في كثير من األحيان ألحكام مسبقة ترميه بصفات الالمعقول،

بل وتحيله في بعض األحيان إلى مراتب الكفر و الزندقة( ،...يكفي أن تأخذ نصا صوفيا مفصوال عن سياقه
التاريخي وعن تأويله وبنيته اإلبستمولوجية ليبدو مناقضا للوحي مرادفا للكفر والخروج عن الملة) ومن هنا تبدوا

الحاجة ضرورية وملحة لدراسة تاريخية إبستمولوجية للنص الصوفي.
 .2التصوف ...تأصيل تاريخي إبستمولوجي:

إذا كانت القراءة التاريخانية عرض سردي للنصوص ،فإن القراءة التاريخية تتجاوز ذلك إلى ربط النص الصوفي
بالفكر وبالحياة اإلجتماعية ،بحيث ال يبدو ذلك النص مجرد مجزوءة خارجة عن الفكر السائد والمعاني المختلفة

والتأويالت المصاحبة ،مما يتيح إعادة النظر في المعنى الحقيقي للنص في سياقه المعرفي والعرفاني واإلجتماعي،
وهنا باإلمكان اإلستعانة بأحد فروع علم التاريخ الحديث والقصد به علم النفس التاريخي ،لربط النص بعقلية صاحبه

و بعقلية الناس في فترة معينة من فترات الماضي.

إن اإلبستمولوجيا المعاصرة قد تجاوزت الكثير من معاني التصنيف التقليدي لثنائية العقالنية-الالعقالنية ،بحيث
لم يعد ذلك الفصل التقليدي بينهما قائما ،لقد أبانت هذه األبحاث عن أن ما وصف على مر تاريخ العلم بالالمعقول
كثي ار ما حمل في بنيته المعرفية أعلى درجات المعقول ،كما أن للمعقول أيضا جانبه الالمعقول" ،إن الدراسات

التحليلية واألنثروبولوجية ال معاصرة كشفت أن إثبات فعالية العقل ال يتنافى مع القول بالالمعقول ،و بالفعل لو
تحررنا من فهم متصلب للعقالنية سيتضح لنا بأن ما كانت العقالنية التقليدية تسميه بالالمعقول خاضع لمنطق
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محكم ،وربما كان ذلك أهم إسهام لمفكر مثل ليفي ستراوس الذي أعاد النظر في الثنائية الميتافيزيقية التي تفصل
الميتوس عن اللوغوس( ".بن عبد العالي ،2002 ،صفحة )73

إن قراءة تحليلية للتأليف العلمي حول التصوف أو للنقد الموجه له توضح بجالء أن أبرز سمة يوصف بها هو أنه

يمثل الالمعقول ،ولذلك فليس غريبا أن نجد مفك ار كبي ار بحجم محمد عابد الجابري يعتبر أن هذا النوع من الفكر

العرفاني يمثل العقل المستقيل في اإلسالم ،بل ويعتبره أحد أهم أسباب أزمة العقل العربي ،لكن هكذا أحكام كثي ار

ما تغفل عن "حقيقة كشف عنها النقد الفلسفي المعاصر ،وقوامها أن الالمعقول هو مدار العقل بل ما يدور في

خلده ،إنه نسيجه وحياته السرية ،و هو طريقته الالهوتية أو األسطورية أو الدوغمائية في التعامل مع األشياء ،وال

يخلو عقل من المعقوله ،بما في ذلك العقل الغربي الحديث بدءا من ديكارت وانتهاء بالمعاصرين( ".حرب،2000 ،
صفحة  ،)222كما أن هذا الزعم –حول الالمعقول -تحاول اإلبستمولوجيا المعاصرة في بعض فروعها تجاوزه،
وذلك بما تنادى به من ردم الهوة بين الطبيعية والثقافة ،وبين اإلنساني والحيواني ،وبين الحسي والعقلي ،فاتجاه

العقل المعاصر هو اتجاه يتميز بالبحث في الخرافة واألسطورة ،والفكر الوحشي ،والالوعي الفردي أو الجمعي ،وفي
كل ما كان يعد خارجاً عن دائرة المعقول( .الشياب ،2022 ،صفحة )442

وانطالقا من هذا الفهم الجديد للمعقول والالمعقول نالحظ تقاربا شديدا بين بعض المعاني والمبادئ الصوفية ،وبين
بعض األفكار الفلسفية لفكر ما بعد الحداثة ،ولعل من أبرز دالئل هذا التقارب مبدأ اآلخرية كما ورد لدى مفكر

تفكيكي ينتمي لما بعد الحداثة هو جاك دريدا ،حيث يقول" :إن حضور اآلخر في شكل شكل ال شكل له ،"...وقوله

أيضا" :ال يمكنني أن أصغي إلى اآلخر إال حين أكون معدما ال أملك شيئا وحين أكون في حالة عطالة قاتلة"...
وهذه العبارات ال نجد أمثالها إال في النسيج الصوفي اإلسالمي ،وخاصة الحال التي بلغهـا

البسطامي في الشطحة الشهيرة عندما قال" :ثم أشرفت على التضـييع حـتى
العارف الكبير ُ
عت عن التضييع بليس في ليس في ضياعه التضييع ".وليس من الصعب إحالة
عت في الضياع
ضياعا ،وض ُ
ض ُ
ً
التركيبات اللغوية في الخطاب التفكيكي عند دريدا إلى المصدر الصوفي ألنه ببساطة لم ترد مثل هذه التركيبات

من قبل في أي ميدان معرفي سواه( .معميش ،2002 ،صفحة )26

إن المالحظات السابقة تدفع نحو تقديم بديل معرفي لدراسة النص الصوفي وفق نظرة علمية تاريخية ،ووفق حدود

إبستيمية ،ف النص الصوفي كأي بحث معرفي وكأي موضوع علمي له موضوع ومنهج ومصطلح خاص به ،وأي
بحث علمي حول النص العرفاني يجب أن تتوفر فيه العناصر السابقة الذكر ،وهذه العناصر تتجلى في أربعة حدود

إبستيمية (من أهم المراجع في هذا اإلطار موسوعة الحبيب للدراسات الصوفية ،التصوف اإلسالمي من الرمز إلى

العرفان للباحث محمد بن بريكة) ،أو أربعة أطر معرفية ضرورية في دراسة النص الصوفي:

أوال :الحد التعريفي:

ويقصد بالحد التعريفي معرفة ماهية هذا العلم من ثالث نواحي ،الناحية األولى تتمثل في التعريف المصدري لهذه

المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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الكلمة أي اشتقاق التسمية ،والناحية الثانية تتمثل في المصطلحات المرادفة للتصوف ،والناحية الثالثة تتمثل في

تطوره التاريخي ومراحله.

فمن الناحية األولى :فقد اختلف المؤرخون في االشتقاق المصدري لكلمة تصوف '' فقد كثرت األقوال في اشتقاق
التصوف ،فمنهم من قال( :من الصوفة ،ألن الصوفي مع هللا تعالى كالصوفة المطروحة ،الستسالمه هلل تعالى)،

ومنهم من قال( :إنه من الصفة ،إذ جملته اتصاف بالمحاسن ،وترك األوصاف المذمومة) ،ومنهم من قال( :من
الصفاء) ،حتى قال أبو الفتح البستي رحمه هللا تعالى:
تنازع الناس في الصوفي واختلفوا وظنه البعض مشتقاً من الصوف
ولست أمنح هذا االسم غير فتى

صفا فصوفي حتى سمي الصوفي

ومنهم من قال( :من الصَّفة ،ألن صاحبه تابع ألهلها فيما أثبت هللا لهم من الوصف) حيث قال تعالى { :واصبر

صَّفة هم الرعيل األول من رجال التصوف ،فقد كانت حياتهم
نفسك مع الذين يدعون ربهم[ }...الكهف ]22 :وأهل ال ُ

التعبدية الخالصة المثل األعلى الذي استهدفه رجال التصوف في العصور اإلسالمية المتتابعة ،وقيل( :من الصفوة)

كما قال اإلمام القشيري ،وقيل( :من الصف) فكأنهم في الصف األول بقلوبهم من حيث حضورهم مع هللا تعالى
وتسابقهم في سائر الطاعات ،ومنهم من قال( :إن التصوف نسبة إلى لبس الصوف الخشن ،ألن الصوفية كانوا

يؤثرون لبسه للتقشف واالخشيشان)( .عيسى ،الصفحات )20-9

وغير بعيد عن هذه االشتقاقات يذهب الكالباذي في كتابه '' :التعرف لمذهب أهل التصوف'' ،في الباب األول:

الص ْوفية صوفية ،حيث يقول '' :قالت طائفة :إنما سميت الصوفية صوفية :لصفاء
سميت ُّ
ق ُ
ولهم في الصوفية :لم ّ
أسرارها ،ونقاء آثارها .وقال بشر بن الحارث :الصوفي :من صفا قلبه هلل .وقال بعضهم :الصوفي :من صفت هلل
معاملته ،فصفت له من هللا كرامته .وقال قوم :إنما سموا صوفية :ألنهم في الصف األول بين يدي هللا ؛ بارتفاع
هممهم إليه ،وإقبالهم بقلوبهم عليه ،ووقوفهم بسرائرهم بين يديه ،وقال قوم :إنما سموا صوفية :لقرب أوصافهم من

الصَّفة ،الذين كانوا على عهد رسول هللا ،وقال قوم :إنما سموا صوفية :للبسهم الصوف ،وأما من
أوصاف أهل ُّ
الصَّفة والصوف :فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم؛ وذلك أنهم قوم قد تركوا الدنيا فخرجوا عن األوطان،
نسبهم إلى ُّ

وهجروا األخدان ،وساحوا في البالد ،وأجاعوا األكباد ،وأعروا األجساد ،لم يأخذوا من الدنيا إال ماال يجوز تركه من

ستر عورة ،وسد جوعة( ''.الكالباذي ،2002 ،صفحة )26

هذا من ناحية االشتقاق أما من ناحية المرادفات التي تحمل نفس المدلول المفاهيمي لمصطلح التصوف فهي كثيرة

نذكر منها  :الزهد ،الحكمة ،علم اإلحسان ،علم الذوق ،علم السلوك ،علم التزكية ،السير ،الخلق ...وللداللة على
هذه المرادفات نأخذ بعض التعريفات للتصوف:
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يعرف الشيخ أحمد زروق التصوف بأنه هو اإلحسان وهو "إسناد الشيء ألصله ،والقيام فيه بدليله الخاص به يدفع
قول المنكر بحقيقته ،ألن ظهور الحق في الحقيقة يمنع من ثبوت معارضتها ،فأصل التصوف مقام اإلحسان الذي

ألن معاني صدق التوجه
كأنك تراه فإن لم تكن تراه ّ
فسره رسول هللا صلى هللا عليه وسلم( :بأن تعبد هللا ّ
فإنه يراك)ّ ،
لهذا األصل راجعة وعليه دائرة ،إذ لفظه دال على طلب المراقبة الملزومة به ،فكان الحض عليها حضاً على عينه،
كما دار الفقه على مقام اإلسالم واألصول عل مقام اإليمان ،فالتصوف أحد أجزاء الدين الذي علمه عليه السالم
جبريل ليعلمه الصحابة رضي هللا عنهم أجمعين( ".زروق ،2004 ،صفحة )23

و يعرف أبو محمد الجريري  ( :التصوف استعمال كل خلق سني ،وترك كل خلق دني ،) .ويعرفه اإلمام الكتاني:
(التصوف كله أخالق ،فمن زاد عليك باألخالق زاد عليك بالتصوف) (القشيري ،2996،الصفحات )442-442
وفي هذين التعريفين نالحظ ربط التصوف باألخالق ،ولهذا نالحظ الشيخ زروق في قواعد التصوف يقول  ( :وقد

حد التصوف ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو األلفين ،مرجع كلها لصدق التوجه إلى هللا تعالى ،وإنما هي وجوه فيه) .

(زروق ،2004 ،صفحة )27

أما من ناحية التطور التاريخي فنجد أن هذا العلم لم يكتمل دفعة واحدة بل عرف مراحل ومراتب يمكن إجمالها في
مدرستين أو نوعين من التصوف هما :التصوف األخالقي والتصوف العرفاني:
أ .التصوف األخالقي :التصوف األخالقي ويسمى أيضا بالتصوف السني في مقابل التصوف الفلسفي العرفاني
وهذا النوع من التصوف تتميز نصوصه بالبساطة و سهولة الفهم ويظهر هذا النوع في كتب كل من المحاسبي و

الغزالي وأبي طالب المكي  ،ويعرف تاريخيا بالزهد وهو يمثل المرحلة األولى من بداية التصوف اإلسالمي ،وارتبط
ظهوره بفكرة مجاهدة شهوات النفس في صدر اإلسالم من خالل أحاديث الرسول وسلوكياته وأفعال صحابته الزاهدة

في الدنيا " ،فالزهد كما يعبر عنه كثير من الدارسين القدامى والمحدثين هو سلوك إنساني يخلص النفس بالمجاهدة
عما يشغلها من الدنيا ويسمو بالروح لتنعتق من أثقال المادة التي هبطت بها إلى األرض( ".صبح ،2993 ،صفحة

)266
وهذا ا لتصوف األخالقي قائم على ثالث ركائز  :الزهد  ،اإلحسان  ،االستقامة  ،وتعتبر االستقامة أعلى مراتب

التربية الروحية  ،ويعتبر كتابا " الرعاية لحقوق هللا " للمحاسبي  ،و"وقوت القلوب " ألبي طالب المكي أول كتابان

في التزهد .

كما تعتبر كتب الغزالي من أهم الكتب التي تمثل هذه العتبة من التصوف  ،حيث يعتبر كتاب "روضة الطالبين
وعمدة السالكين" أهمها ثم يأتي كتاب " مكاشفة القلوب" ثم كتاب اإلحياء ،وما يميز هذا النوع من التصوف هو أن

النفس العرفاني فيها يكاد يكون واحدا نظ ار لما تتميز به من لغة مباشرة ،كما أن هذا النوع من التصوف لم يثر ذلك
الجدل الذي أثاره التصوف العرفاني كون مصطلحاته لم تخرج عما ورد في النص الديني.
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ب .التصوف العرفاني :يعتبر التصوف العرفاني أعمق وأكثر تعقيدا من التصوف األخالقي ،ويمكن اعتباره مرحلة
جديدة من التصوف تلت المرحلة األولى  ،يقول سمير السعيدي  ":مثلت هذه المرحلة جوهر الخالف في حركة
التصوف ،فقد عرفت آراء وأفكار جديدة ،كما اهتمت بالكشف عن األسرار والحقائق المعرفية بتعميق أكثر فأكثر

في إدراك العلوم الفلسفية ،لهذا عرفت انتشا ار واسعا في التراث اإلسالمي ،ومنه كانت نظرية وحدة الوجود التي بشر

بها الحسين بن منصور الحالج وتبناها ودعا إليها في عصره ،ثم ابن عربي من بعده والسهروردي وابن الفارض".
(السعيدي ،2007 ،صفحة )27

ولعل أبرز ميزة لهذا النوع من التصوف وهو التصوف العرفاني أو ما يعرف أيضا بالتصوف الفلسفي هي لغته

المعقدة  ،لذلك نجد محمد بن بريكة يعلق على هذه الميزة في النص العرفاني بقوله  ..." :جاءت نصوصه معقدة
جدا كما هو الحال في كتب ابن عربي وابن سبعين والجيلي وغيرهم ،ولذلك نجد أنفسنا أمام مشكلة هي أننا ال نفهم

كالما كتب بلسان عربي مبين( ".بن بريكة ،2002 ،صفحة )22

ويعود هذا ألن الصوفية اعتمدوا في أدبهم الرمز واإلشارات واإليحاء للتعبير عن اتجاههم في اإلشراق و وحدة

الوجود والوحدة المطلقة في قالب من المحسنات البديعية والبيانية تميل إلى الغموض  ،غلبت عليهم فيها عاطفة

الحب اإللهي التي كانوا يرتشفون منها حتى الغياب عن الوعي والسكر  ،فضال عن جنوحهم إلى توظيف األلفاظ
الغزلية والخمريات للداللة على حقائقهم الصوفية( .بونابي ،2004 ،صفحة )294
ثانيا :الحد اإلصطالحي:
الحد الثاني من حدود علم التصوف هو الحد اإلصطالحي ،وتبرز كثي ار اليوم أهمية دراسة المصطلح كعلم قائم
بذاته له قواعده الخاصة وأسسه المعرفية ،فال يمكن ألي دراسة أن تصبح علما إال إذا اتخذت لنفسها مصطلحات

خاصة تميزها عن غيرها.

و التصوف كأي بحث علمي يقتضي مصطلحا ممي از  ،لذلك نجد الدكتور بن بريكة في كتابه "موسوعة الحبيب:

التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفان" وبعد أن يوضح أهمية المصطلح في الدراسة العلمية ،يؤكد هذا بقوله :

''يتبين من هذا أننا ملزمون بالبحث في الجانب االصطالحي للعلوم  ،وال مانع بعد هذا من القول  :يتميز كل علم
بموضوع ومنهج ومصطلح( ''.بن بريكة ،2002 ،صفحة )27

وعلى هذا األساس ظهرت عناية فريق من العلماء بالمصطلح الصوفي الذي ال غنى لدارس التصوف عنه،

فالمصطلح الصوفي لم يظهر طفرة واحدة بل نما مع نشوء الفكر الصوفي وسيره وتوسعه أغراض ومعاني ،وهو

ككل حقل للمعنى يبدأ محدودا بأغراض ومفاهيم أولية ما تلبث أن تتوسع وتتعدد وتطال مناحي ومعاني عديدة.

لقد بدأت اصطالحات المتصوفة مع بواكير حركة الزهد والتصوف اإلسالمية منذ أوائل القرن الثاني للهجرة ،معدودة
المصطلحات محدودة المفاهيم والمعاني واألغراض ،لها طابع معين وبعض السمات الخاصة ولم تلبث أن فتحت
أفاقا ومفاهيم جديدة واستحدثت دالالت فأخذت معانيها تغتني وتغزر بأغراض وأبعاد ومجاالت ،وتابعت مسارها
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إلى أن بلغت عتبة النظرة الشمولية والفلسفة الخاصة ثم تحولت تدريجيا نحو ترديد ما جاء عن كبار األولياء ومن
حصر من اصطالح مضافا إلى ذلك اعتماد ذكر الرواية عن هؤالء األولياء( .العجم ،2999 ،صفحة )26

من هنا جاءت أهمية حصر تلك اآلثار االصطالحية الخالدة ومحاولة اإلحاطة بها وتبيان مضمونها في خضم هذا

التهافت االصطالحي الذي تشهده مختلف العلوم ويمكن القول أن مسار المصطلح الصوفي قد مر بأربع مراحل

رئيسية هي كما يأتي:

المرحلة األولى :وهي مرحلة الظهور والنشوء وفيها كان المصطلح الصوفي محصور المعاني واألغراض يدور حول

الزهد والحب والمجاهدة والسلوك فآداب النفس والخلق السامي ورعاية حقوق هللا إلى جانب تنقية النفس ومحاربة

الشهوات.

المرحلة الثانية :تحقق في هذه المرحلة تبلور التصوف ونضجه وتطرق مصطلحاته وأغراضه ومعانيه لمجاالت
فلسفية وكشفية فتبلور الشطح وما حمله من وجد فاض به اللسان وعبر عن آفاق ومشاعر بألفاظ تقبلها البعض

واستهجنها البعض اآلخر لغربتها عن األلفاظ المعتادة في الدين القويم ،كما استحدثت مفاهيم فلسفية صوفية مثل
الحلول واالتحاد واألنا والهو والعالم الصغير والعالم الكبير ووحدة الوجود والشهود( .العجم ،2999 ،صفحة )22

المرحلة الثالثة :اكتمل في هذه المرحلة زاد المصطلح الصوفي نسبيا وقد زاده ابن عربي وأغناه في هذه الحقبة وقام
بعملية جمعه ووعاه وتتابعت عملية الجمع والوعي لدى القاشاني ،ورافق وضع األلفاظ في هذه المرحلة وضبطها

إنشاء األشكال والدوائر وهي رسوم هندسية رمزية غزرت لدى ابن عربي وسبقه إليها الحالج في المرحلة الثانية.

المرحلة الرابعة :تتسم هذه المرحلة بجفاف اإلبداع في االصطالح نسبيا وتكرار ما سبق شرحه ،وتعتمد هذه المرحلة

على استحداث مصطلحات تتعلق بالطرق والفرق وتسمياتها ،كما تتخصص هذه المرحلة بزيادة التعريفات المعتمدة

على النقل أي المستندة على سلسلة النقل عن لسان أولياء التصوف( .العجم ،2999 ،الصفحات )23-22

كان هذا رصدا ألبرز مراحل تطور المصطلح الصوفي في مختلف تجلياته ،ولعل المتتبع لحيثيات المصطلح

الصوفي يجده ينطوي على خصائص تميزه عن غيره من المصطلحات في شتى المعارف اإلنسانية وفيما يلي نذكر

خاصيتين هما- :

خاصية المعرفة القلبية- .خاصية الرمزية في المصطلحات الصوفية.

فالمعرفة الصوفية ليست معرفة عقلية ،فهي تبعد الجانب العقلي عن كل تجاربها وتقترب أشد االقتراب من الوجدان

وتعمل الجانب الروحي الباطني والمكاشفة بين العبد وربه ،فالفرق شاسع بين المصطلحات العلمية والصوفية وهذا
راجع إلعمال األولى للعقل واعتماد الثانية على المجاهدة الروحية التي تنبع من أعماق النفس البشرية المتطلعة إلى

معرفة باطن األمور ،أما خاصية الرمز فتعد أهم خصائص المصطلح وهذا راجع لكون التجربة الصوفية فردية
باطنية تعتمد على المجردات وقد ال يفهم معانيها إال أهلها وقد يصعب عليهم ذلك أحيانا ،ويمكننا أن نحدد للمصطلح

الصوفي أربع تجليات:
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أ -المصطلح البسيط و المتقابل :المصطلح البسيط هو المصطلح الذي يكون معناه واضحا بذاته وليس له مصطلح
يقابله ،أما المصطلح المتقابل فهو المصطلح العرفاني الذي يحتاج لتوضيحه لمصطلح يقابله في المعنى ومن أمثلة

المصطلح العرفاني المتقابل نجد :الفناء والبقاء.

