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هــدف البحــث إلــى تعــرف درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

الهيئــة التدريســية فــي كليتــي التربيــة والحقــوق بجامعــة دمشــق.

اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتمثــل المجتمــع األصلــي للبحــث بجميــع أعضــاء الهيئــة التدريســية 

فــي كليتــي التربيــة والحقــوق والبالــغ عددهــم )192( عضــواً، ســحبت منهــم عينــة مقصــودة بلــغ عددهــا )128( 

عضــواً مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليتــي التربيــة  والحقــوق مــن ، وتمثلــت أدوات الدراســة باســتبانة 

مكونــة مــن تســعة محــاور رئيســة تضمنــت  حقــوق الطفــل فــي الدســتور الســوري وقانــون األحــوال الشــخصية 

وقانــون العقوبــات  والمدنــي والمخــدرات وقانــون العمــل واألحــداث الجانحيــن وقانــون األحــوال المدنيــة وقانــون 

المعاقين.

توصــل البحــث إلــى مجموعــة مــن النتائــج كان أهمهــا: أي أن أعضــاء الهيئــة التدريســية يــرون أن حقــوق الطفــل 

ــات  ــون العقوب ــي قان ــواردة ف ــل ال ــوق الطف ــرون أن حق ــا ي ــون الســوري واردة بدرجــة متوســطة، كم ــي القان ف

وقانــون المخــدرات وقانــون األحــوال الشــخصية وقانــون األحــداث الجانحيــن كانــت كافيــة ومتناســبة مــع واقــع 

المجتمــع الســوري، بينمــا كانــت غيــر كافيــة فــي كل مــن دســتور الجمهوريــة العربيــة الســورية  وفــي القانــون 

المدنــي، وقانــون المعوقيــن )حقــوق الطفــل المعــاق(، ، وقانــون العمــل.

ــوق  ــة حق ــة التدريســية حــول درجــة كفاي ــن آراء أعضــاء الهيئ ــروق بي ــى عــدم وجــود ف ــج عل ــت النتائ ــا دل كم

ــرة. ــة وســنوات الخب ــري الكلي ــون الســوري حســب متغي ــي القان ــل ف الطف
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ABSTRACT

The aim of this research is to know the degree of adequacy of children’s rights 

mentioned in the Syrian law from the viewpoint of faculty members in the 

colleges of education and law at the University of Damascus.

The researcher used the descriptive analytical method، and the original 

community was represented by the research for all faculty members in the 

faculties of education and law، who are )192( members، from whom a intended 

sample of 128 members from the faculty members of the faculties of education 

and law was drawn from، and the study tools were represented by a component 

questionnaire It has nine main axes that include children’s rights in the Syrian 

constitution، the Personal Status Law، the penal and civil law، drugs، the labor 

law، juvenile offenders، the civil status law، and the disabled law.

The research reached a set of results، the most important of which were: meaning 

that the faculty members see that the rights of the child in the Syrian law are 

contained to a moderate degree، as they see that the rights of the child contained 

in the penal law، the drug law، the personal status law and the law for juvenile 

delinquents were sufficient and proportionate to the reality of Syrian society. While 

it was insufficient in both the constitution of the Syrian Arab Republic and in the 

civil law، the law of the disabled )the rights of the disabled child(، and the labor law. 

The results also indicated that there are no differences between the opinions of 

faculty members on the degree of adequacy of children’s rights in Syrian law، 

according to the variables of the college and years of experience.

 

Key words: the child، the rights of the child، Syrian law.



املجلة الرتبوية الإلكرتونية ال�شورية العدد �شفر �شهر )9( 42020

ــار الحضــارات القديمــة، الطفــل كموضــوع ســلبي  ــة التــي خلفهــا التنقيــب عــن آث     تناولــت الوثائــق التاريخي

وكملكيــة أســرية تفــرض عليــه احتــرام أهلــه وطاعتهــم بصــورة مطلقــة، فمــن الحضــارة المصريــة القديمــة تبيــن 

أن االهتمــام بالطفــل كان يضمــن حقــوق األب واألم والمعلــم، ومــن الحضــارة اليونانيــة تبيــن المعاملــة الوحشــية 

تجــاه الطفــل، إذ عــرف فــي مدينــة إســبرطة رمــي األطفــال مــن الجبــال المرتفعــة أو وضعهــم عنــد الــوالدة فــي 

ــى  ــا بعــد عل ــن فيم ــاء القادري ــق إال لألقوي ــاة ال تلي ــوة أجســادهم ألن الحي ــاردة المتحــان صالبتهــم وق ــاه الب المي

ــم إال باتصــال  ــر أن اإلنجــاب ال يت ــال والنســاء واعتب ــدأ شــيوعية األطف ــادي أفالطــون بمب ــة، و ن ــة الدول حماي

رجــال أصحــاء بنســاء صحيحــات، ثــم إخضــاع األطفــال إلــى تربيــة محــددة وصارمــة تحــت إشــراف الدولــة، 