ب -الــــرمـــــز :والمقصود به هو ذلك التعبير الذي يحمل معنى مغاير للمصطلح المنطوق ،فتجد المتصوف يستعمل
عبارات رمزية للداللة على أحواله ،ومن أمثلة الرمز في النصوص العرفانية ما نالحظه في كتابات المتصوفة حيث
"عمدوا في التعبير عن حبهم اإللهي إلى ألفاظ الحب اإلنساني وما يتصل به من وصل وهجر ولوعة ونحول ،كما
عمدوا إلى الخمر ،وما يتصل بها من حان ،وألحان وكأس وندمان ،وغير ذلك من األشياء التي توجد في الشعر

الغزلي ،والخمري والذي يعبر عن عاطفة إنسانية نحو معشوقة آدمية ،وعن حالة نفسية هي السكر الناشئ من
تناول الخمر المستخرجة من الكرم ،ولكن الشاعر الصوفي يستخدم هذه األلفاظ رمو از للتعبير عن األحوال التي

يعيشها والتجارب التي يعانيها كما هو الشأن عند ابن عربي مثالً في ديوانه "ترجمان األشواق" الذي ألفه في فتاة

أحبها في مكة تسمى (نظام) ولكنه في باطنه في حب هللا والفناء فيه( .هيمه ،2002 ،صفحة  ،)224لذلك فطبيعة

التجربة الصوفية الباطنية تقتضي أن يكون التعبير عنها بلغة رمزية

ج -الشطــــــح :عرف أبو نصر السراج الطوسي الشطح الصوفي بأنه (عبارة مستغرقة في وصف وجد فاض بقوته،

وهاج بشدة غليانه وغلبته ).ويعرف عبد الرحمان بدوي "الشطح" في كتابه " شطحات الصوفية " بقوله '' :الشطح
إذا تعبير عما تشعر به النفس حينما تصبح ألول مرة في حضرة األلوهية  ،فتدرك أن هللا هي وهو هي  ،ويقوم إذا
على عتبة االتحاد  ،ويأتي نتيجة وجد عنيف ال يستطيع صاحبه كتمانه ،فينطلق باإلفصاح عنه لسانه  ،''.ولوجود

ظاهرة الشطح شروط عدة لخصها الدكتور عبد الرحمان بدوي في خمسة شروط هي :شدة الوجد ،أن تكون التجربة

تجربة اتحاد ،أن يكون الصوفي في حال سكر ،أن يسمع من داخله هاتفاً إلهياً يدعوه إلى االتحاد فيستبدل دوره
بدوره أن يتم هذا كله والصوفي في حال من عدم الشعور( .بدوي ،2932 ،الصفحات )22-20

ومن أمثلة الشطح الصوفي ما يذكره أبو نصر السراج الطوسي في كتابه ''اللمع'' '' فقد تواتر ونقل الناس عن أبي

يزيد البسطامي أنه قال "رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لي يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن يروك!! فقلت :زيني
بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا :رأيناك ،فتكون أنت ذاك ،وال أكون أنا
هنا ".وذكر عنه كذلك أنه قال "أول ما صرت إلى وحدانيته فصرت طي اًر جسمه من األحدية ،وجناحاه من الديمومة

فلم أزل أطير إلى أن صرت في ميدان األزلية ،فرأيت فيها شجرة األحدية" ،ونقل عنه أيضاً أنه قال" :سبحاني
سبحاني" وقال أيضاً "ضربت خيمتي بإزاء العرش"  ،ومر يوماً بمقبرة للمسلمين فقال "مغرورون" و ..لليهود فقال

"معذورون" (الطوسي ،2920 ،الصفحات )424-422

ويبين الدكتور عبد الحميد هيمه قيمة الشطح الصوفي بقوله '' :وقد أتاح ذلك للصوفية أن تعيد ترتيب العالقة بين

تجليا له دون أن تتحول
الذات وهللا بإلغاء االنفصال بينهما ...وبذلك أصبح الصوفي يحمل هللا في ذاته ،وأصبح ً
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العالقة بين االثنين إلى عالقة تماه مطلق ،وهذا ما سماه أدونيس ب"الهوية المتغايرة" وهي قمة ما يبلغه الصوفي
في شطحاته فالصوفي هو هللا وهو غيره في الوقت ذاته( ''.هيمه ،2002 ،صفحة )223

وقد كان للشطح الصوفي تأثير سلبي على ميدان التصوف بأكمله نظ ار لما توحي به عباراته من كفر وشرك وتجاوز

في حق الذات االلهية  ،وحول هذا يرد الشيخ أحمد التجاني في رد طويل نقله األستاذ أيمن حمدي في كتابه "قاموس
المصطلحات الصوفية" بقوله '' :فاعلم أن في الشطحات التي صدرت من أكابر العارفين ما يوهم أو يقتضي أن

شفوفا وعلوا على مراتب النبيين والمرسلين مثل قول أبي يزيد البسطامي " خضنا بح ار وقفت األنبياء بساحله".
لهم ً
ومثل قول الشيخ عبد القادر الجيلي " معاشر األنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوه...".
والجواب عن هذه الشطحات أن للعارف وًقتا يط أر عليه الفناء واالستغراق حتى يخرج بذلك عن دائرة حسه وشهوده،
ويخرج عن جميع مداركه ووجوده لكن تارة يكون ذلك في ذات الحق سبحانه وتعالى فيتدلى له من قدس الالهوت
من بعض أس ارره فيضا يقضي منه أن يشهد ذاته عين ذات الحق لمحقه فيها واستهالكه فيها ،ويصرح في هذا
الميدان بقوله "سبحاني ال إله إال أنا وحدي" ...إلخ من التسبيحات كقوله " جلت عظمتي وتقدس كبريائي" ،وهو في
ذلك معذور؛ ألن العقل الذي يميز به الشواهد والعوائد ويعطيه تفصيل المراتب كل بما يستحقه من الصفات غاب

عنه وانمحق وتالشى واضمحل ،وعند فقد هذا العقل وذهابه وفيض ذلك السر القدسي عليه يتكلم بما تكلم به.
(حمدي ،الصفحات )33-34
ثالثا :حد النفس:
يعتبر النفس أساس النص العرفاني فهو الشحنة الباطنية التي تميز النص الصوفي فهو يدخل ضمن كل األطر
والحدود المعرفية للتصوف ومن حيث الترتيب العرفاني يعتبر أول األطر ،كما أن له تجليه في النص العرفاني ،في

عنوان المصدر ،في المصطلح ،وفي ثنايا كل ما يتعلق بالحقيقة الباطنية للمتصوف لذلك فكل نص عرفاني ينطبع

بنف س صاحبه بحسب مرتبة المتصوف العرفانية وهذه المرتبة تتجسد في المقامات واألحوال ،حيث ''ال يخفى على
كل صوفي
المتتبع لكتب الصوفية في ذكر مقاماتهم وأحوالهم أن هذه المقامات أصبحت من الثوابت التي ُتلزم َّ
بالخوض فيها ،والمقامات كسبية ،يسعى الصوفي لتحقيقها في مناهج سلوكه؛ أما األحوال فأمور وهبية ،وتحصيل
حاصل للمقامات .تبدأ مقامات الصوفية بالتوبة ،وتنتهي بالتوحيد؛ وبينهما الخوف ،والرجاء ،والصبر ،والزهد ،والفقر،

والمحو ،واإلثبات ،والتوكل ،والتسليم ،والرضا .أما األحوال فهي واردات ترد على القلب ،فتبرق وتختفي ،ليستأنف

الصوفي السير والسلوك.

تنقسم المقامات إلى مقامات "مادية" وأخرى "معنوية" ،فالمقامات التي ذكرناها آنفاً هي من المقامات المادية في
السير والسلوك؛ أما بعد التحقق بمقام التوحيد والدخول في الوالية فتبدأ المقامات المعنوية .ولكل عارف مقاماته

وتسمياته الخاصة ،رغم أنها تصب في بحر واحد( ''.عبد هللا ،2000 ،الصفحات  )27-22فبحسب مقام وحال

المتصوف يكون نف ُسه الظاهر في نصه العرفاني.
المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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رابعا :حد اإل نتقال من العبارة إلى اإلشارة( :حد التأويل)
ويقصد بهذا الحد االنتقال من المصطلح الصوفي اللفظي كما يرد في النص إلى معناه الباطني الذي أراده له

صاحب النص العرفاني ،فقد "أسست الصوفية لطريقة خاصة في الكتابة تقوم على التعبير غير المباشر الذي يشير

إلى أبعاد خفية يعانيها الصوفي ،وهو مأخوذ باألحوال الروحية التي يعانيها ،وهي أحوال يعجز التعبير المباشر عن
إدراكها ،وهذا ما دفع المتصوفة إلى ابتكار طريقة جديدة في الكتابة ،ولغة خاصة قوامها الرمز ،واإلشارة" (هيمه،

 ،2002صفحة  ،)222هاته اللغة التي تقوم على افتراض أن أي نص يتشكل من مستويين مستوى الظاهر
والباطن ،مستوى المدلول العادي المتداول بين عامة الناس ،ومستوى المدلول الباطني الذي ال يدركه إال خاصة

الناس" ،لقد استخدم الصوفيون في كالمهم على هللا والوجود واإلنسان ،الفن ،الشكل ،األسلوب ،الرمز ،المجاز،

الصورة ،الوزن ،القافية ،والقارئ يتذوق تجاربهم ويستشف أبعادها عبر فنيتها ،وهي مستعصية على القارئ الذي

معتمدا على ظاهرها اللفظي  ..فاإلشارة ال العبارة هي المدخل الرئيس للتجربة الصوفية ،وهي بذلك
يدخل إليها
ً
ونفسا جديدين( ".أدونيس ،2939 ،صفحة )26
حركة إبداعية ،وسعت مجال اللغة الشعرية ،وبعثت فيها ً
روحا ً
إذا فأحد األطر المعرفية الضرورية لفهم النص الصوفي هي االنتقال من األلفاظ التي يحملها هذا النص العرفاني

إلى اإلشارات والمعاني التي يقصدها صاحبه  ،فمعرفة لغة التصوف ال تؤخذ بظاهرها وإنما تحتاج إلى فك رموزها

وتأويل داللتها البعيدة" ،ذلك أن القول الصوفي ،بما هو منطوق فكري ال علمي ،يفسر و يؤول أكثر مما يثبت أو

يدحض ،ولنقل إنه يستعاد ويؤول ،ويعاد بناؤه فيما هو ينقد أو ينقض( ".حرب ،2000 ،صفحة )202
الخاتمة:
إن الهدف األساسي لهذا المقال هو محاولة التأسيس لقراءة علمية للتصوف من خالل تجاوز النظرة التقليدية للنص

الصوفي ،تلك النظرة المحكومة بالتصنيف والتأليف التاريخاني ،واألحكام المسبقة والجاهزة التي كثي ار ما ترمي
التصوف بصفات الالمعقول والكفر والزندقة ،إن تجاوز كل هذا أصبح ممكنا بفضل المناهج التاريخية واإلبستمولوجية
المعاصرة التي تتيح لنا تحديد هاته اآلليات واألنظمة المعرفية التي يمكن من خاللها فهم النص الصوفي ودراسته

دراسة علمية تتضمن موضوعا ومنهجا ومصطلحا ،مع الحفاظ على خصوصيته كنص عرفاني روحي باألساس،
ومع اإلحاطة بظروفه التاريخية والبنية العقلية واإلجتماعية التي كتب فيها.

يقول أدونيس في كتابه ''الصوفية و السريانية''" :أهمية الصوفية اليوم ال تكمن بالنسبة إلي في مدونتها اإلعتقادية،
بقدر ما تكمن في األسلوب الذي سلكته ،أو في الطريقة التي نهجتها لكي تصل إلى هذه المدونة إنها تكمن في

الحقل المعرفي الذي أسسته ،وفي األصول التي تولدت عنه" (أدونيس ،2939 ،صفحة )26

إذا يمكن ضبط الحدود اإلبستيمية لهذا العلم ونظامه المعرفي ،وفق حدود تحترم الضبط اإلبستمولوجي للمعرفة،

وتراعي تاريخية النص ،فالنص الصوفي كأي بحث فكري و كأي موضوع علمي له موضوع ومنهج ومصطلح
خاص به ،وهذه العناصر تتجلى في أربعة حدود إبستيمية.
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إن دراسة أي نص صوفي يقتضي اإلحاطة بالحدود أو األطر المعرفية األربعة المتمثلة في الحد التعريفي الذي
يشمل االشتقاقات والتعريفات والمراحل ،ثم حد المصطلح الذي يؤدي إلى فهم النص الصوفي كنص له بناء عرفاني

ال بناء منطقي كما له مصطلح خاص ،إضافة إلى حد النفس الذي يمكننا من ربط نفس صاحب النص العرفاني
بمرات ب العرفان "األحوال والمقامات" ،وأخي ار حد االنتقال من العبارة إلى اإلشارة أي من ظاهر اللفظ إلى باطنه
ومدلوله ،وهكذا يمكن النص الصوفي قراءة جديدة تجمع ما بين المنهجية اإلبستمولوجية والتاريخية.

قائمة المراجع:


أدونيس .)9191( .الصوفية والسوريالية .بيروت :دار العودة.



بدوي عبد الرحمان .)9191( .شطحات الصوفية  .الكويت  :وكالة المطبوعات.



بن بريكة محمد .)6002( .موسوعة الحبيب للدراسات الصوفية  :التصوف اإلسالمي من الرمز إلى العرفان .الجزائر :دار
المتون.



بن عبد العالي عبد السالم .)6006( .بين اإلتصال و اإلنفصال :دراسات في الفكر الفلسفي بالمغرب .الدار البيضاء :دار توبقال
للنشر.



بونابي الطاهر .)6002( .نشأة وتطور األدب الصوفي في المغرب األوسط .مستغانم :حوليات التراث الجزء  ،6العدد ،06
سبتمبر ،جامعة مستغانم.



حرب علي .)6000( .نقد النص (النص و الحقيقة .)9الدار البيضاء :المركز الثقافي العربي.



حمدي أيمن( .بال تاريخ) .قاموس المصطلحات الصوفية ،دراسة تراثية مع شرح اصطالحات أهل الصفاء من كالم خاتم األولياء.،
من كتب عربيةwww.kotobarabia.com. ،



زروق أحمد .)6002( .قواعد التصوف .دمشق :دار البيروتي.



السعيدي سمير .)6002( .كتاب الحالج ،ركعتان في العشق وضوؤهما الدم .دمشق :منشورات دار الفتاة.



الشياب محمد خالد .)6096( .القراءة اإلبستمولوجية للتراث عند محمد عابد الجابري .مجلة جامعة دمشق .المجلد  ، 61العدد
2+2



صبح علي علي .)9119( .األدب اإلسالمي الصوفي حتى نهاية القرن الرابع الهجري .القاهرة :مكتبة األزهري للتراث.



الطوسي أبو نصر السراج .)9120( .اللمع .القاهرة :دار الكتب الحديثة.



العجم رفيق .)9111( .موسوعة مصطلحات التصوف اإلسالمي .بيروت :مكتبة لبنان ناشرون.



عيسى عبد القادر( .بال تاريخ) .حقائق عن التصوف .الطريقة الشاذلية الدرقاويةwww.shazly.com . ،



القشيري عبد الكريم .)9111( .الرسالة القشيرية .القاهرة :دار المعارف.



الكالباذي أبو بكر .)6002( .التعرف لمذهب أهل التصوف .بيروت :دار الوراق.



معميش عز الدين .)6002( .المنهج التفكيكي في الفكر اإلسالمي المعاصر .الجزائر :جامعة الجزائر.
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هيمه عبد الحميد .)6001( .الهاجس اإلبداعي في الكتابة الصوفية عند ابن عربي .ورقلة :مجلة األثر ،جامعة قاصدي مرباح،
ورقلة ،الجزائر ،العدد السابع -ماي.6001
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المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى عينة من أطفال التوحد من وجهة نظر أسر التوحديين
بمدينة اجدابيا
أ .عمر عبد الحميد مفتاح المغربي ،أ .عبد السالم محمد مصباح بوكنيشة
جامعة إجدابيا –ليبيا
Abdalsalam.mohamed@uoa.edu.ly
الملخص:
تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على بعض المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى أطفال التوحد من وجهة نظر أسر التوحديين بمدينة
اجدابيا تبعاً لمتغيرات (عمر الطفل التوحدي  ،نوع الطفل التوحدي ترتيب الطفل التوحدي في األسرة  ،عدد أفراد أسرة الطفل التوحدي
 ،المستوى التعليمي للوالدين) ،استخدم الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،وذلك باستخدام مقياس كونرز للمشكالت
السلوكية واالنفعالية  ،وتوصلت الدراسة لنتائج منها  :أن فقرات المجاالت قد تراوحت ما بين فوق المتوسط بقليل إلى ما فوق المتوسط

بدرجة كبيرة جدا وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية واالنفعالية تبعا لمتغير عمر الطفل التوحدي  ،عدم

وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية واالنفعالية تبعا لمتغير نوع الطفل التوحدي  ،وجود فروق ذات داللة إحصائية
في المشكالت السلوكية واالنفعالية تبعا لمتغير ترتيب الطفل التوحدي  ،عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية

واالنفعالية تبعا لمتغير عدد االسرة الطفل التوحدي  ،كماال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية واالنفعالية،

تعزى للمستوى التعليمي .

المقدمة:
تعتبر مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها اإلنسان في حياته ففيها تشتد قابلية الطفل للتأثر بالعوامل التي

تحيط به ،فتظهر في جوانب شخصيته أنماط من السلوك السوي أو السلوك الدال على سوء التوافق.

لذا فقد إهتمت مدارس علم النفس المختلفة بسيكولوجية الطفولة ،فيعتبر أصحاب الوجهة التحليلية أن الخمس سنوات

األولى من حياة الكائن البشري هي العامل الحاسم في بناء صرح شخصيته ،ويرى أصحاب الوجهة السلوكية أنه

من ضمن العوامل التي تساهم في إنبثاق وإتيان السلوك هو الزاد الخبراتي والسلوكي الذي تعلمه هذا الكائن في

سنوات عمره ،كما يؤكد أصحاب النزعة السيكاترية أن دراسات الطفولة هي أهم فروع علم النفس.

يعرف عتروس() 0202المشكالت السلوكية على أنها نوع من السلوك غير المرغوب فيه ،يصدر عن الطفل ويسبب
إزعاجا وقلقا للمحيطين به ،و يؤثر على تقديره لذاته وعالقته باآلخرين ويأخذ هذا السلوك طابعا ثابتا ،و يظهر

بشكل متكرر في المواقف المشابهة ،وال يمكن للوالدين أوالمدرسين عالج هذه المشكالت دون مساعدة من

متخصصين في مجال العالج النفسي.

قد تظهر لدى أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد بعض المشكالت السلوكية الشائعة والتي قد تعزى للعديد من

العوامل ،وهذه المشكالت قد تعطل المسار التعليمي والتأهيلي للطفل ،وقد تكون مؤذية له وللمحيطين به ،وكثير ما
44
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يشكو أهالي أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد من هذه المشكالت والتي قد تختلف عالجها أو تعديلها من طفل

آلخر ،ومن بين هذه المشكالت:

 - 0سلوكيات إيذاء الذات :هو عدوان يهدف إلى إيذاء النفس وإيقاع الضرر بها ،وتتخذ صورة إيذاء النفس ،أشكاال
مختلفة منها (:تمزيق أو تحطيم الممتلكات الشخصية أو لطم الوجه أو شد الشعر أو ضرب الرأس بالحائط أو جرح

الجسم باألظافر أو عض األصابع أوحرق أجزاء من الجسم أو كليهما بالنار أو السجائر( .مصطفى)211، 1122،

 - 0السلوكيات العدوانية :يعرف الخطيب() 0220السلوك العدواني بأنه أي فعل يهدف إلى إيقاع األذى أو األلم
والضرر باآلخرين أو إلى تخريب ممتلكاتهم.

وتشير الشهراني في كتابها حول "المشكالت السلوكية ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد األسباب وطرق التدخل"

إلى مجموعة من السلوكيات العدوانية متمثلة في ضرب اآلخرين على الوجه ،عض اآلخرين البصق على اآلخرين،
شد الشعر.

و أن اضطراب طيف التوحد ومنذ أن تم تشخيصه في األربعينيات -يشتمل على مظاهر سلوكية عدة ،تميزه عن

االضطرابات النمائية األخرى ،خاصة فيما يتعلق بتكرار السلوك ومحدوديته لدى الشخص التوحدي ،وعدم قدرته

على التفاعل مع اآلخرين؛ مما ينعكس سلباً على مهاراته االجتماعية ،وقدرته على التواصل مع اآلخرين .فالفرد

التوحدي يظهر عيوبا سلوكية عدة ،أهمها في مجال التواصل االجتماعي ،وإظهار سلوكات ونشاطات واهتمامات
ومتكررة ومحدودة  ( .كارجاس ولوبيز وريدي وموريس )21 : 1122 ،

مشكلة الدراسة :
التوحد مـن أكثر االعـاقـات النمائية صعوبة وشــدة بالنسبة للطفل مـن حيث تأثيرها على سلوكه و يقدر انتشار التوحد

بنسبة (  ) 0من بين () 002اشخاص وترتفع نسبة اإلصابة به بين الذكور بمقدار () 0: 4عن اإلنــاث ومنتشر
في جميع بلدان العالم ( .الخطيب )21 : 1112،

وإن مع ظهور هذه المشكالت السلوكية ألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد دفع الباحثان للقيام بهذه الدراسة

للتعرف وتحديد مدى انتشار هذه المشكالت خدمة ألطفال و لكي يستفيد أولياء األمور والمؤسسات التربوية الخاصة
في التعرف عليهم أكثر وكيفية التعامل مع هذه المشكالت أو التخفيف من حدتها.

مما سبق ،حدد الباحثان مشكلة الدراسة في تساؤالت التالية:
 -0ما أهم المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى اطفال التوحد من وجهة نظر أسر التوحديين بمدينة اجدابيا؟

-0هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال التوحد تبعاً لمتغيرات (عمر الطفل

التوحدي ) ؟

 -3هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال التوحد تبعاً لمتغيرات نوع الطفل

التوحدي ؟
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 -4هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال التوحد تبعاً لمتغيرات (ترتيب الطفل

التوحدي في األسرة ) ؟

 -5هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال التوحد تبعاً لمتغيرات( عدد أفراد أسرة

الطفل التوحدي )؟

 -6هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال التوحد تبعاً لمتغيرات (المستوى

التعليمي للوالدين) ؟
أهمية الدراسة:

تعد الدراسة الحالية هامة كونها تمس مجال مهم في الدراسات النفسية وهو مجال التربية الخاصة وخصوصا الموجه

لفئة أطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،وهذا يتميز ببعض الخصوصيات من بينها المشكالت السلوكية واالنفعالية

التي تناولتها الدراسة الحالية والتي بدورها تعيق العملية التكفلية للطفل ،وعليه البحث عن أفضل الطرق للتخفيف
من المشكالت السلوكية واالنفعالية تعلم المهارات الالزمة إلندماج االجتماعي في المستقبل .

أهداف الدراسة:

تمثلت أهداف الدراسة الحالية في محاولة الكشف عن اهم المشكالت السلوكية واالنفعالية الموجودة لدى أطفال ذوي

اضطراب طيف التوحد من وجهة نظر اسر التوحديين ،ومعرفة الفروق فيها تبعا لمتغيرات (عمر الطفل التوحدي ،
نوع الطفل التوحدي  ،ترتيب الطفل التوحدي في األسرة  ،عدد أفراد أسرة الطفل التوحدي  ،المستوى التعليمي

للوالدين)
حدود الدراسة:
الحدود الزمنية :اقتصرت الدراسة على العام .0200 - 0200

الحدود المكانية :المركز التوحد بمدينة إجدابيا.

الحدود البشرية :أسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.
مصطلحات الدراسة:
المشكالت السلوكية :هي الدرجة الكلية التي يحصل عليه الطفل ذوي اضطراب طيف التوحد من خالل مالحظة
السلوكيات المحددة في مقياس المشكالت السلوكية واالنفعالية المصممة لهذا الغرض.
المشكالت االنفعالية :هي نوع من السلوك غير المرغوب فيه  ،يصدر عن الطفل ويسبب إزعاجا وقلقا للمحيطين
به ويؤثر على تقديره لذاته وعالقته باآلخرين  ،ويأخذ هذا السلوك طابعا ثابتا  ،ويظهر بشكل متكرر في الواقف

المشابهة  ،وال يمكن للوالدين أو المعلمين عالج هذه المشكالت دون مساعدة من المختصين في مجال العالج

النفسي .
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اضطراب طيف التوحد :هو اضطراب في النمو وخلل في النظم التي تستقبل المثيرات البيئية مما يؤدي إلى تفاعل
كبير للفرد مع بعض المثيرات وإلى تفاعل قليل مع بعضها اآلخر( .الشيخ ذيب)1112 ،

الدراسات السابقة:

 -2دراسة العمودي ،) 1112 ( ،المشكالت السلوكية واإلنفعالية لدى إخوة األطفال التوحديين في مدينة الرياض
في المملكة العربية السعودية واستراتيجيات التعامل معها من قبل الوالدين

هدفت الدراسة الحالية إلى تعرف المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى إخوة األطفال التوحديين في مدينة الرياض
في المملكة العربية السعودية واستراتيجيا التعامل معها من قبل الوالدين .وتكونت عينة الدراسة من ( )022أخ وأخت
لألطفال التوحديين ،تم التوصل إليهم بعد توزيع المقياس على أولياء أمور األطفال التوحديين ،وهذا يمثل حوالي

 %52من مجتمع الدراسة .ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث الصورة المعربة من مقياس قائمة سلوك الطفل
التي قامت بتعريبها القيسي  ،والمكون من ( )20فقرة موزعة على سبعة أبعاد هي :النشاط الزائد العدوانية الجنوح
االنسحاب ،االكتئاب الوسواس القهري ،عدم التواصل .وقد أظهرت النتائج ما يلي )0 :جاء عد "عدم التواصل"
المرتبة األولى للمشكالت السلوكية واالنفعالية التي تواجه إخوة األطفال التوحديين أما عد"الجنوح" فجاء في المرتبة

األخيرة ) 0 .كانت أعلى المتوسطات لمشكلة القلق وعصبي المزاج ،متوتر ثم مشكلة يستطيع القيام بأعمال إال

بوجود الكبار )3 .إن أقل المتوسطات كان مشكالت "يتعاط الكحول أو المخدرات" "يسرق من خارج البيت" "يسرق
من البيت"" ،يهدد اآلخرين" "يصاحب أطفاال ذو مشاكل" )4 .تركزت استراتيجيات التعامل مع إخوة األطفال
التوحديين فيما يلي :الدعاء واستخدام القرآن الكريم ،وتدريب الطفل على القيام باألعمال ،المساعدة بالنصيحة

والتوجيه ،وتدريبه على التركيز واالنتباه )5 .ال يوجد فروق في المشكالت السلوكية واالنفعالية التي يظهرها إخوة

الطفل التوحدي تعزى الختالف جنس األخ واألخت على جميع األبعاد ،وعلى الدرجة الكلية ما عدا بعد واحد هو

النشاط الزائد لصالح اإلناث )6 .ال توجد فروق في المشكالت السلوكية واالنفعالية التي يظهرها إخوة الطفل التوحدي
تعزى الختالف العمر على جميع أبعاد المقياس ،وعلى الدرجة الكلية .وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث
باآلتي :العمل على وضع برامج إرشادية لألخوة واألخوات لتعريفهم أكثر بخصائص الطفل التوحدي في جوانب

نموه المختلفة.

 -1دراسة الكيكي،) 1122(، ،المظاهر السلوكية ألطفال التوحد في معهدي الغسق و سارة من وجهة نظر

أبائهم و أمهاتهم .

يهدف البحث إلى التعرف على المظاهر السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر آبائهم و أمهاتهم ،و التعرف على

داللة الفروق إحصائيا في متوسط درجات المظاهر السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر(آبائهم-أمهاتهم ) ،و
قد اختيرت عينة البحث اختيا ار عشوائيا ،بلغت ( )46آبا و أما ألطفال التوحد في معهدي الغسق و سارة في مركز

محافظة نينوى .لغرض تحقيق أهداف البحث اعد الباحث استبيانا كأداة للبحث يتألف من ( )30فقرة في المظاهر

السلوكية ،و تم التحقق من الصدق الظاهري لالستبيان بعرضه على مجموعة من الخبراء ،و كذلك تم حساب ثبات
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االستبيان بطريقة جتمان إذ بلغ ( ،)% 02و استخدم الوسط المرجح لترتيب الفقرات ،و االختبار التائي لعينتين

مستقلتين للكشف عن داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمجموعتي اآلباء و األمهات ،و أظهرت النتائج ما

يأتي :

 -0وجود العديد من المظاهر السلوكية عند أطفال التوحد من وجهة نظر آبائهم و أمهاتهم -0 .عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المظاهر السلوكية ألطفال التوحد من وجهة نظر (آبائهم-أمهاتهم) ،و في

ضوء نتائج البحث تم وضع توصيات منها ضرورة تنمية مهارات االتصال اللغوي لديهم الن اللغة تؤمن لهم االتصال
و التفاعل االجتماعي و تكسر حاجز عزلتهم و يتم ذلك من خالل التحدث إليهم حتى و أن لم يردوا على ذلك ،أو

مشاركتهم اللعب .كما تقدم الباحث بعدد من المقترحات منها دراسة مماثلة ألطفال التوحد من وجهة نظر آبائهم و
أمهاتهم في العراق.

 -1دراسة خالدي ،و ميدون ، ) 1122(،بعض المشكالت السلوكية السائدة لدى أطفال ذوي اضطراب طيف

التوحد .

هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من األهداف المتمثلة في الكشف عن المشكالت السلوكية لدى أطفال ذوي

اضطراب طيف التوحد بمراكز مدينة ورقلة ،وفي ما إذا كانت هناك فروق في تلك المشكالت تبعا لمتغير جنس

الطفل .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االستطالعي المقارن ،وقد تكونت عينة الدراسة من ( )03طفل ذوي
اضطراب طيف التوحد متواجدين بالمراكز الخاصة في مدينة ورقلة ،تم اختيارهم بطريقة عرضية(الصدفة) ،ولإلجابة

على تساؤالت الدراسة تم تطبيق مقياس كارز )CARS-2( 0لتشخيص اضطراب طيف التوحد  ،وبطاقة المالحظة

للمشكالت السلوكية لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد (من إعداد الباحثتين ) ،بعد تقدير بعض خصائصه
السيكومترية والمتمثلة في الصدق والثبات .وقد أسفرت النتائج على أن :مشكلة السلوكات النمطية كان السلوك

األكثر انتشا ار لدى األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد تليه السلوكيات العدوانية وأخي ار سلوكيات إيذاء الذات ،

وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات األطفال الذكور واإلناث في المشكالت

السلوكية ولصالح الذكور .

-2دراسة العتيبي ) 1122 ( ،المشكالت السلوكية السائدة لدى أطفال اضطراب التوحد من وجهة نظر المعلمين
والمعلمات بدولة الكويت .

هدف البحث إلى التعرف المشكالت السلوكية السائدة لدى أطفال اضطراب التوحد بدولة الكويت من وجهة نظر

المعملين والمعلمات بدولة الكويت ،وتكونت عينة الدراسة من ( )42معلماً ومعلمة التابعين للمراكز الخاصة للتوحد
في دولة الكويت ولتحقيق أغراض الدراسة تم تصميم استبانة مكونة من ( )06فقرة ،موزعة على ثالث مجاالت وقد
توصلت نتائج الدراسة على أن المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة قد جاءت جميعها بدرجة كبيرة حيث حصل
مجال (المظاهر السلوكية في مجال تكرار السلوك) على المرتبة األولى ،يليه مجال (المظاهر السلوكية في مجال

اللغة (ا لتواصل ،والتفاعل االجتماعي) في المرتبة الثانية ،أما في المرتبة األخيرة ،فقد حصل مجال (المظاهر
المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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السلوكية في محال الجمود العاطفي وإيذاء الذات) كما توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
عند مستوى الداللة تعزي ألثر (النوع ،العمر) ،على جميع مجاالت الدراسة واألداة الكلية.

 -2دراسة جالل  ،) 1111(،المشكالت السلوكية ألطفال اضطراب التوحد في المملكة العربية السعودية في
ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية من وجهة نظر الطلبة المتدربين .

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على المشكالت السلوكية الشائعة لدى الطالب ذوي اضطراب التوحد من وجهة
نظر الطلبة المتدربين ومدى شيوع هذه المشكالت السلوكية في ضوء المتغيرات التالية :الجنس (ذكر وأنثى) ،العمر

( ،)00-2 ،8-6 ،5-3مكان الدراسة (فصل عادي ،فصل خاص ،معهد) ،وشدة اإلعاقة (بسيطة ،متوسطة،

طالبا وطالبة ،شارك
وشديدة) .واقتصرت الدراسة على طلبة جامعة أم القرى مسار التوحد والبالغ عددهم (ً )030
طالبا وطالبة ،وتم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام
منهم في اإلجابة على مقياس الدراسة (ً )002
 0208/0200م.

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم المنهج الوصفي ،وتكون مجتمع الدراسة من الطلبة الذين تم تشخيصهم باضطراب
التوحد والملتحقين بمدارس ومؤسسات ومراكز التربية الخاصة بمدينتي مكة وجدة ،وتم إجراء الدراسة بواسطة طلبة

قسم التربية الخاصة الملتحقين بالتدريب الميداني في جامعة أم القرى على مجموعة األطفال التوحديين.

وتم توزيع أفراد العينة على متغيرات الدراسة .وأما أداة القياس فقد استخدم مقياس الكيكي ( )0200المكون من

( ) 30فقرة وتضمن المشكالت السلوكية الشائعة لدى أطفال التوحد ،وتوزعت فقرات المقياس على األبعاد التالية:

البعد العدواني وإيذاء الذات.
البعد الوجداني والعاطفيُ ،
البعد االجتماعي ،السلوك النمطيُ ،
البعد التواصليُ ،
ُ
أشارت أهم نتائج الدراسة إلى وجود مشكلة سلوكية على األقل لدى األطفال ذوي اضطراب التوحد في كافة األبعاد.

شيوعا إيذاء النفس .ولم
شيئا ما ،وأقلها
وكانت أكثر المشكالت
شيوعا هي الصعوبة بالتحدث عندما يريد الطفل ً
ً
ً
تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من المتغيرات :الجنس ،والعمر ،ومكان الدراسة ،ولكن تبين وجود فروق

ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير شدة اإلعاقة ولصالح اإلعاقة الشديدة وفي كافة أبعاد المشكالت السلوكية ،
وأوصت الدراسة بعقد ورش عمل ألهالي األطفال المصابين بالتوحد والعاملين معهم واإلخصائيين للتعرف على

المشكالت السلوكية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على بعض المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى أطفال التوحد من وجهة نظر

أسر التوحديين بمدينة اجدابيا تبعاً لمتغيرات عدة  ،واتفقت في ذلك مع دراسة (العمودي ،) 0222 ،و دراسة
(خالدي ،و ميدون  ،) 0200،و دراسة (العتيبي ، ) 0208،و دراسة (جالل  ،)0202،واختلفت مع باقي الدراسات
اآلخرى  ،استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي االستكشافي واتفقت في ذلك مع دراسة (العمودي،) 0222 ،

و دراسة (العتيبي ) 0208 ،و دراسة (جالل  ، )0202،واختلفت مع باقي الدراسات اآلخرى  ،استخدمت الدراسة

الحالية االستبيان كأدة لجمع المعلومات واتفقت في ذلك مع دراسة (الكيكي ، )0200، ،و دراسة (خالدي ،و ميدون
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 ،) 0200،و دراسة (العتيبي ، ) 0208،و دراسة (جالل  ،)0202،واختلفت مع باقي الدراسات اآلخرى  ،واتفقت
الدراسة الحالية مع جل الدراسات السابقة في مجتمع وعينة الدراسة وتباينت من ناحية الوسائل اإلحصائية المستخدمة

كل حسب أهداف الدراسة وتساؤالتها  ،كما تباينت الدراسات السابقة في نتائجها فقد بينت دراسة (العمودي)0222 ،

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على متغير النوع ( ذكور – إناث ) ولتتفق مع دراسة (العتيبي ، ) 0208،و

دراسة (جالل  ، )0202،ولتختلفت مع باقي الدراسات اآلخرى  ،كما أظهرت بينت دراسة (العمودي )0222 ،عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية على متغير العمر ولتختلفت في ذلك مع باقي الدراسات اآلخرى ،كما أظهرت

بينت دراسة (جالل  )0202،وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير شدة اإلعاقة ولصالح اإلعاقة الشديدة

وفي كافة أبعاد المشكالت السلوكية ولتختلفت مع باقي الدراسات اآلخرى  ،كما أظهرت بينت دراسة (خالدي ،و

ميدون  ،) 0200،أن مشكلة السلوكات النمطية كان السلوك األكثر انتشا ار لدى األطفال ذوي اضطراب طيف
التوحد ) ولتتفق مع دراسة (العتيبي ، ) 0208،و دراسة (جالل  ، )0202،ولتختلفت مع باقي الدراسات اآلخرى.

إجراءات الدراسة:
منهجية الدراسة:
يتبع الباحثان في دراسة المنهج الوصفي التحليلي  ،و بما أن إشكالية الدراسة الحالية تدور حول معرفة المشكالت

السلوكية واالنفعالية لدى اسر األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ،ثم محاولة الكشف عن الفروق في المشكالت
السلوكية تبعا (عمر الطفل التوحدي  ،نوع الطفل التوحدي  ،ترتيب الطفل التوحدي في األسرة  ،عدد أفراد أسرة

الطفل التوحدي  ،المستوى التعليمي للوالدين )

وعلى هذا األساس تم االعتماد في الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي كونه "أحد أشكال التحليل والتفسير

العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كميا عن طريق جمع البيانات ومعلومات مقننة عن
الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة" ( .ملحم)304، 0222 ،
مجتمع الدراسة:
يشمل مجتمع الدراسة جميع اآلباء واألمهات ألطفال التوحديين في مركز تأهيل أطفال التوحد بمدينة إجدابيا ،لعام

 0200م ،وبلغ عدد اآلباء واألمهات ( ،)62ألطفال التوحد.
مجتمع الدراسة:

اختيرت عينة الدراسة أالساسية عشوائيا من أباء وأمهات أطفال التوحد ،وبلغ عددها ( )42أبا وأما ،منهم ( ) 03

أباً و (  ) 00أماً ألطفال التوحد  ،والجدول يوضح توزيع عينة الدراسة .
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جدول رقم (  ) 2يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرعمر الطفل التوحدي

ت

عمر الطفل التوحدي

العدد

النسبة

2

5-3

 6فما فوق

00

%55

08

%45

المجموع

42

%022

1

جدول رقم (  ) 1يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغيرالنوع
ت

نوع الطفل

العدد

النسبة

2

ذكر

04

%62

انثى

06

%42

المجموع

42

%022

1

جدول رقم (  ) 1يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير ترتيب الطفل التوحدي
ت

ترتيب الطفل التوحدي

العدد

النسبة

2

االول

الثاني فما فوق

2

%00.5

30

%00.5

المجموع

42

%022

1

جدول رقم (  )2يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد افراد اسرة
ت

عدد افراد اسرة الطفل التوحدي

العدد

النسبة

0

من 4 -0

من  5فما فوق

00

%40.5

03

%50.5

المجموع

42

%022

0

جدول رقم (  )2يوضح توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي للوالدين
ت
0
0
3

المستوى التعليمي للوالدين

العدد

النسبة

ثانوي وما يعادلها

8

%02

00

%00.5

المجموع

42

%022

إعدادي

جامعي فما فوق

00

الرقم الدولي ()2709-734X

%50.5

المجلد ( )3العدد (2022 )1

45

أداة الدراسة :

تم استخدام مقياس كونرز لتقدير سلوك الطفل "تقدير الوالدين" وتكون المقياس من  48عبارة مقسمة على خمس

ابعاد فرعية.

نبذة عن المقياس وطريقة التطبيق والتصحيح:

قبل القيام بتصحيح مقياس كونرز الوالدين يجب التأكد من أنه قد تم تسجيل إجابات المقربين بصورة دقيقة وسليمة
على نموذج التقدير وأنه قد تم إزالة غموض يتعلق بأية استجابة .وفي حالة عدم قيام المقدر بإكمال إحدى

االستجابات يجب التأكد من الحصول على بيانات كاملة ويتكون هذا المقياس من  48بند موزعة على ستة أبعاد،
ويتم تصحيح كل بند على مقياس مكون من أربعة اختيارات) مطلقاً=  ،2بقدر محدود0 =،بقدر كبير=  ،0بقدر

كبير جدا= 3

*ويطبق على األطفال من عمر  3إلى  18سنة.

وكقاعدة عامة يمكن تفسير الدرجات التائية باستخدام الخطوط اإلرشادية الموضحة بالجدول

التالي ،ويجب على أية حال مالحظة أن هذه الصفات المقترحة مجرد خطوط إرشادية تقريبية

وليس هناك سبب ا يدعو إلى االعتقاد بأن هناك فارق ا في النسبة الثائية على سبيل المثال بين الدرجة التائية
55والدرجة التائية  56 .وعليه فعالُ ينبغي استخدام هذه الخطوط اإلرشادية كقواعد مطلقة.

إن القواعد اإلرشادية الموضوعة لتغيير الدرجات التي تسفر عنها مقاييس كونرز للتقدير يمكن مقارنتها باألسلوب

العلمي المستقر عليه في استخدام نقطة قطع  2من االنحراف المعياري فوق المتوسط بالنسبة للعامل فرط النشاط

أو درجة  15أو أكبر على مقاييس فرط النشاط كمحك يمكن من خالله التعرف على األطفال المفرطي النشاط.

المدى الدليل اإلرشادي) التصنيف(

 أعلى من  70فوق المتوسط بدرجة كبيرة جد ا من  66إلى  70فوق المتوسط بدرجة كبيرة -من  61إلى  65فوق المتوسط

 من  56إلى  60فوق المتوسط بدرجة طفيفة -من  45إلى  55متوسط

 من  40إلى  44أقل من المتوسط بدرجة طفيفة -من  35إلى  39أقل من المتوسط

 من  30إلى  34أقل من المتوسط بدرجة كبيرة -أقل من  30أقل من المتوسط بدرجة كبيرة جدا

التفسير الشكل ألبعاد االختبار:

إنه لمن الشائع عند تغيير العديد من االختبارات االكلينيكية تفسير البروفيل الكلي لدرجات االختبار باالعتماد
المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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على درجات االختبار األكثر ارتفاعا .وفي مثل هذه الحالة فإنه يمكن تحديد درجة االختبار المرتفعة كلينيكا) من

حيث الدرجة التائية القياسية (على أنها الدرجة التي تكون فوق  65وإذا لم تكن أيه درجات من درجات االختبار

فوق  65ت فإن البروفيل يعتبر عادة دليال على وجود نمط" طبيعي".
الوسائل اإلحصائية المستخدمة:
قام الباحثان باستخدام الوسائل اإلحصائية التالية:
 -المتوسط الحسابي.

 -االنحراف المعياري.

 اختبار ( )tللفروق بين المتوسطات. -الوزن النسبي.

عرض النتائج وتفسيرها:

 -0التساؤل األول والذي صيغته  -:ما أهم المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى اطفال التوحد من وجهة نظر أسر

التوحديين بمدينة اجدابيا؟

للتأكد من اإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحثان بحساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي

ودرجة  ...والجدول التالي يوضح ذلك.