.)Guy،1995، 8( )Ammar. 2003،43( )4 ،2003 ،ــل ــا، )خلي ــا وطموحاته ــق أهدافه لتحقي

ــل  ــالً لحم ــون مؤه ــل ليك ــام بالطف ــرورة االهتم ــى ض ــات عل ــات والديان ــارات والثقاف ــدت كّل الحض ــك أك لذل

المســؤولية الملقــاة علــى عاتقــه فــي المســتقبل، ورأى أرســطو فــي اإلجهــاض ضــرورة لتكييــف النســل مــع حاجــة 

الدولــة مــن الســكان، واعتبــر تربيــة الطفــل مهمــة  المــرأة فقــط ألنهــا أقــل ذكاء وإدراكاً مــن الرجــل، أمــا القانــون 

ــة  ــا بســلطة غريب ــي روم ــه، إذ كان يســتأثر األب ف ــه وأهل ــل ألبوي ــك الطف ــة تمل ــه نظري ــي، فســادت في الرومان

عرفــت بحــق الحيــاة والمــوت عقــب الــوالدة مباشــرة، إلــى جانــب بيــع األطفــال عبيــداً )مدانــي، 2012، 20( .

    وبقيــت أوضــاع الطفولــة كئيبــة ومزريــة فــي العصــور األولــى والوســطى، ال يذكــر فيهــا أدنــى قيمــة للطفــل 

ولحقوقــه، وانتظــر التاريــخ الغربــي ظهــور جملــة مــن المفكريــن والفالســفة إليجــاد الحلــول وتســوية وضعيــة 

الطفــل فــي مجتمعاتهــم، فدعــا الفيلســوف اإلنجليــزي جــون لــوك إلــى احتــرام حريــة الطفــل مــع ضــرورة تعليمــه، 

ودافــع عــن األطفــال الفقــراء العامليــن فــي ظــروف قاســية، واشــتهر الفيلســوف الفرنســي جــان جــاك روســو فــي 

القــرن الثامــن عشــر بأفــكاره النيــرة ومنهــا ضــرورة تربيــة ســليمة، بعيــدة عــن العــادات والتقاليــد الســائدة، مــع 

احتــرام ســن الطفــل ونمــوه التدريجــي، مؤكــداً علــى عــدم جــواز المقارنــة بيــن الطفــل والبالــغ، ألن لــكل منهمــا 

خصوصيــات مختلفــة تبعــاً لطبيعــة المرحلــة التــي يعيشــها)مرتضى وتركــو، 2016، 39(.

ــة  ــة تعــد مــن األمــور الحديث ــة القانوني ــل مــن الناحي ــى أن االهتمــام بالطف ويشــير مرتضــى وتركــو)2016( إل

ــة  ــب الجمعي ــن جان ــام 1874 م ــي ع ــال كان ف ــة األطف ــه لحماي ــم وضع ــي ت ــل قانون ــث إنَّ أول عم ــبياً، حي نس

األمريكيــة لحمايــة الحيوانــات، عندمــا نجحــت هــذه الجمعيــة فــي الحصــول علــى رخصــة قانونيــة لحمايــة الطفلــة 

)مــاري إبلــن( مــن العنــف الممــارس عليهــا لعــدم وجــود هيئــة خاصــة لحمايــة حقــوق اإلنســان آنــذاك، وقــد أدت 

هــذه القضيــة إلــى إنشــاء جمعيــة بنيويــورك لمنــع القســوة علــى األطفــال.

1- مقدمة:
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أمــا علــى المســتوى الدولــي فقــد بــدأ االهتمــام بحمايــة األطفــال فــي مطلــع العشــرينات من خــالل وضــع االتفاقيات 

واإلعالنــات الخاصــة بحقــوق األطفــال وحمايتهــم فصــدر أول إعــالن لحمايــة األطفــال فــي عــام 1924 وهــو 

إعــالن جنيــف لحقــوق الطفــل ثــم طــور هــذا اإلعــالن مــن خــالل منظمــة المتحــدة ليتــم إصــداره مــن قبــل الجمعية 

العامــة لألمــم المتحــدة عــام 1959، وفــي عــام 1989 صــدرت اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل باعتبارهــا 

أهــم وثيقــة قانونيــة علــى مســتوى القانــون الدولــي بحكــم شــموليتها لــكل أوجــه حمايــة األطفــال باإلضافــة إلــى 

إلزاميتهــا تجــاه الــدول الموقعــة عليهــا.

 أمــا فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فقــد بــدأ االهتمــام بالطفــل، والقوانيــن التــي تحميــه، يأخــذ طابعــاً جديــاً بعــد 

توقيــع ســورية علــى االتفاقيــة العالميــة لحقــوق الطفــل، عــام 1989، وتقضــي المــادة الرابعــة منهــا بــأن تتخــذ 

الــدول األطــراف »كل التدابيــر التشــريعية واإلداريــة وغيرهــا مــن التدابيــر المالئمــة، 

إلعمــال الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه االتفاقيــة، وفــي مــا يتعلــق بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، 

تتخــذ الــدول األطــراف هــذه التدابيــر إلــى أقصــى حــدود مواردهــا المتاحــة.