الجدول رقم ( ) 1يوضح أهم المشكالت السلوكية واالنفعالية لدى اطفال التوحد من وجهة نظر أسر التوحديين بمدينة اجدابيا.
االنحراف

الوزن النسبي

الدرجة
فوق المتوسط بدرجة كبيرة جد ا

ت

الفقــــــــــــــــــــــــرة

المتوسط

الحسابي

المعياري

2

اضطرابات المسلك

4.00

2.400

85.4

مشكالت التعلم

4.40

2.525

82.4

مشكالت نفسية جسمية

4.32

2.220

86.2

االندفاعية فرط النشاط

3.23

0.03

08.6

2

القلق

3.38

2.825

60.6

فوق المتوسط بدرجة كبيرة

1

دليل فرط النشاط

3.05

0.20

65.0

فوق المتوسط بدرجة طفيفة

1
1
2

فوق المتوسط بدرجة كبيرة جد ا
فوق المتوسط بدرجة كبيرة جد ا
فوق المتوسط بدرجة كبيرة جد ا

نالحظ من خالل الجدول رقم (  ) 6أن نسبة المجاالت قد تراوحت متوسطاتها الحسابية بين () 4.40 – 3.05

وأن الوزن النسبي للمجاالت قد تراوحت درجاته ما بين ( ) 82.4 – 65.0وهذا يدل على أن فقرات المجاالت قد

تراوحت ما بين فوق المتوسط بقليل إلى ما فوق المتوسط بدرجة كبيرة جدا  ،وقد كان لمشكالت التعلم المرتبة األكثر
انتشا ار بين عينة الدراسة  ،وتتفق هذه النتيجة مع ما أظهرته دراسة (الكيكي  )0200،واختلفت مع باقي الدراسات
المجلد ( )3العدد (2022 )1

الرقم الدولي ()2709-734X

45

األخرى  ،ويعزو الباحثان ذلك أن استغراق الطفل التوحدي في العزلة  ،وعدم اهتمامه بمن حوله بما فيها وسائل
التعلم جعل من تعلمه مشكلة  ،ولم ينتقل أثر التعلم للطفل التوحدي .

التساؤل الثاني والذي صيغته  -:هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال التوحد
تبعاً لمتغيرات (عمر الطفل التوحدي ) ؟

للتأكد من اإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة

( )tوالجدول ( )0التالي يوضح ذلك.
المقياس

العمر

العدد

المشكالت السلوكية

6-3

واالنفعالية

 6فما فوق

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

00

84.30

00.52

08

86.66

03.82

درجة الحرية

قيمة t

مستوى
الداللة

38

2. 320

2.25

من خالل الجدول رقم ( )7نالحظ أن المتوسط الحسابي ألطفال التوحد أقل من  6سنوات يقدر بـ )  ( 84.32وهو

أصغر من المتوسط الحسابي ألطفال التوحد أكبر من  6سنوات و المقدر)  ، ( 86.66كما يوضح الجدول أن
قيمة  tالمحسوبة والمقدرة ب )  ( 0,391أصغر من قيمة  tالمجدولة وهذا ،يعني عدم وجود فروق ذات داللة

إحصائية في المشكالت السلوكية واالنفعالية تبعا لمتغير عمر الطفل التوحدي  ،واتفقت هذه النتيجة مع ما أظهرته

دراسة (العمودي  ، )0222 ،واختلفت مع باقي الدراسات األخرى  ،ويعزو الباحثان بأن األطفال التوحديين باختالف
أعمارهم يعانون من المشكالت السلوكية واالنفعالية من وجهة نظر أسر التوحديين.

التساؤل الثالث والذي صيغته  -:هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال

التوحد تبعاً لمتغيرات نوع الطفل التوحدي ؟

للتأكد من اإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة (

 ) tوالجدول رقم ( )8يوضح ذلك .
المقياس

نوع

العدد

الحسابي

المعياري

ذكر

04

00.04

02.00

انثى

06

08.33

00.03

الطفل
المشكالت السلوكية
واالنفعالية

المتوسط

االنحراف

درجة الحرية

قيمة t

مستوى
الداللة

38

2. 865

2.25

من خالل الجدول رقم (  ( 8نالحظ أن المتوسط الحسابي ألطفال التوحد` ذكر يقدر ) ) 77.24و هو أصغر
من المتوسط الحسابي ألطفال التوحد انثى و المقدر )  ، ( 78.33كما يوضح الجدول أن قيمة  tالمحسوبة

والمقدرة ب )  ( 0,865أصغر من قيمة  tالمجدولة وهذا ،يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت
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السلوكية واالنفعالية تبعا لمتغير نوع الطفل التوحدي  ،واتفقت هذه النتيجة مع ما أظهرته دراسة (العمودي )0222 ،

 ،واختلفت مع باقي الدراسات األخرى  ،ويعزو الباحثان ذلك أن الطفل التوحدي تبدو سلوكياته مقترنة بنوع ردة
االنفعال  ،فكلما انفعل صدر عنه سلوكا يساوي ردة الفعل .

التساؤل الرابع والذي صيغته  -:هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال التوحد
تبعاً لمتغيرات (ترتيب الطفل التوحدي في األسرة ) ؟

للتأكد من اإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة

( )tوالجدول رقم ( )2يوضح ذلك.
المقياس

ترتيب الطفل

العدد

المشكالت السلوكية
واالنفعالية

االنحراف

المتوسط
الحسابي

المعياري

االول

2

64.30

02.00

الثاني فما

30

80.45

03.82

فوق

قيمة t

درجة الحرية

مستوى
الداللة

38

0. 450

2.25

من خالل الجدول رقم ( )2نالحظ أن المتوسط الحسابي ألطفال التوحد ترتيب االول يقدر

( )64.30و هو أصغر من المتوسط الحسابي ألطفال التوحد الثاني فما فوق و المقدر )  ، ( 78.33كما يوضح
الجدول أن قيمة  tالمحسوبة والمقدرة ب )  ( 2,452أكبر من قيمة  tالمجدولة وهذا ،يعني وجود فروق ذات

داللة إحصائية في المشكالت السلوكية واالنفعالية تبعا لمتغير ترتيب الطفل التوحدي ويعزو الباحثان ذلك أن وجوده
بين أخوة يكبرونه في العمر يسبب له كثير من المشاكل  ،بسبب عدم اقتناع من يكبرونه في العمر بما يعانيه ،

فيقودهم دائما على االشتكال معه  ،وعدم مراعاته ومراعاه مرضه  ،لذا كانت مشكالته السلوكية واالنفعالية أكثر من
كونه األول أو األكبر في العمر من أخوته.

التساؤل الخامس والذي صيغته  -:هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال
التوحد تبعاً لمتغيرات( عدد أفراد أسرة الطفل التوحدي )؟

للتأكد من اإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة

( )tوالجدول رقم ( )02يوضح ذلك.
المقياس

عدد

العدد

واالنفعالية

المتوسط
الحسابي

المعياري

4-0

00

02.03

02.52

 5فما

03

82.05

02.02

االسرة
المشكالت السلوكية

االنحراف

فوق

الرقم الدولي ()2709-734X

درجة الحرية

قيمة t

مستوى
الداللة

38

2. 063

2.25

المجلد ( )3العدد (2022 )1

44

من خالل الجدول رقم( )02نالحظ أن المتوسط الحسابي ألطفال التوحد عدد االسرة  4-0يقدر بـ( )02.03و هو
أصغر من المتوسط الحسابي ألطفال التوحد أكبر من  6سنوات و المقدر ( ،)82.05كما يوضح الجدول أن قيمة
 tالمحسوبة والمقدرة ب )  ( 0.763أصغر من قيمة  tالمجدولة وهذا ،يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

في المشكالت السلوكية واالنفعالية تبعا لمتغير عدد االسرة الطفل التوحدي ويعزو الباحثان ذلك أن الطفل التوحدي

كثير ما ينبري فاالحتفاظ بنفسه داخل عالمه  ،وينقطع عن اآلخرين  ،وسواء كان عمره صغي ار أو كبير  ،ولم تظهر
أي من الدراسات السابقة ما كشفت عنه هذه الدراسة الحالية .

التساؤل السادس والذي صيغته  -:هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في المشكالت السلوكية لدى أطفال
التوحد تبعاً لمتغيرات (المستوى التعليمي للوالدين) ؟

للتأكد من اإلجابة عن هذا التساؤل قام الباحثان باستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة

( )tوالجدول رقم ( )00يوضح ذلك.
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2.456
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من خالل الجدول رقم ( )00نالحظ أن قيمة ف بلغت  2.456وهي قيمة دالة إحصائيا عند

مستوى داللة  2.25مما يدل على أن ال توجد هناك فروق في المشكالت السلوكية واالنفعالية ،تعزى للمستوى
التعليمي ويعزو الباحثان ذلك أن كال الواالدين من أي مستوى تعليمي كانا ويظالن يبذالن ما في وسعهما من

أجل األخذ بيد طفالهما التوحدي ومحاولة دمجه داخل األسرة ،والنئي به عن سلوكيات غير مضبوطة  ،واتفقت
هذه النتيجة مع ما أظهرته دراسة (العمودي ، )0222 ،ودراسة (الكيكي  )0200 ،واختلفت مع باقي الدراسات

األخرى .

التوصيات والمقترحات:
من خالل ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسة الحالية تم اقتراح عدد من التوصيات والمقترحات من قبل الباحثين
والتي منها:

 -إجراء المزيد من الدراسات والتي من شأنها تتمحور حول المشكالت السلوكية واالنفعالية وربطها بمتغيرات أخرى

للطفل التوحدي.

 يمكن إجراء دراسة أكثر توسعية لتشمل مقارنة المشكالت االنفعالية بين الطفل التوحدي والمراهق .المجلة االاكديممةة المتوحةة للعلحم الوطبةقةة واالنسدنةة
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Abstract:
This research is concerned with the analytical systemisation for global published experimental results
of the physical and chemical characterisation of ground Limestone (GLS) used in concrete as a partial
replacement of Portland cement (PC). A 4,500-data matrix, which is mined from 206 globally
published literature from 39 countries over the period of 1989 to 2016 is presented. The sourced test
results have been synthesised and dealt with in a collective manner mainly in accordance with the
permissible limits specified in the relevant international standards. As a result, the finding of the
research provides an overview of the historical developments in the use of GLS as an addition in
cement. Additionally, the potential physical and chemical effects resulting from blending GLS with
PC are presented.
Keywords: Characteristics; Supplementary Cementitious Materials; Sustainability; Portland
limestone cement; Oxides.

1. BACKGROUND
The use of limestone as a building material dates back to ancient times, when calcined limestone or gypsum
was used to make mortar mixes (Mayfield, 1990). Limestone has been used since 1824 as a main raw material
in the manufacture of Portland cement (PC). Furthermore, over the past few decades it has also been used
as a filler aggregate to enhance the rheological properties of concrete such as self-compacting concrete, and
as an addition to PC to obtain a blended cement, known as Portland limestone cement (PLC), as in BS EN
197-1:2000 (BSI, 2000).
The use of limestone as a part of the blended cement was initially attempted at an industrial scale in
Germany 1965 by Heidelberg Cement. The cement produced had a 20% limestone content and it was used
in special applications (Schmidt, 1992a). The use of limestone in cement was later adopted by the French
standards in 1979. In 1983, Canadian Standard (CSA A5) allowed limestone to be combined in cement
Type 10 at 5% (Hooton et al., 2010). However, the use of limestone in blended cement at 5%–15% was
officially permitted in Germany 1990. The use of ground limestone (GLS) combined with PC at 20% was
permitted in the British standards in 1992 in the United Kingdom. GLS has been adopted for partial cement
replacement in the European specification EN 197-1 since 2000 for two categories of Type II cement,
which are CEM II/A-L (6%–20%) and CEM II/B-L (21%–35%).
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In 2004, the American Society of Testing and Materials issued a specification (ASTM C 150) allowed 5%
GLS in the main five types of Portland cement (Types I–V). Furthermore, in 2007, the American
Association of State and Highway Transportation Officials released its standard (AASHTO M85) permitted
the use of 5% GLS as a component of PC. Subsequently, in 2008, Canadian Standard (CSA A3001)
authorised PLC with up to 15% GLS. In 2010, the Australian standard for cement (AS 3972) allowed for
the use of mineral additions in the form of GLS, ground granulated blast furnace slag (GGBS) and
pulverised fuel ash (PFA) up to the level of 7.5% (Benn et al., 2012). Recently, ASTM C595-M 2013
increased the limit on GLS content to 15%. As shown in Table 1, the maximum permissible level for GLS
addition varies according to the different international standards worldwide from 6% to 35%.
The replacement of 15% of cement with GLS can reduce the embodied carbon of concrete by
approximately 12% (Schmidt et al., 2010). In addition, about 1.4 tonnes of primary raw materials are
required to produce one tonne of PC, whereas PLC needs nearly 10% less of primary raw resources
(Tennis et al., 2011). Moreover, amongst all the cement addition materials such as GGBS, PFA and
Micro-Silica (MS), GLS is considered as the most widely available natural material as calcium carbonate
occupies 5% of the earth’s crust (Thenepalli et al, 2015), cheap material, and usually available in large
amounts near the clinker manufacturing plants, resulting in a lower grinding effort (Benn et al., 2012).
Furthermore, the demand for GLS amongst the other cementitious materials has developed rapidly in
recent years, particularly in Europe (CEMBUREAU, 2013). Consequently, a sound understanding of the
behaviour of GLS as a component of PC for manufacturing concrete is essential in terms of its
performance.
2. PRODUCTION OF GLS AND PLC
Limestone is a natural inorganic mineral substance. It is the most prevalent form of calcium carbonate
(CaCO3), which is used largely in the manufacture of PC (Gudissa and Dinku, 2010). CaCO3 is found in
nature in three different types, calcite, vaterite and aragonite, of which calcite, in the hexagonal crystal
form, is the most common (ACI 211.7R-15). GLS is produced by crushing, grinding and classifying
quarried, high-purity, calcite rock in the form of fines with high surface area having an appropriate particle
size distribution (Concrete Society, 2011; Kaur et al., 2012). GLS can either be added separately at the
concrete batching plant as an addition, in compliance with BS 7979:2016, or be introduced into PC
producing blended cement such as PLC in the form of CEM II/A-L (GLS content, 6%–20%) and CEM
II/B-L (GLS content, 21%–35%), in compliance with BS EN 197-1:2011 (Concrete Society, 2011).
3. RESEARCH SIGNIFICANCE
The aim of this study is to analyse, evaluate and synthesise, in a systematic manner, a considerable quantity
and variety of globally published experimental data on the characteristics of GLS and PLC. For practical
reasons, comparison with PC is used to assess the potential effect of GLS addition.
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4. ANALYTICAL SYSTEMISATION APPROACH
The methodology adopted in this research is utilising the analytical systemisation approach. The major
advantage of this approach is to deal with a very large volume of globally sourced data. In this study, 4,500
data-matrix has been utilised, providing a wide and deep understanding of the various aspects of the
research undertaken.
The main aim of this study was, to create a central global laboratory, where the obtained experimental
results from all over the world could be stored and analysed collectively. This would allow a greatly in-depth
understanding of the study and the ability to produce a robust set of conclusions, which otherwise generally
would not be possible with a limited set of results coming from an individual research study.
An extensive sourcing of the published experimental results on the subject has been undertaken using
different databases and citation indices, to ascertain the extent and quality of research that has been
undertaken and obtain a large amount of published material. The total number of the sourced publications,
was 169, originating from 39 countries worldwide between 1989-2016 (Figure 1), with the most significant
contributions coming, in descending order, from Greece, USA, France, Turkey, Canada and UK (Figure
2).
A number of measures have been taken during this study for the ease, reliability and practicality of the
work undertaken as below:
- The process of identifying and sourcing the published global experimental data was undertaken only
from work published in the English medium.
- The main source of the data acquisition for the study was limited to works that were in the public
domain (i.e., journals, conference proceedings and reports) and theses were not considered. .
- Duplicated test results reported in more than one publication were considered only once.
- The use of GLS addition with non-common types of cementitious materials such as alumina cement
were not considered in this study
5. PHYSICAL PROPERTIES
5.1 Morphology (Particle Shape, Surface Texture and Colour)
The morphological properties of particles of binder/cement and aggregates in concrete, in the form of
shape, angularity and texture, have a notable effect on the rheology of fresh concrete and the bonding
between the particles themselves (Neville, 2011).
The results in relation to the particle shape and surface texture of GLS are limited. However, Kaewmanee
and Tangtermsirikul (2014) reported GLS particles to be irregular, which results in lowering slightly the
consistency of PLC concrete mixes in comparison to the corresponding to PC concrete.
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The colour of GLS varies from white to buff (a yellowish beige) (Lee et al., 2008; Ryou et al., 2014 and
Diab et al., 2016). This variation in colour is attributed to the wide geological spread of limestone.
Consequently, PLC concrete tends to be generally slightly lighter in colour than PC concrete (Concrete
Society, 2011).
5.2 Particle Size Distribution
It is vital to know the particle size distribution (PSD) of the cement and aggregates used in concrete as
this can have an important influence on the water demand, stability and volume of concrete voids
(Jackson and Dhir, 1996).
Figure 3 shows the PSD results of 59 tested GLS specimens, showing a wide range of particle size and
distribution at most particle size levels, from fine to coarse. The percentage passing through a 45-μm sieve
(the size fraction used for categorising PFA) varies mainly from 75% to 100%, whereas the limits stated in
BS EN 450-1:2012 for both fine and coarse PFA are between 60% and 100%. The percentage passing
through a 63-μm sieve varies mostly from 78% to 100%, whereas the limits set by BS EN
12620:2002+A1:2008 for filler aggregate are within 70%–100%. The results suggest that the GLS used as
a cement component is usually finer than the lower limits for PFA and filler aggregate.
On the other hand, for comparison purposes, Figure 4 was generated showing the outcome of the PSD of
a total of 71 PC and PLC samples tested for their grading. It shows that both PC and PLC can generally be
taken to be of similar grading, though limestone, being the softer component of the two materials and easier
to grind, can be expected to comprise more of the fine fraction particles in a PLC blend. Consequently,
better particle packing, improved workability and reduced bleeding can be expected in concrete made with
PLC. However, the extent of this effect would be the proportion of GLS blended with PC.
5.3 Surface Area (Fineness)
Depending on the chemical analysis of a material, the fineness can be considered an indication of its
potential reactivity. Fineness can be measured using different test methods, such as Blaine and BET (with
PC as per BS EN 197-1), sieve residue (with PFA as per BS EN 450) or laser diffraction particle size
distribution (as in R&D work).
The fineness measurements of GLS, PC and PLC samples are presented in Figure 5, in which GLS used
as an addition has a broader range of fineness (110–1050 m2/kg) than PC (250–550 m2/kg) and PLC
(280–670 m2/kg). The mean values indicate that GLS (507 m2/kg) has the highest fineness and the PC
(367 m2/kg) has the lowest, whilst the mean value of PLC fineness (443 m2/kg) is in between.
In addition, Figure 6 shows the effect of GLS inclusion on the fineness of PLC, which is yielding
correlation coefficient (R2) 0.255. The trend line obtained indicates that the fineness of the PLC increases
as the GLS content increases, mainly owing to the GLS being softer than clinker (the hardness of GLS
and Portland clinker on the Mohs scale is 3–4 and 5–6, respectively; Hewlett, 1998). Furthermore, when
- 61 -

The Academic Open Journal of Applied And human Sciences (2709-734X)

vol (2), issue (1) 2022

they are ground together to a certain fineness, GLS will represent mainly the smaller fraction, resulting
in PLC will be finer than the corresponding PC. Thus, a better performance from PLC concrete can be
expected in the fresh state, and to an extent nearly similar to PC concrete in strength.
5.4 Relative Density (Specific Gravity)
The significance of specific gravity (SG) for GLS is with respect to its effect on the mass of the final product,
i.e., blended cement, and consequently the concrete produced. The SG measurements obtained from GLS
have been analysed and presented in Figure 7. The whole range of the SG results for GLS is from 2.48 up
to 2.83, but the effectual majority is within 2.65–2.79. The most frequent result is 2.70 and the mean value
is 2.71. Clearly establishing that GLS is lighter than PC or CEM I, for which the SG is normally around
3.15. In addition, Figure 8 illustrates the effect of GLS inclusion on the SG of PLC through the SG
outcomes for PC and PLC. The fitted curve with coefficient of correlation (R2) at 0.626 shows that an
increase in GLS content would decrease the SG of PLC until it reaches 2.98 with 35% GLS content, at
which PLC is lighter than CEM I by approximately 5%.
6. MAIN CHEMICAL CONSTITUENTS AND PROPERTIES
The chemical properties have a significant effect on the resultant performance in terms of durability and
sustainability. Therefore, this section assesses the major chemical constituents of GLS.
6.1 Calcium Carbonate Content
Calcium carbonate (CaCO3) represents a major proportion of the chemical composition of GLS addition.
For the GLS used with PC or CEM I, the minimum allowed content of CaCO3 is 75% by mass, for both
when GLS is ground with the PC clinker (BS EN 197-1:2011) and when it is blended separately at the
batching plant (BS 7979:2016). The corresponding limit for PLC in the American standards, ASTM
C595M-16 and AASHTO M 240M-16, is slightly less, at 70%.
The content of CaCO3 is determined using the calcium oxide (CaO) content in GLS (BS EN 197-1:2011),
and it is calculated by multiplying the CaO percentage (which is obtained according to BS EN 196-2:2013
or ASTM C114-15/AASHTO T105-16) by a conversion factor of 1.785 (ASTM C595M-16 and AASHTO
M 240M-16).
Figure 9 shows the results for the CaCO3 content of 120 GLS samples into two groups: (i) those for which
the data was provided in terms of CaCO3 (shown in black) and (ii) those for which the data was provided
in terms of CaO, and these were used to calculate the corresponding CaCO3 contents (shown in red). The
CaCO3 content of the samples tested ranged from 65% to 100%, over the time span of 25 years between
1991 and 2016. In general, the vast majority of the results were above 75%, with a substantial number of
them falling within the range of 91%–100%.
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Only one result was at 65% (Moir and Kelham, 1993) and below the two limits set by BS EN 197-1:2011,
BS 7979:2016, ASTM C595–16 and AASHTO M 240-16. It should be noted that, in the 1990s, GLS was
still considered a new supplementary cementitious material and therefore most probably under probation.
The mean value of all the results was 93%, and the most frequently quoted CaCO3 content was 98%. The
data presented in Figure 9 shows that limestone, which is generally available in most parts of the world, is
likely to contain a very high proportion of calcite, with values well above the minimum limit set in most
standards.
6.2 Methylene Blue Index (Clay Content)
Based on its chemical composition, and not its size fraction (e.g., smaller than 2 μm) (ACI 211.7R-15), the
presence of some deleterious constituents in GLS, such as clay, can have an undesirable effect on some
of the fresh and hardened properties of concrete. The methylene blue adsorption (clay content) test is
conducted on limestone samples that are grounded to a fineness of 500 m2/kg as required by BS EN1971:2011 and BS 7979:2016 and tested in accordance with BS EN 933-9 or ASTM C595M-16. The maximum
permissible limit in both British and American Standards is at 1.20 g methylene blue per 100 g of GLS.
The clay content of GLS affects its ability to absorb water, which increases with the increase of clay content
(Hawkins et al., 2003). This high-water demand of clay minerals can affect the performance of concrete
under a freeze and thaw environment, since absorbed water increases in volume upon freezing, resulting in
physical damage to the concrete. Thus, it is worth mentioning here that the methylene blue test determines
the absorptive capacity of clay in GLS rather than the clay content itself (Hawkins et al., 2003), and that
different clays can have different absorption capacities (Tennis et al., 2011).
The results obtained from the methylene blue index (MBI) of 31 GLS samples are plotted in Figure 10,
with MBI values ranging from 0 to 2.7 g/100 g, and most of them below 1.20 g/100 g. Only one result at
2.70 g/100 g, reported in the study undertaken by Moir and Kelham (1993), exceeded the permissible
limit. The average value of 0.35 g/100 g for the MBI signifies that the investigated GLS materials contained
clay with low absorptive capacity.
The results of CaCO3 and MBI for limestone samples tested are plotted in Figure 11, with permissible
limits for both shown. The fitted curve obtained, though having a low determination coefficient of R2 =
0.5, can still serve as a good indicator that an increase in CaCO3 content, leading to lower MBI values.
6.3 Total Organic Carbon
Another type of deleterious material that can be present in GLS is organic carbon, which occurs naturally
within the sediments or soils that can contaminate the limestone layer over time as a result of its geological
development (Diab et al., 2016). The determination of total organic carbon (TOC) in limestone can be
undertaken in accordance with one of the international standards BS EN 13639, ASTM C595M and CSA
A3004-D2.
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The importance of measuring the TOC in GLS arises from the potential role of TOC (similar to unburnt
carbon in PFA) in disturbing the required dose of air-entraining admixtures to obtain a certain air content
in concrete. Thus, the frost resistance of concrete may be affected when PLC is used (ASTM C595M-16
and ACI 211.7R-15). In addition, organic carbon affects the setting time of concrete and also affects its
strength development (Tennis et al., 2011).
According to BS EN 197-1:2011, the notations CEM II/A-LL and CEM II/B-LL refer to a maximum
content of 0.20% TOC by mass, whereas CEM II/A-L and CEM II/B-L refer to a maximum content of
0.50% TOC. The other standards, BS 7979:2016, ASTM C595M-16 and AASHTO M 240M-16, specify
only one maximum limit for TOC content in GLS, which is 0.50%.
The results of TOC measurements (32 specimens of GLS) are shown in Figure 12. The TOC values vary
from 0% to 0.94%. The large majority of the TOC results are less than 0.50%, with a significant number
below 0.15% and a mean of 0.17%. The only high value is 0.94%, outside the permissible limit, from Diab
et al. (2016). Based on these results, it could be stated that GLS has a low total carbon content.
In addition, Figure 13 illustrates the relationship between the CaCO3 content and the TOC (also their
restricting limits as broken lines). Whilst the obtained trend line shows a low determination coefficient, it is
still a good qualitative indicator that a higher content of CaCO3 in GLS usually results in a lower TOC.
6.4 Chloride Content
Chlorides are considered to be amongst the major causes of reinforcement corrosion in concrete in the
presence of adequate oxygen and moisture. BS 7979:2016 has set a maximum limit for the chloride content
in GLS at 0.1% by mass, whilst BS EN 197-1:2011 has the same limit for the combined PC and GLS
content (i.e., the PLC). However, ASTM C595M-16 and AASHTO M 240M-16 do not specify any upper
limit for chloride content either for GLS as an addition or for PLC.
The data for the chloride content of GLS and PLC is quite limited, suggesting that it has been found to be
of little concern. Indeed, the majority of the obtained results show the chloride content to be very small
and within standard limits (Table 2). The only considerably high result, by Guemmadi et al. (2008a), could
be attributed to the fact that the chloride content was given as an expression of sodium chloride (NaCl),
not chloride ions (Cl−).
6.5 Total Sulfur (Sulfate Content)
Significant amounts of sulfate, derived from any of the constituents in concrete, can lead to disruption
due to the expansion of hardened concrete, which is recognised as a sulfate attack. BS 7979:2016 states
that the highest allowable content for total sulfur (determined according to BS EN 1744-1:2009+A1:2012
and expressed as sulfate, SO4) is 1.0% of GLS addition by mass. However, BS EN 197-1:2011, ASTM
C595M-16 and AASHTO M 240M-16 do not designate any upper limits for SO4 in GLS.
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All of the values for SO4 have been determined from SO3 results, by multiplying the SO3 value by a
conversion factor of 1.2 (BS EN 1744-1:2009+A1:2012). The calculated SO4 contents in GLS addition
have been examined, as shown in Figure 14. The large majority of the SO4 values are less than 1.0%, with
a mean value of 0.25%, and most of the results are within the range of 0% to 0.2%, suggesting that the
inspected GLS has a very low sulfur content.
6.6 Loss on Ignition
The European and American standards do not specify any limitation for the Loss on Ignition (LOI) value
with regard to GLS used as an addition with PC or CEM I. On the other hand, BS EN 197-1:2011 states
the maximum limit of 5% LOI for CEM I and not for CEM II as PLC. Moreover, ASTM C150-2016 and
CSA A3001-2013 set LOI limit of 3% for PC, whilst ASTM C595-16 and CSA A3001-2013 set LOI limit
of 10% for PLC with GLS content ˃5–15%.
Figure 15 shows LOI measurements of 93 samples of GLS used as an addition with PC. The results range
from 33.9% to 44.6%, with a mean value of 41.9% and with the majority of results falling within 41.5%–
44.5%. This shows that around half of the GLS mass is lost at ignition temperatures of around 1000°C,
which is a very high value compared to PC and the other supplementary cementitious materials (SCMs),
such as PFA, GGBS and MS, with typical LOI values of ˂5%, 3%–20%, ˂3%, and ˂4%, respectively
(Concrete Society, 2011).
In addition, the LOI measurements for PLC and PC have also been examined and plotted in Figure 16,
which shows that the LOI value of PLC increases with the increase of GLS content, with a LOI of 14%
for PLC having 35% GLS content.
6.7 Potential Hydrogen
The steel bars in reinforced concrete get the protection from the high-alkalinity environment (pH about
13), which is produced mainly by the PC and makes the steel protected by creating a passive and noncorroding protective oxide layer. This layer is secured in an alkaline environment, nonetheless it can be
damaged if the pH level drops below 10, which results in neutralising the concrete cover and potentially
initiating the corrosion of the steel reinforcement (BRE Digest 444, 2000).
Because GLS is a PC replacement material, it would always be useful to know the pH of GLS in
comparison to PC. The results in this regard are very few, and those available indicate a pH of around
9.5 (Phung et al., 2015), which is clearly lower than the pH of PC and therefore it would decrease the pH
of PLC in proportion to the used content of GLS (especially, with high contents of GLS such as in CEM
II/B-L, with a maximum allowable GLS content of 35%). Thus, the use of PLC can be expected to
potentially accelerate the corrosion activity of steel reinforcement.
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7. PHYSICAL AND CHEMICAL EFFECTS RESULTING FROM BLENDING GLS WITH
PC
GLS addition is different from the majority of the supplementary cementitious materials, in that it is not
a silicate-based substance, neither is it a pozzolanic material such as PFA nor a latent hydraulic such as
GGBS (Ramezanianpour et al., 2009; Snellings and Scrivener, 2016). The physical and chemical effects of
the inclusion of GLS are mainly identified as follows:
 Filler effect: GLS refines and improves the porosity of a concrete mix, resulting in lower water demand
for a given workability owing its wider PSD (Irassar, 2009).
 Heterogeneous nucleation effect: Because GLS particles work as nucleation sites, they raise the potential
for increasing the early hydration of cement (particularly C3S), consequently, creating an additional
crystallisation of calcium silicate hydrate, which can potentially improve the early strength of concrete
(Sezer, 2012).
 Dilution effect: The dilution effect acts in reverse to the filler and heterogeneous nucleation effects. The
dilution effect is an outcome of the reduced cement content and as such gives rise to an increase in the
effective w/c of a concrete (Irassar, 2009). Moreover, this dilution effect within PLC can be noticed
clearly from the reduction in the proportions of the four major oxides (CaO, SiO2, Fe2O3 and Al2O3)
(Figure 17).
In addition, CaCO3 dissolved from GLS reacts with aluminates (C3A and C4AF) to form calcium
monocarboaluminate, which has a minor or no participation effect in filling the capillary voids (Kaur et al.,
2012; Rahhal et al., 2012; Lollini et al., 2014 and Tennis et al., 2011). Furthermore, it has been claimed that
the GLS content of PLC could act as an interior source of carbonate ions, which are needed for the
thaumasite sulfate attack to take place (Irassar et al., 2005; Ramezanianpour et al., 2009; Shi et al., 2012;
Ramezanianpour and Hooton, 2014).
It is worth mentioning that all the aforementioned effects are in essence considered to be reliant on the
amount and fineness of GLS used in a particular mix (Sezer, 2012).
8. CONCLUSIONS
Based on the analysis, evaluation and structuring of the measurements obtained for GLS characteristics,
the following conclusions can be drawn:
 The obtained PSD results suggest that GLS, when used as a cement component, is mostly finer than
the lower limits for PFA and filler aggregate. Also, GLS has finer fraction than PC and PLC.
Additionally, PC and PLC can generally be taken to be of similar grading.
 The typical SG value of GLS addition is 2.71, which is lower than that of PC (about 3.15). This
difference leads to the PLC being slightly lighter than PC depending on the content of GLS.
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 The majority of the results of CaCO3 content in GLS is above 75% and complies with the BS EN and
ASTM standards. In addition, the data for the MBI of GLS is mainly within 0–0.20 g/100 g, suggesting
that the studied GLS contained clay with a low absorptive capacity. Furthermore, the majority of TOC
values

are less than 0.15%, indicating that the studied GLS contained low contents of TOC.

Additionally, the higher contents of CaCO3 in GLS result in lower values of TOC and MBI.
 The measurements for the chloride contents of GLS and PLC are low and conform to the standard
limits. Moreover, the large majority of SO4 values in GLS are less than 1.0% and the most frequent
results are in between 0% and 0.2%, signifying that GLS has a very low content of total sulfur and it is
not issue of concern.
 The most frequent results for LOI for GLS are between 41.5% and 44.5%. Thus, the LOI results for
PLC are higher than those for PC, as they are between 4% and 14% for the range of 6%–35% of GLS
content.
 Limited results show that the pH of GLS is 9.5, which is lower than the pH of PC, and it might decrease
the pH of the PLC (especially with a high content of GLS such as 35%). Thus, it has the potential to
accelerate the corrosion activity of steel reinforcement in PLC concrete.
 The chemical role resulting from blending GLS with PC is mainly identified in the dilution effect from
the reduction in the proportions of the four major oxides (CaO, SiO2, Fe2O3 and Al2O3).
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Table 1. GLS contents permitted in PLC in some national and international standards worldwide

COUNTRY

GLS CONTENT, %

STANDARD/SOURCE

(a) Standards adopt 35% maximum GLS addition level.

UK and Europe

South Africa

Singapore

Mexico

CEM II/A: 6 to 20

BS EN 197-1:2011;

CEM II/B: 21 to 35

EN 197-1:2011

CEM II/A: 6 to 20

SANS 50197-1:2013

CEM II/B: 21 to 35

(based on EN 197-1:2011)

CEM II/A: 6 to 20

SS EN 197-1:2014

CEM II/B: 21 to 35
6 to 35

NMX-C-414-2010

(b) Standards adopt maximum GLS addition level below 35%.
>5 to 15

ASTM C 595-M-2016

>5 to 15

AASHTO M240–2016

Canada

>5 to 15

CSA A3001-2013

Australia

8 to 20

AS 3972-2010

New Zealand

up to 15

NZS 3125:1991 (Amended in 1996)

China

up to 15

Hooton, 2015

Iran

6 to 20

Ramezanianpour et al., 2009

The former USSR

up to 10

Tennis et al., 2011

Argentina

≤ 20

Tennis et al., 2011

Brazil

6 to 10

Tennis et al., 2011

USA
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Costa Rica

≤10

Tennis et al., 2011

Peru

≤15

Tennis et al., 2011

Table 2. Chloride content results of GLS and PLC
CHLORIDE
REFERENCE

CONTENT,

MEAN,
%

%

UPPER

STANDARD

LIMIT

(a) Test results for GLS addition separately from PC
Guemmadi et al., 2008a

NaCl = 0.560

Sonebi and Nanukuttan, 2009

Cl- = 0.001

Sonebi et al., 2009

Cl- = 0.001

0.001a

0.100%

BS 7979:2016

(b) Test results for PLC (with GLS content ranges between 23-28%)
Chiker et al., 2016

Cl- = 0.096

Yamada et al., 2006

Cl- = 0.007

Younsi et al., 2015

Cl- = 0.040

0.048

0.100%

a: The mean value has been calculated considering only chloride ions results.
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Greece
USA
France
Turkey
Canada
UK
Egypt
Algeria
Italy
Argentina
Belgium
Germany
China
Iran
Japan
Switzerland
Norway
Portugal
Brazil
Lithuania
Spain
Thailand
Libya
Poland
South Korea
Tunisia
Czech Republic
Finland
Hong Kong
Hungary
Ireland
Korea

Number of Publications

90

18

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

25

1991

1990

1989

Number of Publications
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Total No. of Publications=206
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Year

Figure 1. The annual distribution for the collected publications
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Figure 3. Particle size distribution of GLS
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Figure 4. Particle size distribution of PC and PLC
Data of Figure 3 and Figure 4 taken from: Aguayo et al., 2014; Bentz, 2005; Bonneau et al., 2007; Cam
and Neithalath, 2010; Celik et al., 2015; Celik et al., 2014a; Courard et al., 2011; Courard et al., 2005;
Courard et al., 2014; Das et al., 2014a; Das et al., 2014b; De Weerdt et al., 2011a; Gesoğlu et al., 2012;
Ghiasvand et al., 2015; Kaewmanee and Tangtermsirikul, 2014; Knop et al., 2014; Krstulović et al., 1994;
Kumar et al., 2013; Li and Kwan, 2015; Liu et al., 2014; Lollini et al., 2014; Lollini et al., 2016; Luz and
Pandolfelli, 2012; Marzouki et al., 2013; Meddah et al., 2014; Michel and Courard, 2014; Pavoine et al.,
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2014; Phung et al., 2015; Selih et al., 2003; Silva and Brito, 2016; Sun et al., 2013; Thomas et al., 2010d;
Tsivilis et al., 2002b; Uysal and Sumer, 2011; Uysal and Tanyildizi, 2012; Uysal, 2012; Wu et al., 2016.
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Figure 5. Fineness results of GLS, PLC and PC
Data of Figure 5 taken from: Allahverdi et al., 2010; Barrett et al., 2014; Bentz et al., 2015; Bertolini et al.,
2011; Bonneau et al., 2007; Boubekeur et al., 2014; Boubitsas, 2001; Boubitsas, 2004; Carrasco et al., 2005;
Catinaud et al., 2000; Cochet and Jesus, 1991; Collepardi et al., 2004b; Corinaldesi et al., 2004; Courard et
al., 2005; Courard et al., 2014; Darweesh, 2004; De Weerdt et al., 2011a; De Weerdt et al., 2011b; De
Weerdt et al., 2011c; De Weerdt et al., 2012; Deja et al., 1991; Dhir et al., 2004; Dhir et al., 2007; Diab et
al., 2016; Espion et al., 2013; Ezziane et al., 2010; Felekoğlu and Tosun, 2009; Figueiras et al., 2009; Frazão
et al., 2015; Gesoğlu et al., 2012; Ghiasvand et al., 2015; Guemmadi et al., 2008a; Guemmadi et al., 2008b;
Helal, 2002; Hoshino et al., 2006; Hussain et al., 2013; Ipavec et al., 2013; Irassar et al., 2001; Juel and
Herfort, 2002; Kaewmanee and Tangtermsirikul, 2014; Katsioti et al., 2009; Lang, 2005; Lawrence et al.,
2005; Lee et al., 2008; Li and Kwan, 2015; Liu et al., 2014; Lollini et al., 2014; Lollini et al., 2015; Lollini et
al., 2016; Matthews, 1994; Meddah et al., 2014; Menéndez et al., 2007; Moir and Kelham, 1993; Moir and
Kelham, 1999; Müller et al., 2014; Mun et al., 2007; Mwaluwinga et al., 1997; Owsiak and Grzmil, 2015;
Palm et al., 2016; Pavoine et al., 2014; Phung et al., 2015; Pomeroy, 1993; Proske et al., 2013; Proske et al.,
2014; Ramezanianpour et al., 2009; Ramezanianpour et al., 2010; Ramezanianpour et al., 2014; Rozière
and Loukili, 2011; Ryou et al., 2014; Saca and Georgescu, 2014; Sakai and Watanabe, 1993; Sakai and
Watanabe, 1994; Sezer, 2012; Siad et al., 2013; Sonebi and Nanukuttan, 2009; Sonebi et al., 2009; Tezuka
et al., 1992; Tosun-Felekoğlu, 2012; Turkel and Altuntas, 2009; Uysal and Sumer, 2011; Uysal and
Tanyildizi, 2011; Uysal and Tanyildizi, 2012; Uysal and Yilmaz, 2011; Uysal et al., 2012; Uysal, 2012;
Vyšvařil et al., 2014; Wu et al., 2016; Xiao et al., 2009.
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Figure 6. Effect of GLS addition on fineness of PLC
Data of Figure 6 taken from: Allahverdi et al., 2010; Alunno-Rosetti and Curcio, 1997; Barrett et al., 2014;
Bentz et al., 2015; Bertolini et al., 2011; Bonneau et al., 2007; Boubekeur et al., 2014; Boubitsas, 2001;
Boubitsas, 2004; Carrasco et al., 2005; Catinaud et al., 2000; Cochet and Jesus, 1991; Collepardi et al.,
2004b; Corinaldesi et al., 2004; Courard et al., 2005; Courard et al., 2014; Darweesh, 2004; De Weerdt et
al., 2011a; De Weerdt et al., 2011b; De Weerdt et al., 2011c; De Weerdt et al., 2012; Deja et al., 1991; Dhir
et al., 2004; Dhir et al., 2007; Diab et al., 2016; Espion et al., 2013; Ezziane et al., 2010; Felekoğlu and
Tosun, 2009; Figueiras et al., 2009; Frazão et al., 2015; Gesoğlu et al., 2012; Ghiasvand et al., 2015;
Guemmadi et al., 2008a; Guemmadi et al., 2008b; Helal, 2002; Hossack et al., 2014; Hoshino et al., 2006;
Hussain et al., 2013; Ipavec et al., 2013; Irassar et al., 2001; Juel and Herfort, 2002; Kaewmanee and
Tangtermsirikul, 2014; Lang, 2005; Lawrence et al., 2005; Lee et al., 2008; Li and Kwan, 2015; Liu et al.,
2014; Lollini et al., 2014; Lollini et al., 2015; Lollini et al., 2016; Matthews, 1994; Meddah et al., 2014;
Menéndez et al., 2007; Moir and Kelham, 1993; Moir and Kelham, 1999; Müller et al., 2014; Mun et al.,
2007; Mwaluwinga et al., 1997; Owsiak and Grzmil, 2015; Palm et al., 2016; Pavoine et al., 2014; Phung et
al., 2015; Pomeroy, 1993; Proske et al., 2014; Proske et al., 2013; Ramezanianpour et al., 2009;
Ramezanianpour et al., 2010; Ramezanianpour et al., 2014; Rozière and Loukili, 2011; Ryou et al., 2014;
Saca and Georgescu, 2014; Sakai and Watanabe, 1993; Sakai and Watanabe, 1994; Sezer, 2012; Siad et al.,
2013; Sonebi and Nanukuttan, 2009; Sonebi et al., 2009; Tezuka et al., 1992; Tosun-Felekoğlu, 2012;
94
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Turkel and Altuntas, 2009; Uysal and Sumer, 2011; Uysal and Tanyildizi, 2011; Uysal and Tanyildizi, 2012;
Uysal and Yilmaz, 2011; Uysal et al., 2012; Uysal, 2012; Vyšvařil et al., 2014; Wu et al., 2016; Xiao et al.,
2009
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Figure 7. Specific gravity results of GLS
Data of Figure 7 taken from: Allahverdi et al., 2010; Assie et al., 2006; Assie et al., 2007; Balayssac et al.,
1995; Barrett et al., 2014; Bentz et al., 2015; Bonneau et al., 2007; Bonavetti, 2000; Bouasker et al., 2014;
Burgos-Montes et al., 2013; Carrasco et al., 2005; Chiker et al., 2016; Corinaldesi et al., 2004; Cost et al.,
2013a; Courard et al., 2014; Courard et al., 2005; De Weerdt et al., 2011a; De Weerdt et al., 2011b; De
Weerdt et al., 2011c; De Weerdt et al., 2012; Deja et al., 1991; Dhir et al., 2004; Dhir et al., 2007; Diab et
al., 2015; Diab et al., 2016; Felekoğlu and Tosun, 2009; Figueiras et al., 2009; Gesoğlu et al., 2012; Ghiasvand
et al., 2015; Güneyisi and Gesoğlu, 2011; Guemmadi et al., 2008a; Guemmadi et al., 2008b; Güneyisi et al.,
2011; Hussain et al., 2013; Ipavec et al., 2013; Irassar et al., 2006; Kadri et al., 2010; Kaewmanee and
Tangtermsirikul, 2014; Kumar et al., 2013; Kwan et al., 2013; Lawrence et al., 2005; Lee et al., 2008;
Leemann et al., 2010; Lemieux et al., 2012; Loser and Leemann, 2007; Loser et al., 2007; Loser et al., 2010;
Marques et al., 2013; Mavropoulou et al., 2016; Meddah et al., 2014; Meira et al., 2014; Mounanga et al.,
2011; Müller and Lang, 2006; Mun et al., 2007; Mwaluwinga et al., 1997; Nagrockiene et al., 2013a;
Nagrockiene et al., 2013b; Palm et al., 2016; Panesar and Francis, 2014; Phung et al., 2015; Rabehi et al.,
2013; Ramezanianpour et al., 2009; Ramezanianpour et al., 2010; Ramezanianpour et al., 2014; Ryou et al.,
2014; Sakai and Watanabe, 1993; Sakai and Watanabe, 1994; Saraya, 2014; Schmidt et al., 1993; Segura et
al., 2013; Siad et al., 2013; Silva and Brito, 2016; Skaropoulou et al., 2012; Sonebi and Nanukuttan, 2009;
95
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Sonebi et al., 2009; Thongsanitgarn et al., 2014; Tosun-Felekoğlu, 2012; Turkel and Altuntas, 2009; Uysal
and Sumer, 2011; Uysal and Tanyildizi, 2012; Uysal and Tanyildizi, 2011; Uysal and Yilmaz, 2011; Uysal et
al., 2012; Uysal, 2012; Vandanjon et al., 2003; Vyšvařil et al., 2014; Xiao et al., 2009; Yamada et al., 2006;
Younsi et al., 2015.
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Figure 8. Effect of GLS addition on SG of PLC
Data of Figure 8 taken from: Allahverdi et al., 2010; Assie et al., 2006; Assie et al., 2007; Balayssac et al.,
1995; Barrett et al., 2014; Bentz et al., 2015; Bonneau et al., 2007; Bouasker et al., 2014; Burgos-Montes et
al., 2013; Carrasco et al., 2005; Chiker et al., 2016; Corinaldesi et al., 2004; Cost et al., 2013a; Courard et al.,
2014; Courard et al., 2005; De Weerdt et al., 2011a; De Weerdt et al., 2011b; De Weerdt et al., 2011c; De
Weerdt et al., 2012; Deja et al., 1991; Dhir et al., 2004; Dhir et al., 2007; Diab et al., 2015; Diab et al., 2016;
Felekoğlu and Tosun, 2009; Figueiras et al., 2009; Gesoğlu et al., 2012; Ghiasvand et al., 2015; Güneyisi and
Gesoğlu, 2011; Guemmadi et al., 2008a; Guemmadi et al., 2008b; Güneyisi et al., 2011; Hussain et al., 2013;
Ipavec et al., 2013; Irassar et al., 2006; Kadri et al., 2010; Kaewmanee and Tangtermsirikul, 2014; Kumar et
al., 2013; Kwan et al., 2013; Lawrence et al., 2005; Lee et al., 2008; Leemann et al., 2010; Lemieux et al.,
2012; Loser and Leemann, 2007; Loser et al., 2007; Loser et al., 2010; Marques et al., 2013; Mavropoulou
et al., 2016; Meddah et al., 2014; Meira et al., 2014; Mounanga et al., 2011; Müller et al., 2006; Mun et al.,
2007; Mwaluwinga et al., 1997; Nagrockiene et al., 2013a; Nagrockiene et al., 2013b; Palm et al., 2016;
Panesar and Francis, 2014; Pipilikaki and Katsioti, 2009a; Phung et al., 2015; Rabehi et al., 2013;
Ramezanianpour et al., 2009; Ramezanianpour et al., 2010; Ramezanianpour et al., 2014; Ryou et al., 2014;
Sakai and Watanabe, 1993; Sakai and Watanabe, 1994; Saraya, 2014; Schmidt et al., 1993; Segura et al., 2013;
Siad et al., 2013; Silva and Brito, 2016; Skaropoulou et al., 2012; Sonebi and Nanukuttan, 2009; Sonebi et
al., 2009; Thongsanitgarn et al., 2014; Tosun-Felekoğlu, 2012; Turkel and Altuntas, 2009; Uysal and Sumer,
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2011; Uysal and Tanyildizi, 2012; Uysal and Tanyildizi, 2011; Uysal and Yilmaz, 2011; Uysal et al., 2012;
Uysal, 2012; Vandanjon et al., 2003; Vyšvařil et al., 2014; Xiao et al., 2009; Yamada et al., 2006; Younsi et
al., 2015.
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Figure 9. CaCO3 content in GLS addition
Data of Figure 9 taken from: Abdalkader et al., 2015; Abualgasem et al., 2014; Ali et al., 2013; Allahverdi
et al., 2010; Barauskas and Kaminskas, 2012; Barrett et al., 2014; Bentz et al., 2015; Bertolini et al., 2011;
Bonneau et al., 2007; Boubekeur et al., 2014; Boubitsas, 2001; Boubitsas, 2004; Cam and Neithalath, 2010;
Cam and Neithalath, 2012; Carrasco et al., 2005; Catinaud et al., 2000; Celik et al., 2014a; Celik et al., 2014b;
Celik et al., 2015; Corinaldesi et al., 2004; Courard et al., 2005; Courard et al., 2011; Courard et al., 2014;
Darweesh, 2004; Das et al., 2014a; Deja et al., 1991; Dhir et al., 2007; Diab et al., 2015; Diab et al., 2016;
EL-Didamony and El-Alfi, 2000; El-Alfi et al., 2004; Felekoğlu and Tosun, 2009; Ghiasvand et al., 2015;
Ghrici et al., 2007; Guemmadi et al., 2008b; Helal, 2002; Hussain et al., 2013; Ipavec et al., 2013; Kadri et
al., 2010; Lee et al., 2008; Leemann et al., 2015; Li and Kwan, 2015; Liu et al., 2014; Lollini et al., 2014;
Lollini et al., 2015; Lollini et al., 2016; Marzouki et al., 2013; Matthews, 1994; Meddah et al., 2014; Michel
and Courard, 2014; Moir and Kelham, 1993; Moir and Kelham, 1999; Mounanga et al., 2011; Müller et al.,
2014; Mun et al., 2007; Palm et al., 2016; Pavoine et al., 2014; Phung et al., 2015; Pomeroy, 1993; Proske
et al., 2013; Proske et al., 2014; Rahhal et al., 2012; Ramezanianpour et al., 2009; Ramezanianpour et al.,
2010; Ramezanianpour et al., 2014; Revay and Gavel, 2003; Rozière and Loukili, 2011; Ryou et al., 2014;
Saca and Georgescu, 2014; Saraya, 2014; Selih et al., 2003; Sezer et al., 2010; Sezer, 2012; Shi et al., 2015;
Silva and Brito, 2016; Skaropoulou et al., 2009a; Skaropoulou et al., 2009b; Skaropoulou et al., 2012; Sonebi
and Nanukuttan, 2009; Sonebi et al., 2009; Sotiriadis et al., 2012; Sotiriadis et al., 2013; Sun et al., 2013;
Tezuka et al., 1992; Thongsanitgarn et al., 2014; Torres et al., 2003; Tosun-Felekoğlu, 2012; Tsivilis et al.,
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1999; Tsivilis et al., 2002a; Tsivilis et al., 2002b; Tsivilis et al., 2003; Voglis et al., 2005; Vyšvařil et al., 2014;
Wu et al., 2016; Xiao et al., 2009; Zacharopoulou et al., 2013; Zhang et al., 2016.
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Figure 10. Methylene blue index of GLS addition
Data of Figure 10 taken from: Ghiasvand et al., 2015; Lang, 2005; Michel and Courard, 2014; Courard et
al., 2011; Moir and Kelham, 1993; Matthews, 1994; Moir and Kelham, 1999; Pomeroy, 1993; Müller et
al., 2014; Palm et al., 2016; Rahhal et al., 2012; Ramezanianpour et al., 2009; Ramezanianpour et al., 2010;
Tsivilis et al., 1999; Tsivilis et al., 2003
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Figure 11. Relationship between MBI and CaCO3 of GLS addition
Data of Figure 11 taken from: Ghiasvand et al., 2015; Lang, 2005; Michel and Courard, 2014; Courard et
al., 2011; Dhir et al, 2007; Moir and Kelham, 1993; Matthews, 1994; Moir and Kelham, 1999; Pomeroy,
1993; Müller et al., 2014; Palm et al., 2016; Rahhal et al., 2012; Ramezanianpour et al., 2009;
Ramezanianpour et al., 2010; Tsivilis et al., 1999; Tsivilis et al., 2003

101

vol (3), issue (1) 2022

The Academic Open Journal of Applied And human Sciences (2709-734X)

Mean

Maximum limit by BS EN 1971:2011, BS 7979:2016, ASTM
C595–16 and AASHTO M 240-16

Number of Specimens =32

0.000

0.250

0.500

0.750

1.000

Total organic carbon content, (%)

Figure 12. Total organic carbon content in GLS addition
Data of Figure 12 taken from: Dhir et al., 2007; Diab et al., 2016; Ghiasvand et al., 2015; Lang, 2005;
Michel and Courard, 2014; Courard et al., 2011; Moir and Kelham, 1993; Matthews, 1994; Moir and
Kelham, 1999; Pomeroy, 1993; Müller et al., 2014; Palm et al., 2016; Ramezanianpour et al., 2009;
Ramezanianpour et al., 2010; Tsivilis et al., 1999; Tsivilis et al., 2003.
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Figure 13. Relationship between TOC and CaCO3 in GLS addition
Data of Figure 13 taken from: Dhir et al., 2007; Diab et al., 2016; Ghiasvand et al., 2015; Lang, 2005;
Michel and Courard, 2014; Courard et al., 2011; Moir and Kelham, 1993; Matthews, 1994; Moir and
Kelham, 1999; Pomeroy, 1993; Müller et al., 2014; Palm et al., 2016; Ramezanianpour et al., 2009;
Ramezanianpour et al., 2010; Tsivilis et al., 1999; Tsivilis et al., 2003
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Figure 14. Total sulfur in GLS addition
Data of Figure 14 taken from: Abualgasem et al., 2014; Abdalkader et al., 2015; Allahverdi et al., 2010;
Ali et al., 2013; Barauskas and Kaminskas, 2012; Boubekeur et al., 2014; Cam and Neithalath, 2010; Cam
and Neithalath, 2012; Carrasco et al., 2005; Celik et al., 2015; Celik et al., 2014a; Celik et al., 2014b;
Corinaldesi et al., 2004; Courard et al., 2005; Courard et al., 2014; Darweesh, 2004; Deja et al., 1991; Diab
et al., 2015; Diab et al., 2016; El-Alfi et al., 2004; EL-Didamony and El-Alfi, 2000; Felekoğlu and Tosun,
2009; Ghiasvand et al., 2015; Ghrici et al., 2007; Guemmadi et al., 2008a; Guemmadi et al., 2008b; Helal,
2002; Hussain et al., 2013; Ipavec et al., 2013; Lang, 2005; Liu et al., 2014; Lollini et al., 2014; Lollini et
al., 2016; Lollini et al., 2015; Bertolini et al., 2011; Marzouki et al., 2013; Meddah et al., 2014; Moir and
Kelham, 1993; Matthews, 1994; Moir and Kelham, 1999; Pomeroy, 1993; Mun et al., 2007; Palm et al.,
2016; Pavoine et al., 2014; Phung et al., 2015; Rahhal et al., 2012; Ramezanianpour et al., 2009;
Ramezanianpour et al., 2010; Ramezanianpour et al., 2014; Revay and Gavel, 2003; Saraya, 2014; Selih et
al., 2003; Sezer, 2012; Sezer et al., 2010; Shi et al., 2015; Siad et al., 2013; Skaropoulou et al., 2009a;
Skaropoulou et al., 2009b; Skaropoulou et al., 2012; Sonebi and Nanukuttan, 2009; Sonebi et al., 2009;
Sotiriadis et al., 2013; Sotiriadis et al., 2012; Thongsanitgarn et al., 2014; Torres et al., 2003; TosunFelekoğlu, 2012; Voglis et al., 2005; Vyšvařil et al., 2014; Zacharopoulou et al., 2013; Zhang and Ye, 2012;
Zhang et al., 2016
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Figure 15. LOI in GLS addition
Data of Figure 15 taken from: Abualgasem et al., 2014; Abdalkader et al., 2015; Allahverdi et al., 2010;
Ali et al., 2013; Barauskas and Kaminskas, 2012; Boubekeur et al., 2014; Burgos-Montes et al., 2013; Cam
and Neithalath, 2010; Cam and Neithalath, 2012; Carrasco et al., 2005; Celik et al., 2015; Celik et al.,
2014a; Celik et al., 2014b; Collepardi et al., 2004b; Corinaldesi et al., 2004; Deja et al., 1991; De Weerdt
et al., 2011a; De Weerdt et al., 2011b; De Weerdt et al., 2011c; De Weerdt et al., 2012; Dhir et al., 2004;
Dhir et al., 2007; Diab et al., 2015; Diab et al., 2016; El-Alfi et al., 2004; EL-Didamony and El-Alfi, 2000;
Ezziane et al., 2010; Felekoğlu and Tosun, 2009; Gesoğlu et al., 2012; Ghiasvand et al., 2015; Ghrici et
al., 2007; Hussain et al., 2013; Kaewmanee and Tangtermsirikul, 2014; Lee et al., 2008; Liu et al., 2014;
Lollini et al., 2014; Lollini et al., 2016; Marzouki et al., 2013; Meddah et al., 2014; Moukwa, 1989; Mun et
al., 2007; Palm et al., 2016; Pavoine et al., 2014; Rahhal et al., 2012; Ramezanianpour et al., 2009;
Ramezanianpour et al., 2010; Ramezanianpour et al., 2014; Revay and Gavel, 2003; Ryou et al., 2014;
Sakai and Watanabe, 1993; Sakai and Watanabe, 1994; Saraya, 2014; Selih et al., 2003; Shi et al., 2015;
Skaropoulou et al., 2009a; Skaropoulou et al., 2009b; Skaropoulou et al., 2012; Sotiriadis et al., 2013;
Sotiriadis et al., 2012; Thongsanitgarn et al., 2014; Torres et al., 2003; Tosun et al., 2009; Tosun-Felekoğlu,
2012; Tsivilis et al., 2000; Tsivilis and Asprogerakas, 2010; Tsivilis et al., 2002a; Tsivilis et al., 2002b;
Tsivilis et al., 1999; Tsivilis et al., 2003; Turkel and Altuntas, 2009; Uysal et al., 2012; Uysal and Yilmaz,
2011; Uysal and Tanyildizi, 2012; Uysal and Sumer, 2011; Uysal and Tanyildizi, 2011; Uysal, 2012; Voglis
et al., 2005; Vyšvařil et al., 2014; Wu et al., 2016; Zacharopoulou et al., 2013; Silva and Brito, 2016.
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Figure 16. Effect of GLS addition on LOI of PLC
Data of Figure 16 taken from: Abdalkader et al., 2015; Abualgasem et al., 2014; Ali et al., 2013; Allahverdi
et al., 2010; Amin et al., 2010a; Amin et al., 2010b; Arandigoyen and Álvarez, 2006; Assie et al., 2006; Assie
et al., 2007; Batic et al., 2013; Bentz et al., 2015; Boubekeur et al., 2014; Burgos-Montes et al., 2013; Cam
and Neithalath, 2010; Cam and Neithalath, 2012; Carrasco et al., 2005; Catinaud et al., 2000; Celik et al.,
2015; Celik et al., 2014a; Celik et al., 2014b; Collepardi et al., 2004b; Corinaldesi et al., 2004; Cost et al.,
2013a; Cost et al., 2013b; Das et al., 2014a; De Weerdt et al., 2011a; De Weerdt et al., 2011b; De Weerdt et
al., 2011c; De Weerdt et al., 2012; Deja et al., 1991; Dhir et al., 2004; Dhir et al., 2007; Diab et al., 2015;
Diab et al., 2016; El-Alfi et al., 2004; Ezziane et al., 2010; Felekoğlu and Tosun, 2009; Gesoğlu et al., 2012;
Ghiasvand et al., 2015; Güneyisi and Gesoğlu, 2011; Guemmadi et al., 2008a; Guemmadi et al., 2008b;
Güneyisi et al., 2011; Hooton et al., 2010; Hussain et al., 2013; Hyvert et al., 2010; Ipavec et al., 2013; Irassar
et al., 2006; Kaewmanee and Tangtermsirikul, 2014; Kenai et al., 2008; Lee et al., 2008; Leemann et al.,
2015; Lemieux et al., 2012; Liu et al., 2014; Lollini et al., 2014; Lollini et al., 2016; Loser and Leemann, 2007;
Loser et al., 2007; Loser et al., 2010; Marques et al., 2013; Marzouki et al., 2013; Mavropoulou et al., 2016;
Meddah et al., 2014; Meira et al., 2014; Menadi and Kenai, 2011; Mounanga et al., 2011; Mun et al., 2007;
Mwaluwinga et al., 1997; Nagrockiene et al., 2013a; Nagrockiene et al., 2013b; Palm et al., 2016; Panesar
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Sotiriadis et al., 2012; Tezuka et al., 1992; Thomas et al., 2010a; Thomas et al., 2010b; Thomas et al., 2010c;
Thomas et al., 2010d; Thongsanitgarn et al., 2014; Torres et al., 2003; Tosun-Felekoğlu, 2012; Turkel and
Altuntas, 2009; Uysal and Sumer, 2011; Uysal and Tanyildizi, 2012; Uysal and Tanyildizi, 2011; Uysal and
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Figure 17. Effect of GLS addition on the major oxides of the PLC produced
Data of Figure 17 taken from: Amin et al., 2010a; Amin et al., 2010b; Arandigoyen and Álvarez, 2006;
Assie et al., 2006; Assie et al., 2007; Balayssac et al., 1995; Barker and Matthews, 1994; Batic et al., 2013;
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Abstract:
This study aims to describe health care providers "HCPs'' perception of knowledge, skills, and
preparedness, for disaster in primary health care centers in Gaza Strip.
The researcher used a descriptive cross-sectional design was used in this study. Multistage
random sample was used to recruit participants from 12 primary health care centers from 49
centers in Gaza strip. Self-Administered structure questionnaire for disaster preparedness was
adopted from Prof. Murad Al-khalailah with some modifications to be suitable for the study.
Descriptive and inferential statistics (T-test and F-test) were used for data analysis.
The result of the study showed that about 47.5% of the study sample is male and 52.5% is
female. A total of 198 HCPs' completed the questionnaire. Participants perceived themselves
as having moderate knowledge (M= 3.24, t-test= 4.43) and perceived Moderate skills (M= 2.98,
t-test=0.389), and moderate preparedness for disaster (M= 3.23, t-test= 4.27). In addition, the
results showed significant difference between HCPs' perception of knowledge, skills, and
preparedness for disaster management and gender in favor for males and job title in favor for
head of department.
The study concludes that further education, training courses and facility drills in primary health
care centers should be started to enhance preparedness of HCPs' for disaster management.
Keywords: Disasters, preparedness, knowledge, skills, primary HCPs'.
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1. Introduction
Disasters are always devastates hospital care and emergency services, which in turn pose the need for
qualified health care providers (HCPs') who can respond to and participate in disaster preparedness and
recovery activities. A critical concept in disaster management is “emergency preparedness” a term that
is newly emerged as a concern in the health care services but not yet well defined (Slepski ,2005).
Crisis preparedness as "the thorough comprehensive knowledge, skills, capacities and activities expected
to get ready for and react to compromised, real or potential chemical, organic, radiological, atomic or
hazardous episodes, man-made occurrences, natural disasters or other related events” To aggregate up,
emergency preparedness refers to all actions made before the disaster by responders to react viably when
the disaster occur (Fox et al., 2007).
2. background and context:
Gaza Strip population is continuously exposed to natural/man made disasters of which severely affecting
all population, especially those with disability on various levels depending on their age, gender, type of
disability, and their families’ locations. People with physical disabilities considered as one of the most
vulnerable groups that severely affected during natural or man made disaster, such as the Israel
aggression that took place in 2014, but they often overlooked in disaster management plan especially
during preparation or response phases. This would probably result in having difficulties to access relief
aids, protection they need as well as evacuation, sheltering, and recovery efforts to return to their normal
life (PCBS, 2017).
HCPs' are critical agents to be effectively associated in the disaster management plan, and be ready to
interact to any health problems. They are also a key to coordinate with wellbeing and emergency
management personnel, legislators, and policymakers (Panos et al., 2009). Reports and data from recent
disasters show that there is a gap in education, and preparing at all stages, individual as well as system
level (LaPorte, et,al. 2007). Around the world, the International Council of Nurses and the World Health
Organization, watch the pressing requirement for structure limits of HCPs' in disaster management at all
levels to safe populations, limit number of injuries and deaths, and to keep up the overall health of the
community and the functioning of health system. (WHO & International Council of Nurses (INC), 2009).
This Study conducted in Gaza Strip which situated on the southeastern shore of the Mediterranean Sea,
the total area is evaluated at 365Km2. Its length along the coast is 45km and width ranges from 5 to 12
Km. Palestinian Center Bureau of Statistics (PCBS) estimate Gaza strip more than 2 million inhabitants
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(PCBS, 2017). Gaza Strip is separated geographically into five regions: Northern; Gaza; Mid Zone;
Khanyuns; and Rafah.
3. Problem Statement:
Gaza Strip vulnerable to various disaster whether natural or man made, and the most serious
disaster facing Gaza strip is the Israel aggressions, that cause a large number of injuries and death, in
addition to imposition of blockade of Gaza strip continues more than eleven years.
This is the first study in Gaza strip for my knowledge locking at the primary HCPs' level of
knowledge for disaster management.
Identifying HCPs' level of preparedness, knowledge, and skills needed to facing disaster will be
benefit in developing strategic aiming to prepare HCPs' in the health care centers when disaster take
place.
4. General objective:
To know the Health Care Providers (HCPs') perception of knowledge, skills, and preparedness for
disaster management in Primary Health Care Centre's (PHCC) in Gaza strip.
5. Specific objectives:
1- To identify HCPs' perception of knowledge, skills, and preparedness for disaster in PHCC in Gaza
strip.
2- To assess the differences in health care provider's demographic variables and perceptions of their
(knowledge, skills, and preparedness) for disaster management.
3- To find out the logistical possibilities that available in the PHCC and their relationship in cases of
disaster.
4- To Assess the HCPs needs for future knowledge, skills, preparedness.
6. Importance of Study:
The importance of this study is to measure the preparedness, knowledge, and skills of primary
HCPs' to dealing with victim during the disasters. The Palestinian ministry of health is the first responder
to disaster events that occur in order to protect people life. The most responder to disaster in health field
are HCPs', so that the HCPs' should be will prepared and aware of their role in all stages of disaster
response to protect human life.
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7. Definition of terms
 Perception:
"Understand emergency health care provider for the tasks they will perform during the disaster
response and management phase" (alkhalaileh, 2012).
 Disaster:
"Disaster is a serious disruption, occurring over a relatively short time, of the functioning of a
community or a society involving widespread human, material, economic or environmental loss and
impacts, which exceeds the ability of the affected community or society to cope using its own
resources" (ADRC, 2010).
 Disaster Preparedness:
Disaster preparedness refers to ‘‘Pre-disaster activities, including an overall strategy, policies, and
institutional and management structures, that are geared to helping at-risk communities, safeguard
their lives and assets by being alert to hazards and taking appropriate action in the face of an imminent
threat or the actual onset of a disaster” (WHO, 2012).
 Primary Health care:
"Refers to essential health care that is based on scientifically sound and socially acceptable methods
and technology, which make universal health care accessible to all individuals and families in a
community. It is through their full participation and at a cost that the community and the country can
afford to maintain at every stage of their development in the spirit of self-reliance and selfdetermination, in other words, PHC is an approach to health beyond the traditional health care system
that focuses on health equity-producing social policy PHC includes all areas that play a role in health,
such as access to health services, environment and lifestyle Thus, primary healthcare and public
health measures, taken together, may be considered as the cornerstones of universal health systems"
(WHO, 2017).
 Crisis:
It is an event or series of events representing a critical threat to the health, safety, security or wellbeing
of a community, usually over a wide area. Armed conflicts, epidemics, famine, natural disasters,
environmental emergencies and other major harmful events may involve or lead to a humanitarian
crisis (WHO, 2007).
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 Knowledge:
Knowledge refers to "a blend of encircled involvement, succession data, qualities and master
knowledge that gives a framework to surveying and incorporating experiences and information”
(Davenport and Prusak, 2000).
 Skills
“Skills were characterized as "the capacity to utilize one's knowledge effectively and promptly in
implementation or execution” (Merriam Webster dictionary, 2013).
 Preparedness
“Refers to a very concert research based set of actions that are taken as precautionary measures in
the face of potential disaster these actions can include both physical preparations (such as: emergency
supplies depots, adapting buildings to survive earthquakes and so on) and training for emergency
action” (International Federation of Red Cross, 2018).
 Crisis management plan (PMC)
It is an obviously characterized and recorded arrangement of activity for use in disaster circumstance
commonly the arrangement will cover the key individual, recourses, administrations, and activities
require to executing and deal with the emergency management process (bcmpedia, 8102).
8. Previous Study.
8.1 HCPs'' Perception of Knowledge for Disaster Management
(Ashenafi, et al, 2018) this study conduct to evaluate Knowledge, Attitude and Practice of Disaster
Preparedness among Tikur Anbessa Specialized Hospital Health Care Workers, Addis Ababa, Ethiopia.
The study was proposed to evaluate current awareness, attitude, and practice regards to the human
services laborers to disaster readiness and to discover what courses of action were set up a disaster that
occur at the hospital. The researcher used both quantitative and qualitative design and the information
was collected by self-administrated questionnaire. An aggregate of 290 respondents were taken part in
the investigation. The result showed that about (50.8%) health care workers had great information about
hospital disaster preparedness and its plan. (The rest 49.2%) had low knowledge. Their general attitude
towards the issue was to a great extent positive as 64.8% of respondents had ideal disposition. Low
practice (8.3%) of disaster preparedness at the hospital was watched. Additionally, the hospital had
neither nor disaster readiness plan nor different types of courses of action and arrangements for event of
disaster. The present investigation found that the health care workers at the hospital had fair awareness
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and positive attitude on disaster preparedness. As the national wellbeing strategy has not given adequate
attentions to hospital disaster preparedness, there were much effort is still expected from all stakeholders
including Federal Ministry of Health and management of hospital.
(Gladston & Nayak, 2017) this study aim to asses disaster preparedness among nurses working in
a paediatric acute care setting of a tertiary hospital, south india. The purpose of the study was to assess
the perception and knowledge among nurses on disaster preparedness. A descriptive study design and
convenience sampling technique was adopted. The tool was prepared by the investigator under the
guidance of experts which consisted of three parts, the demographic variables of the participants, scale
on perception of nurses on disaster preparedness and a knowledge questionnaire on disaster preparedness.
Descriptive and inferential statistics such as frequency, mean, chi-square, and Pearson’s correlation were
used for data analysis. The demographic profile of the staff revealed that majority (58.5%) belonged to
26 to 35 yrs, were Diploma nurses (82%), and 51.1% had experience of 1-5 years in critical care settings.
The study revealed that 24.5% had adequate knowledge, 51.1% moderately adequate knowledge, and
24.5% inadequate knowledge. Most (85.1%) of the nurses had moderate perception on disaster
preparedness. There was no statistically significant correlation (r = .186, p = .072) between the perception
and the knowledge of the participants. There was an association between the qualification of the nurses
and the perception (X2= 32.182, p=.000).
8.2 Health care provider perception of skills for disaster management
(Ebrahim, 2015) this study discusses the preparedness of the primary health care nurse’s in terms
of their knowledge, skills and the efficiency of their response during disasters in the kingdom of Bahrain.
This descriptive correlation study used a self-determination questionnaire to assess the disaster
preparedness among nurses; sample of 150 nurses selected from primary health care center of type A
setting as further reasoned in this paper to be the selection criteria. The data are analyzed using statistical
package (SPSS, 2011) to describe the relationship between the study variables. One hundred and ten
(110) participants completed the survey with a responding rate of 73.3%. The research finding indicated
that most of the nurses responded (55.3%) reported low level of familiarity with disaster preparedness,
and (38.3%) are familiar. while the remaining (6.3%) are strongly familiar. Fifty percent of the
participant are not prepared or did not attend any formal disaster education programs, and (46.3%) were
not involved in any disaster mitigation drill during their work experience. The study further elaborates
on the importance of properly inducting and preparing nurses and the overall PHCC and how to increases
their preparedness for disasters. A summary of recommendations is also raised to the higher authorities
in the ministry of health in Bahrain which include the need for collaboration with world health

The Academic Open Journal of Applied And human Sciences (2709-734X)

vol (3), issue (1) 2022

organization for a disaster preparedness program to prepare the primary health care nurses to manage
real disaster effectively.
(Al-Ali and Abu Ibaid, 2015) this study aim to assess health-care providers perceptions of their
knowledge, skills and preparedness for disaster management in primary health-care centres in north
Jordan. A multistage random sample was used to recruit nurses and physicians from 57 health centres. A
total of 207 participants completed the Arabic version of the Disaster Preparedness Evaluation Tool.
Participants perceived themselves as having moderate preparation for disaster management [mean score
74.9 (SD 21.6)], moderate knowledge [mean 49.9 SD 12.3)] and moderate to weak skills in disaster
management [mean 35.3 (SD 12.7)]. Significant differences were revealed in participants’ perceptions
of their disaster preparedness, knowledge and skills according to their sex, specialty and exposure to a
real disaster situation. Further education and training courses are needed to enhance providers’
preparedness for disaster management in Jordan.
8.3 HCPs'' Perception of Preparedness for Disaster Management
(SyafarSangkalaa, & Gerdtz, 2018) this study aims to identify the current level of disaster
preparedness and learning needs for managing natural disasters as perceived by community health nurse
(CHN) coordinators who are working in community health settings in South Sulawesi, Indonesia. This
study used descriptive study design. Aself-administered survey, the Disaster Preparedness Evaluation
Tools (DPET®) was utilized to determine the current levels of disaster preparedness and management of
the CHN coordinators. In addition, structured questions were used to identify learn- ing needs .It was
distributed to 254 CHN coordinators working in community health settings in South Sulawesi Province,
Indonesia. Results: In total 214 CHN coordinators completed the survey. There were around 6.5%
respondents perceived their current disaster preparedness as weak; 84.6% moderate; and 8.9% rated their
preparedness as strong. Around one-third of the participants considered frequent disaster drills as the best
learning method to achieve effective disaster preparedness. Conclusion: Although overall disaster
preparedness levels of the CHN coordinators in South Sulawesi province Indonesia were moderate,
continuing disaster training that integrates CHN coordinators specific learning needs is still required to
achieve effective disaster preparedness and management in community.
(Mulyasari et al., 2013) this study explain the critical facilities, such as hospitals, play a crucial
role in the socioeconomic and psychological recovery of the population after a disaster. Hospitals are
considered important due to their roles in saving lives in the affected population and must be able to
withstand hazards and remain functioning during and after a disaster. This article assesses earthquake
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preparedness of hospitals in eight Japanese cities using a questionnaire survey. The questionnaire consists
of six parameters and 21 indicators from the “four pillars of hospital preparedness” including structural,
nonstructural, functional, and human resources. The results show that the majority of the respondent
hospitals fulfill the functional preparedness, which is useful during the emergency period of a disaster,
while the other three pillars-structural, nonstructural, and human resources-need to be strengthened. This
study helps to assess the status of disaster preparedness as well as the gaps for these hospitals in the
Tohoku and Nankai Trough regions, drawing lessons from the Great East Japan Earthquake and Tsunami
of the Tohoku area. This status and the gaps are used as a departure point to indicate how to enhance
preparedness and resilience to future disaster risks.

8.4 Summary
The previous literature investigating perception of HCPs' for knowledge, skills, and preparedness,
for disaster management revealed moderate to weak perception of HCPs' for disaster management with
significant lack of continuous and regular training programs which could threaten and weaken response
of HCPs' for disasters. The previous studies also showed an urgent need of enhancing role of HCPs' in
all health care facilities to improve their capabilities of managing disasters via administering disaster
drills and exercises in their workplaces. Hence, and based on the previous summarized studies, it is clear
that there are significant gaps in knowledge, skills and preparedness of HCPs' for disaster management
in a variety of health care settings. For this reason and throughout our study, we will address such gaps
of disaster preparedness among study participants since there is no study conducted in Gaza to address
perception of HCPs' for knowledge, skills and preparedness in PHCC for disaster management.
9. Literature review
It includes four sections, they are: conceptual framework HCPs'' Perception of (Knowledge, skills,
preparedness) for Disaster Management. Disasters, Health care system, primary health care services,
9.1 Conceptual framework:
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Knowledge
(Emergency plan,
educational activities,
awareness of disaster
preparedness and
educational classes, and
relevant information about
disaster preparedness)

health care
provider
Perception
Preparedness
(Preparedness,
mitigation, relief and
alleviation of disaster
effect)

Skills
(Aware of potential risk,
familiarity of local
emergency response,
participation in
emergency plan and
guidelines)

Figure (1): conceptual framework –self developed model

9.2 Disasters:
Disasters have been accompanying humans since ever. People suffered from disasters in every time
and area. These disasters are such as; earthquakes floods, storms, epidemics and starvations and other
natural disasters. People dealt with the disasters from the beginning and within their available capabilities
and knowledge in order to limit the disaster’s impact. If the disasters exceeded the people’s abilities, they
will be like the watchers (Shaluf, 2008).
Human Development Report (2009) revealed that the Gaza Strip has a poor experience in managing
disaster in particular; disaster management system was accused of being incapable to cope with disasters.
Aldebeck (2010) found that there is an urgent need to plan for disaster risk reduction at Palestine
and linkage to the international system.
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This plan should define the roles and responsibilities of national organizations, management plans
should be proactive, giving emphasis to preparedness and mitigation.
Types of Disasters:
Thre are two types of disaster; natural and human made.
 Natural Disaster
Disasters are the union of hazards with susceptibilities. As such, an increase in bodily, social,
economic, or ecological vulnerability can mean an increase in the occurrence of disasters (Veenama,
2013).
 Man-Made Disaster:
It means a disaster or emergency situation that result in civilian population’s casualties, loss of
property, loss of basic services, and means of livelihood as a result of war or civil strife. The cause of
a human-made disaster can be either intentional or unintentional human actions. Human-made
disasters or emergencies can be fast or of slow attack. Human-made disaster admits that all disasters
are caused by humans. Human-made disaster involves an element of human intent, negligence, or
error; or involving a failure of a man-made system (Veenama, 2013).
Disaster phases
 Pre-disaster Phase
The pre-disaster phase involves the process of preparedness which is very important for effective
response to disastrous events. For hospitals, this phase involves planning for emergencies, staff
education and training to improve their skills and ability to work under pressure with mass casualty
events and high influx of victims with different types of trauma and injuries (Chimenya, 2011).
 Disaster Phase
This phase can be subdivided into three phases (UNDP/ GOI, 2002, p.18):
a. Activation phase; during this phase the hospital incident commander is appointed.
His role is to direct all hospital activities and operations. (UNDP/GOI, 2002, p.26)
b. Operational phase; in this phase, all the hospital operations for mass casualties are
conducted in accordance with the emergency plan.

The Academic Open Journal of Applied And human Sciences (2709-734X)

vol (3), issue (1) 2022

c. Deactivation phase; occurs when the flow of victims decreased and is not overwhelming the hospital
resources and the emergency plan is deactivated.
 Post disaster Phase
As part of the planning process, post disaster phase should be integrated in the emergency plan.
This phase involves evaluation and feedback for all the activities of the pre-disaster and disaster
phases, and define actions for improvement in the future (Chimenya, 2011). It is obvious that
developing and writing a disaster plan is essential for health facilities, but training and preparing the
staff involved in responding to disasters is also essential. So, after planning for emergencies, training
and education should be the next step, aiming to empowering and enabling the emergency
management personnel to carry out their tasks and take appropriate actions when faced with different
types of emergencies (Chimenya, 2011).
History of Disaster in Gaza:
The Gaza Strip learned its present limits at the termination of aggressive in the 1948 Arab–Israeli
War, which was recognized in the Israel-Egypt Armistice Agreement on 24 February 1949. The Gaza
Strip is constant to be administrated by Egypt. At first Gaza Strip was formally achieved by the AllPalestine Government, recognized by the Arab League in September 1948. Since the end of the AllPalestine Government in 1959 and until 1967, the Gaza Strip was right run by Egyptian armed director.
(Roy, 1995)
In 1967, Israel seized the strip after the Six-Day War. Pursuant to the Oslo Accords excited between
Israel and the Palestinian Liberation Organization in 1993, the Palestinian Authority was set up as
provisional decision-making body to govern Palestinian public occupants, with Israel maintaining control
of Gaza Strip's airspace, all but one of its land borders and local waters, until a last contract could be
reached. As a contract continued elusive (Roy, 1995). Israel distinctly detached from Gaza in 2005.
At the time of the war, more than 51,000 persons had expatriated but after the war ended, about
13,000 remained displaced. In addition, Gaza had been flooded by several natural disasters before. For
instance, in 2006, Um Al Nasser village was flooded by 13 collapse of the nearby sewage pool (OCHA,
2007).
The Gaza Strip has witnessed many disasters that affect the healthcare system since many years resulted
from the policy of the occupation.
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The last recent wars (2008, 2012, 2014) left huge destructions in all sectors. This has led to the need of
accurate strategies and choices to work on how to administrate the disasters that affect the healthcare
system.
The bad conditions in Palestine makes the development of these strategies very important. The
Palestinian territories face big and continued destruction from the Israeli militarism against mankind,
stones and trees. The Strip also witnessed many disasters resulted from the three wars and some troughs.
Some of these troughs held air masses originally came from the Arctic and lasted for many days. The
ongoing rainfall on Gaza led to raise the level of the water in the low areas, sometimes exceeding three
meters and this led to big human crisis forming in closing the roads, flooding of hundreds of homes along
the Gaza Strip, injuring tens of citizens and closing the major and minor roads because of high levels of
water (UNITAR, 2014).
9.3 Health care system
Palestinian health care system is complex as there are the four main providers for healthcare
services; Ministry of Health (MOH), (UNRWA), Non-Governmental Organizations (NGOs) and the
private for-profit service providers. MOH is the main health care provider in the governorates; it provides
PHC, secondary and tertiary services for the whole population. It purchases advanced medical services
through referring patients to the neighboring countries and other private and NGOs health care facilities.
UNRWA provides PHC services to the refugee population, and purchases secondary and tertiary care
services when needed. The NGO sector range from missionary hospitals, to facilities supported by
international organizations, to community health centers. The private for-profit health sector also
provides the three levels of care through a wide range of practices (WHO, 2017).
Although availability of various health providers does not necessarily guarantee covering all of the
needed health services. The early mentioned demographic characters of the Gaza Governorates
population imply that there is an increasing load on the health sector which should respond not only to
the current challenges of occupation, siege and political divisions but also to the increasing demands for
health services resulted from the ongoing increase in population size (PNGO, 2013)
It’s well known that health systems have three fundamental objectives which are improving
population health; responding to people expectations and providing protection against sudden unplanned
payment for health services specially for the poor. In the Palestinian context, MOH is not only responsible
for providing those three objectives but also it is responsible for regulating the provision of health
services provided by the other providers. People satisfaction with governmental health care services is
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an important indicator for MOH performance. In general, people satisfaction with private and NGO
sector health care services is higher than the governmental services (WHO, 2012).
9.4 primary health care services
Regarding governmental PHC services, MOH runs well-established and well-equipped PHCC
(PNGO, 2013). There are 49 governmental PHC centers out of the 147 centers in the Gaza Governorates.
Those PHC centers are classified from level two to level four (20 second level centers, 20 third level
centers and 9 fourth level centers), offering different health services according to the clinic level, these
services include maternal and child health, care of chronic diseases, daily care, family planning, dental,
mental services and others (MOH, 2018).
Moreover, there are problems in the referral between PHC and hospital levels where people might
refer themselves seeking for better care. Abed (2007) mentioned that there is lack of confidence with
PHC services due to diagnostic limitations, lack of drugs, inadequate specialized staff and finally,
unavailability of afternoon shifts in most of PHC facilities (Abed, 2007).
10. Methodology

10.1. Study Design
The descriptive analytical cross-sectional design was used in this study to assess HCPs'' perception
of knowledge, skills, and preparedness' for disaster management in primary health care centres in Gaza
strip. This design found to be the most suitable design for this study. The quantitative approach was
appropriate for this study because of its ability to investigate a wider geographical area in a short period,
capturing the respondents views on the difficulties faced by injured in return marches as a result of injury.

10.2. Population of the study
The study population included all HCPs' who are working in primary health care centres in Gaza
strip (Employee, Head of department, Supervisor, and Director) the total number of HCPs' was 233
participants.

10.3. Sample and sampling
The researcher distributed questionnaires to 233 participants to have more accurate results of the
study which had been distributed according the proportion of governorates. The number of respondents
was 198 out of 233 with response rate was (84.98%). Table (1):
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Table (1): Primary Health Care Centers
No.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Name

The Jabalia Martyrs Clinic
Al - Ramal Health Clinic
Al-Zayton Clinic
Sabha Al Harazin Clinic
Sheikh Radwan Martyrs Clinic
Deir El Balah Clinic
Central Nusseirat Clinic
Al Bureij Clinic
Khan Younis Martyrs Clinic
Bani Suhaila
Rafah Martyrs Clinic
Tel Sultan Clinic
Total

Governorate

North Gaza
Gaza

Mid Gaza
Khanyounis
Rafah

No. of
questionnaire

No. of
Respondent

25
30
27
18
20
18
15
17
20
15
15
13
233

23
25
24
15
16
15
13
15
17
14
11
10
198

10.4. Instrument of the Study
Questionnaires are considered effective for data collection which provides the researcher with the
information required. The researcher used questionnaire developed by (Alkhalaileh et.al, 2012) with
some modification in logistic domain, the questionnaire divided into five domains:


Demographic data



Knowledge domain.



Skills domain.



Preparedness awareness domain.

10.5. Validity and Reliability of the Instrument
10.5.1 Validity of the Instrument

 Face and content validity
The questionnaire translated to Arabic Language by (Alkhalaileh et.al, 2012) to meet the need for
a strong instrument that can be easily administered to assess HCPs'' perception of knowledge, skills, and
preparedness' for disaster management in primary health care centres in Gaza strip.
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10.5.2 Reliability

 Internal consistency
Cronbach’s Coefficient Alpha for the different domains were as follows: Perception of knowledge
(13 items), 0.976; Perception of skills (11 items), 0.951; Perception of preparedness (21 items), 0.887.
Table (2).

10.6. Cronbach’s Coefficient Alpha
Table (2): Cronbach's Coefficient Alpha for reliability (Cα)
No.

Fields

1.
Perception of knowledge
2.
Perception of skills
3.
Perception of preparedness
All items

Cronbach's Alpha
(Cα)
0.976
0.951
0.887
0.933

10.7. Pilot study
A pilot study conducted before starting the data collection to identify areas of vagueness and to test
the reliability and suitability of the questionnaire, point out weaknesses in wording, predict response rate
and determine the real time needed to fill the questionnaire. The researcher choose 10% of participants
from the study target population to conduct the pilot study. Therefore, the pilot study was consisted of
30 participants. According to the feedback from participants, there was no need for any change in the
questionnaire, as the domains and items were clear and there is no vagueness. The pilot sample was
included in the total study sample.
Table (3): The correlation coefficient between each paragraph/item in the field and the whole
field. First field: Perception of knowledge
Code
A1
A2
A3
A4

A5

Items
I participate in disaster drills or exercises at my workplace (clinic,
hospital, etc.) on a regular basis.
I have participated in emergency plan drafting and emergency planning
for disaster situations in my community.
I know who to contact (chain of command) in disaster situations in my
community.
I participate in one of the following educational activities on a regular
basis: continuing education classes, seminars, or conferences dealing
with disaster preparedness.
I read journal articles related to disaster preparedness.

Pearson
correlation
coefficient
0.571

p-value
0.001*

0.749

0.000*

0.814

0.000*

0.808

0.000*

0.851

0.000*
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Code

Items

A6

I am aware of classes about disaster preparedness and management that
are offered for example at either my workplace, the university, or
community.
I would be interested in educational classes on disaster preparedness
that relate specifically to my community situation.
I find that the research literature on disaster preparedness and
management is easily accessible.
I find that the research literature on disaster preparedness is
understandable.
Finding relevant information about disaster preparedness related to my
community needs is an obstacle to my level of preparedness
I know where to find relevant research or information related to disaster
preparedness and management to fill in gaps in my knowledge.
I have a list of contacts in the medical or health community in which I
practice. I know referral contacts in case of a disaster situation (health
department, e.g.).
In case of a disaster situation I think that there is sufficient support from
local officials on the county, region or governance level.

A7
A8
A9
A10
A11
A12

A13

Pearson
correlation
coefficient
0.749

p-value
0.000*

0.771

0.000*

0.786

0.000*

0.863

0.000*

0.834

0.000*

0.838

0.000*

0.793

0.000*

0.637

0.000*

Table (3) shows the correlation coefficient P-value for each item. As shown in the table the Pvalues are less than 0.05, so the correlation coefficients of each item are significant at α= 0.05. Thus, it
can be said that the items of this field are consistent and valid to be measured what it were set for.
Table (4): The correlation coefficient between each paragraph/item in the field and the whole
field. Second field: Perception of skills

Code
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11

Items
I consider myself prepared for the management of disasters.
I participate/have participated in creating new guidelines, emergency
plans, or lobbying for improvements on the local or national level.
I would be considered a key leadership figure in my community in a
disaster situation.
I am aware of what the potential risks in my community are (e.g.
earthquake, floods, war etc.).
In case of a bioterrorism/ biological or chemical attacks, I know how
to use personal protective equipment.
In case of a bioterrorism/biological or chemical attacks I know how to
execute decontamination procedures.
In a case of bioterrorism/biological or chemical attacks I know how to
perform isolation procedures so that I minimize the risks of community
exposure.
I am familiar with the local emergency response system for disasters.
I am familiar with accepted triage principles used in disaster situations.
I have personal/family emergency plans in place for disaster situations.
I have an agreement with loved ones and family members on how to

Pearson
correlation
coefficient
0.731
0.768

p-value
0.000*
0.000*

0.649

0.000*

0.650

0.000*

0.744

0.000*

0.770

0.000*

0.769

0.000*

0.830
0.753
0.829
0.803

0.000*
0.000*
0.000*
0.000*

The Academic Open Journal of Applied And human Sciences (2709-734X)

Code

Items

vol (3), issue (1) 2022

Pearson
correlation
coefficient

p-value

execute our personal/family emergency plans.

Table (4) shows the correlation coefficient P-value for each item. As shown in the table the Pvalues are less than 0.05, so the correlation coefficients of each item are significant at α= 0.05.Thus, it
can be said that the items of this field are consistent and valid to be measured what it were set for.
Table (5): The correlation coefficient between each paragraph/item in the field and the whole field.
Third field: Perception of preparedness

Code
C1
C2

Pearson
correlation
coefficient
0.750
I can identify possible indicators of mass exposure evidenced by a
clustering of patients with similar symptoms
Items

p-value
0.000*

I can manage the common symptoms and reactions of disaster
survivors that are of affective, behavioral, cognitive, and physical
nature.
I am familiar with psychological interventions, behavioral therapy,
cognitive strategies, support groups and incident debriefing for
patients who experience emotional or physical trauma.
I am able to describe my role in the response phase of a disaster in
the context of my workplace, the general public, media, and personal
contacts.
I am familiar with the main Groups (A, B, C) of biological weapons
(Anthrax, Plague, Botulism, Smallpox, etc.), their signs and
symptoms, and effective treatments.

0.841

0.000*

0.627

0.000*

0.770

0.000*

0.618

0.000*

C6

I feel confident recognizing differences in health assessments
indicating potential exposure to biological or chemical agents.

0.648

0.000*

C7

As a health care provider, I would feel confident in my abilities as a
direct care provider and first responder in disaster situations.

0.787

0.000*

C8

As a health care provider, I would feel confident as a manager or
coordinator of a shelter.

0.694

0.000*

C9

As a health care provider, I would feel reasonably confident in my
abilities to be a member of a decontamination team.

0.831

0.000*

C10

In case of war/military attacks, I know how to perform focused health
history and assessment.

0.880

0.000*

C11

I feel reasonably confident I can care for patients independently
without supervision of a physician in a disaster situation.

0.801

0.000*

C3

C4

C5
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Pearson
Items
correlation
coefficient
I am familiar with the organizational logistics and roles among local
0.853
and national agencies in disaster response situations.

Code
C12

p-value
0.000*

C13

I would feel confident implementing emergency plans, evacuation
procedures, and similar functions

0.817

0.000*

C14

I would feel confident providing patient education on stress and
abnormal functioning related to trauma.

0.792

0.000*

C15

I know the limits of my knowledge, skills, and authority as health
care provider to act in disaster situations, and I would know when I
exceed them.
I would feel confident providing education on coping skills and
training for patients who experience traumatic situations so they are
able to manage themselves.
I am able to differentiate the signs and symptoms of Acute Stress
disorder and Post Traumatic Stress Disorders (PTSD).
I am familiar with what the scope of my role as a health care provider
in a post disaster situation would be.
I participate in peer evaluation of skills on disaster preparedness and
response.
I am familiar with how to perform focused health assessment for
PTSD.
I feel confident managing (caring, evaluating) emotional outcomes
for Acute Stress Disorder or PTSD following disaster or trauma in a
multi-disciplinary way such as referrals, and follow-ups and I know
what to expect in ensuing months.

0.756

0.000*

0.821

0.000*

0.765

0.000*

0.765

0.000*

0.839

0.000*

0.788

0.000*

0.821

0.000*

C16

C17
C18
C19
C20
C21

Table (5) shows the correlation coefficient P-value for each item. As shown in the table the Pvalues are less than 0.05, so the correlation coefficients of each item are significant at α= 0.05.Thus, it
can be said that the items of this field are consistent and valid to be measured what it were set for.

10.8. Structure validity test
It measures coefficient of correlation between one field and all of the other fields of the
questionnaire that have the same level of scale rating (five-point Likert scale).
Table (3): Structure validity of the questionnaire.
No.

1.

Fields

Perception of knowledge

Pearson correlation
coefficient

0.951

P-value

0.000*
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No.

Fields

Pearson correlation
coefficient

P-value

2.

Perception of skills

0.964

0.000*

3.

Perception of preparedness

0.862

0.000*

In the table (3), shown values of significance are less than 0.05. So can be noted the fields are valid
to be measured, and determine the major aim of the study.
11. Results and Discussion

11.1 Demographic Characteristics of the Study Participants
Table (4): Socio- demographic characteristics of the participants.
Item
Gender
Male
Female
Total
Age
20-30
31-40
41-50
More than 50
Total
Marital status
Single
Married
Divorced
Widow
Total
Education
Diploma
Bachelor
Master
Ph.D.
Board
Total
Job Title
Employee
Head of department
Supervisor
Director
Total

No.

Percent (%)

94
104
198

47.5
52.5
100

19
66
69
43
198

9.6
33.5
35.0
21.8
100

14
177
2
5
198

7.1
89.3
1.0
2.5
100

65
104
22
3
4
198

33.0
52.3
11.2
1.5
2.0
100

168
18
5
7
198

84.7
9.2
2.6
3.6
100
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Item
Profession
Doctor
Registered nurse
Associate nurse
Other
Total
Years of experience
4-8
9-13
14-18
More than 18
Total
Work place
North Gaza
Gaza
Middle area
Khanyounis
Rafah
Total
Name of health center
Central Nusseirat Clinic
Sheikh Radwan
AL Remal Clinic
Sabha Al Harazin Clinic
Al - Zaitoun Martyrs Center
Bani Suhaila
Khanyounis Martyrs Health Center
Rafah
Dair Al Balah
Tal Sultan
Al-Bureij
Jabalia Martyrs Health Center
Total

No.

Percent (%)

62
66
57
12
198

31.5
33.5
28.9
6.1
100

27
39
56
76
198

13.8
19.5
28.2
38.5
100

23
80
43
31
21
198

11.6
40.4
21.7
15.7
10.6
100

13
16
26
16
25
14
16
12
15
10
15
20
198

6.6
8.1
13.1
8.1
12.6
7.1
8.1
6.1
7.6
5.1
7.6
10.1
100

Table (4) clarify the demographic characteristics of the study participants. The total sample size
was 198 participants with approximately 84.98%. Response rate of all participant, 47.5 % were male,
52.5% were female. Also 33.5% of all participant their age (31-40), 35% of them (41-50), that mean 68%
of all participant located in the range (31-50) a young age. In addition, the study revealed that 33% of all
participants hold the diploma degree, 52.3% of all participant hold bachelor degree, 11.2% of all
participant hold the master degree, 1.5% of all participant hold Ph.D. degree. Furthermore, the study
showed that 31.5% are doctors, 33.5% Registered nurse and 28.9% Associate nurse of all participants.
Moreover, the study revealed that 40.4% of all participant work on the centre of Gaza.
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11.2 Perception of knowledge

Mean

Std.
Dev

P.W
(%)

T
value

P
value
Sig.

Rank

Table (5): Perception of knowledge among HCPs'' at primary health care centers.

I participate in disaster drills or exercises at my
workplace (clinic, hospital, etc.) on a regular basis.
I would be interested in educational classes on disaster
preparedness that relate specifically to my community
situation.
I participate in one of the following educational
activities on a regular basis: continuing education
classes, seminars, or conferences dealing with disaster
preparedness.
I know who to contact (chain of command) in disaster
situations in my community.
I am aware of classes about disaster preparedness and
management that are offered for example at either my
workplace, the university, or community.
I read journal articles related to disaster preparedness.
I have a list of contacts in the medical or health
community in which I practice. I know referral
contacts in case of a disaster situation (health
department, e.g.).
I have participated in emergency plan drafting and
emergency planning for disaster situations in my
community.
I know where to find relevant research or information
related to disaster preparedness and management to fill
in gaps in my knowledge.

3.73

1.11

74.52

9.18

0.000*

1

3.56

1.03

71.18

7.61

0.000*

2

3.54

1.24

70.87

6.14

0.000*

3

3.43

1.09

68.54

5.41

0.000*

4

3.41

1.10

68.27

5.26

0.000*

5

3.37
3.20

1.12
1.11

67.46
64.06

4.64
2.57

0.000*
0.011*

6
7

3.20

1.19

63.94

2.33

0.021*

8

3.11

1.07

62.14

1.40

0.162

9

I find that the research literature on disaster
preparedness is understandable.
Finding relevant information about disaster
preparedness related to my community needs is an
obstacle to my level of preparedness
I find that the research literature on disaster
preparedness and management is easily accessible.
In case of a disaster situation I think that there is
sufficient support from local officials on the county,
region or governance level.
All statements

3.02

1.05

60.41

0.27

0.786

10

2.86

1.02

57.23

-1.90

0.059

11

2.86

1.07

57.22

-1.82

0.070

12

2.83

1.14

56.62

-2.07

0.040*

13

3.24

0.76

64.80

4.43

0.000*

No.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

Paragraph

Mean = (1-2.6) Low

=(2.7-3.4) Moderate

=(3.5-5) High

This domain contains 13 paragraphs linked to the perception of knowledge. These items were
exposed to the perspectives on respondents, and the results of the analysis were appeared table (5). The
results indicated that the attribute “I participate in disaster drills or exercises at my workplace (clinic,
hospital, etc.) on a regular basis” with a mean index of 3.73 and proportional weight 74.52% ranked the
first. “I would be interested in educational classes on disaster preparedness that relate specifically to my
community situation” with a mean index of 3.56, and proportional weight 71.18%. “In case of a disaster
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situation I think that there is sufficient support from local officials on the county, region or governance
level” have last ranked with a mean index= 2.83, and proportional weight (56.62%). The results of the
entire “perception of knowledge” show that the mean for all equal 3.24 and t-test 4.43 and the p value
equal to 0.000 less than 0.05, meaning that the respondents have a great understanding of knowledge,
and the results are moderate.

11.3 Perception of skills

Std.
Dev

RII (%)

P value
Sig.

Rank

I am familiar with accepted triage principles used
in disaster situations.
I have personal/family emergency plans in place
for disaster situations.
I consider myself prepared for the management of
disasters.
I have an agreement with loved ones and family
members on how to execute our personal/family
emergency plans.

3.31

1.18

66.29

3.73

0.000*

1

3.17

1.13

63.37

2.08

0.038*

2

3.12

1.23

62.32

1.30

0.196

3

3.10

1.11

61.94

1.22

0.224

4

I am aware of what the potential risks in my
community are (e.g. earthquake, floods, war etc.).
In case of a bioterrorism/ biological or chemical
attacks, I know how to use personal protective
equipment.
I would be considered a key leadership figure in
my community in a disaster situation.

3.04

1.15

60.71

0.43

0.666

5

2.95

1.17

59.08

-0.55

0.584

6

2.92

1.16

58.47

-0.92

0.356

7

In a case of bioterrorism/biological or chemical
attacks I know how to perform isolation
procedures so that I minimize the risks of
community exposure.
In case of a bioterrorism/biological or chemical
attacks I know how to execute decontamination
procedures.
I am familiar with the local emergency response
system for disasters.
I participate/have participated in creating new
guidelines, emergency plans, or lobbying for
improvements on the local or national level.
All statements

2.90

1.17

57.96

-1.22

0.224

8

2.83

1.15

56.51

-2.11

0.036*

9

2.80

1.13

55.96

-2.48

0.014*

10

2.58

1.16

51.50

-5.10

0.000*

11

2.98

0.86

59.60

-0.389

0.698

No.
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Paragraph

Mean = (1-2.6) Low

=(2.7-3.4) Moderate

=(3.5-5) High

T value

Mean

Table (6): Perception of skills among HCPs'' at primary health care centers.
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This domain contains 11 paragraphs linked to perception of skills. These announcements were
exposed to the perspectives on respondents, and the results of the study showed in table (6). The results
indicated that the attribute “I am familiar with accepted triage principles used in disaster situations” with
a mean index of 3.31 and proportional weight 66.29% was ranked the first. “I have personal/family
emergency plans in place for disaster situations” with a mean index of 3.17, and proportional weight
63.37%. “I participate/have participated in creating new guidelines, emergency plans, or lobbying for
improvements on the local or national level” have last ranked with a mean index= 2.58, and proportional
weight (51.50%). The results of the entire field “perception of skills" indicate that the average overall
mean for both 2.98 and t-test -0.389 and p-value is 0.698 which is greater than 0.05, which is evidence
of the average field of perception skills which mean that the participant perceive themselves have a
Moderate skills.

11.4 Perception of preparedness

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.

Rank

4.

P
value
Sig.

3.

T
value

2.

I would feel confident providing patient education on stress and
abnormal functioning related to trauma.
I know the limits of my knowledge, skills, and authority as health
care provider to act in disaster situations, and I would know when
I exceed them.
I am able to differentiate the signs and symptoms of Acute Stress
disorder and Post Traumatic Stress Disorders (PTSD).
I can identify possible indicators of mass exposure evidenced by
a clustering of patients with similar symptoms
As a health care provider, I would feel reasonably confident in my
abilities to be a member of a decontamination team.
I would feel confident providing education on coping skills and
training for patients who experience traumatic situations so they
are able to manage themselves.
I feel reasonably confident I can care for patients independently
without supervision of a physician in a disaster situation.
I am familiar with psychological interventions, behavioral
therapy, cognitive strategies, support groups and incident
debriefing for patients who experience emotional or physical
trauma.
As a health care provider, I would feel confident in my abilities
as a direct care provider and first responder in disaster situations.
I can manage the common symptoms and reactions of disaster
survivors that are of affective, behavioral, cognitive, and physical
nature.
I am familiar with what the scope of my role as a health care
provider in a post disaster situation would be.

P.W
(%)

1.

Paragraph

Std.
Dev

No.

Mean

Table (7): Perception of preparedness among HCPs'' at primary health care centers.

3.57

1.04

71.38

7.64

0.000*

1

3.51

1.03

70.25

7.00

0.000*

2

3.47

0.99

69.34

6.61

0.000*

3

3.44

0.98

68.89

6.35

0.000*

4

3.43

1.04

68.51

5.72

0.000*

5

3.41

1.00

68.16

5.71

0.000*

6

3.40

1.04

68.00

5.38

0.000*

7

3.39

1.00

67.88

5.57

0.000*

8

3.39

1.00

67.76

5.44

0.000*

9

3.38

1.00

67.51

5.30

0.000*

10

3.35

1.00

66.90

4.84

0.000*

11
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Mean

Std.
Dev

P.W
(%)

T
value

P
value
Sig.

Rank
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In case of war/military attacks, I know how to perform focused
health history and assessment.
I feel confident managing (caring, evaluating) emotional
outcomes for Acute Stress Disorder or PTSD following disaster
or trauma in a multi-disciplinary way such as referrals, and
follow-ups and I know what to expect in ensuing months.
I am able to describe my role in the response phase of a disaster
in the context of my workplace, the general public, media, and
personal contacts.
I would feel confident implementing emergency plans, evacuation
procedures, and similar functions

3.26

0.99

65.28

3.70

0.000*

12

3.20

1.01

64.06

2.81

0.005*

13

3.18

1.01

63.64

2.53

0.012*

14

3.18

1.07

63.57

2.34

0.020*

15

I am familiar with how to perform focused health assessment for
PTSD.
As a health care provider, I would feel confident as a manager or
coordinator of a shelter.
I participate in peer evaluation of skills on disaster preparedness
and response.
I feel confident recognizing differences in health assessments
indicating potential exposure to biological or chemical agents.
I am familiar with the organizational logistics and roles among
local and national agencies in disaster response situations.
I am familiar with the main Groups (A, B, C) of biological
weapons (Anthrax, Plague, Botulism, Smallpox, etc.), their signs
and symptoms, and effective treatments.
All statements

3.17

1.05

63.37

2.24

0.026*

16

3.06

1.15

61.22

0.75

0.456

17

3.00

1.02

60.00

0.00

1.000

18

2.85

1.12

57.04

-1.85

0.066

19

2.80

1.06

56.02

-2.63

0.009*

20

2.50

1.10

50.05

-6.35

0.000*

21

32.3

7200

46247

62.0

0.000*

No.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Paragraph

Mean = (1-2.6) Low

=(2.7-3.4) Moderate

=(3.5-5) High

This domain contains 21 paragraphs linked to perception of preparedness. These items were
exposed to the perspectives on respondents, and the results of the analysis were showed in Table (7). The
results indicated that the attribute “I would feel confident providing patient education on stress and
abnormal functioning related to trauma” with a mean index of 3.57 and proportional weight 71.38% was
ranked the first. “I know the limits of my knowledge, skills, and authority as health care provider to act
in disaster situations, and I would know when I exceed them” with a mean index of 3.51, and proportional
weight 70.25%. “I am familiar with the main Groups (A, B, C) of biological weapons (Anthrax, Plague,
Botulism, Smallpox, etc.), their signs and symptoms, and effective treatments” have last ranked with a
mean index= 2.50, and proportional weight (50.05%). The results of the entire “Perception of
preparedness" field indicate that the average overall mean of 3.23 and t-test 4.27 and the P value is 0.000
or less than 0.05, which indicates that the results are moderate.

12. Conclusion & Recommendations
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The purpose of this study was to describe health care provider’s perception of knowledge, Skills,
and preparedness for disaster management in PHCC in Gaza strip.

12.1 Conclusion and main results
The researcher concluded that about 47.5% of the sample of the study sample of the male and
52.5% of the female; 33.5% of all participant their age (31-40), 35% of them (41-50), that mean 68% of
all participant located in the range (31-50) a young age; in other hand 33% of all participants hold the
diploma degree, 52.3% of all participant hold bachelor degree, 11.2% of all participant hold the master
degree, 1.5% of all participant hold Ph.D degree; finally 31.5% are doctors, 33.5% Registered nurse and
28.9% Associate nurse of all participants. The results clarify there is a cognitive awareness of HCPs' in
PHCC, where they participate in disaster-related training in the workplace (clinic, hospital, etc.) on a
regular basis. In addition, there is also an interest in educational lessons on disaster preparedness. More
over, there is perception of skills of HCPs' in PHCC; they are fully prepared for disaster management.
Furthermore there is a high degree of awareness of readiness, and coordination of emergency transport
strategy with pre-clinic networks and transportation services to ensure continuous patient transport.
There is a significant difference between participants in understanding the "knowledge, skills and
preparedness" of HCPs' for disaster management in PHCC in the Gaza Strip and gender in favor of males,
and job title in favor of Head of department, and profession in favor of Doctor, and education level in
favor of PhD.
About 74% of the study sample members have the ability to respond to a variety of disaster
situations, and 47.0% of the respondents know that there is a disaster plan in their workplace, but 23.7%
are not aware of it, while 29.3% are not sure. In addition, 36.4% trust that the emergency plan processed
at the workplace will be well implemented in the event of a disaster, also provide exercise and practical
application of the emergency plan in the workplace.

12.2 Recommendations


Consistent integration of disaster management courses into undergraduate health curricula is
necessary to get prepared HCPs' for managing potential disasters in their workplaces and local
communities.



Designing undergraduate and graduate disaster training programs and courses including drills and
simulation is essential to prepare HCPs' for managing disasters.
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It is essential for health care organizations to introduce disaster drills and simulations into their
continuous education programs and strategies to improve preparedness of HCPs' for disaster
management.



The right planning for disaster education and training programs and courses requires identifying the
perceived level of disaster preparedness among HCPs'.



Greater emphasis should be placed on disaster drills and simulation in health education and training
programs which should also be introduced in the national training strategies of Ministry of Health.
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