ــدم  ــة الســورية المق ــة العربي ــع للجمهوري ــث والراب ــر الثال ــي التقري ــا ف ــم تعديله ــي ت ــرات الت ــي الفق ــد جــاء ف وق

إلــى لجنــة حقــوق الطفــل التابعــة التفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل فــي عــام 2009 »أن مصلحــة الطفــل 

الفضلــى وهــي أســاس مختلــف السياســات والتدابيــر المتخــذة فــي ســورية، لــذا فــإن رعايــة الطفــل فــي ســورية 

ــات  ــف قطاع ــة ومختل ــود الدول ــر جه ــث تتضاف ــرة، حي ــاة األس ــي حي ــري ف ــور الجوه ــكل المح ــه تش وحمايت

ــة  ــة الوطني ــة الخط ــرار الحكوم ــي إق ــذا ف ــى ه ــة، وتجل ــة والقانوني ــة والتعليمي ــي الصحي ــي النواح ــع ف المجتم

لحمايــة الطفــل باجتماعهــا الــذي ترأســه الســيد رئيــس الجمهوريــة بتاريــخ ٢ تشــرين األول /أكتوبــر ٢٠٠٥ ، 

وكلفــت الهيئــة الســورية لشــؤون األســرة باإلشــراف علــى مجمــل عمليــة التنفيــذ . وتقــوم ســورية بتقديــم الصحــة 

والتعليــم لجميــع األطفــال وفــي المناطــق الريفيــة والحضريــة وللذكــور ولإلنــاث علــى حــد ســواء مــع التركيــز 

علــى حمايــة ورعايــة مــن يحتــاج لرعايــة خاصــة، وال قيــد علــى ممارســة الطفــل )كمــا البالــغ ( لحــق التعبيــر 

ــك  ــواع المعلومــات واألفــكار، وتســاهم فــي ذل ــى شــتى أن ــاح للطفــل فــي ســورية الحصــول عل ــه ويت عــن آرائ

ــات العامــة والخاصــة والتــي يحــق  ــة والنــوادي والمكتب األســرة والمــدارس ووســائل اإلعــالم والمراكــز الثقافي

لجميــع األطفــال ارتيادهــا وتحــوي كمــاً هائــالً مــن الكتــب ذات الصلــة بالطفولــة. والتزامــاً مــن ســورية بالمبــادئ 

التوجيهيــة لألمانــة العامــة لألمــم المتحــدة والمتعلقــة بشــكل ومضمــون التقاريــر الدوريــة التــي اعتمــدتها اللجنــة 

ــدة والتشــريعات  ــات الجدي ــر اإلحصائي ــذا التقري ــي ه ــت ف ــإنها ضمن ــدة ف ــن المنعق ــي دورتها التاســعة والثالثي ف

ذات الصلــة، فضــالً عــن ذلــك، فــإن هــذا التقريــر يتضمــن مشــروعات القوانيــن التــي تمــت صياغتهــا ووصلــت 
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إلــى مراحــل متقدمــة مــن إجــراءات إصدارهــا،  وتغتنــم حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية هــذه الفرصــة 

لتؤكــد التزامهــا بالمعاهــدات واالتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة التــي انضمــت إليهــا وصادقــت عليهــا، حيــث يعطــي 

التصديــق هــذه االتفاقيــات قــوة القانــون الوطنــي، ويعطيهــا األولويــة فــي التطبيــق علــى القوانيــن الســورية وذلــك 

وفــق أحــكام المــادة 25 مــن القانــون المدنــي الســوري وأحــكام المــادة 27 مــن اتفاقيــة فيينــا لقانــون المعاهــدات 

والتــي انضمــت إليهــا الجمهوريــة العربيــة الســورية بالمرســوم التشــريعي رقــم 184 لعــام 1980.

ــون الســوري مــن وجهــة نظــر  ــي القان ــل ف ــة حقــوق الطف ــي لتعــرف درجــة كفاي ــا جــاء البحــث الحال ومــن هن

ــة دمشــق. ــوق بجامع ــة والحق ــي التربي ــي كليت ــة التدريســية ف أعضــاء الهيئ

    يضــم القانــون الســوري مجموعــة مــن النصــوص التــي تنظــم حقــوق الطفــل وواجباتــه، ولكنهــا تبــدو نصوصــاً 

مبعثــرة فــي كل مــن قانــون األحــوال الشــخصية والقانــون المدنــي ونظيــره التجــاري، وقانــون العقوبــات، وذلــك 

ــواد  ــه بحصــر الم ــة وقيام ــواد القانوني ــتور والم ــواد الدس ــى م ــه عل ــرة الباحــث وتخصصــه واطالع ــم خب بحك

المتعلقــة بالطفــل وحقوقــه وحمايتــه وواجباتــه.  وعلــى الرغــم مــن أن الجمهوريــة العربيــة الســورية قــد صادقــت 

علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي تاريــخ 13 حزيــران 1993 بموجــب القانــون رقــم )8( إال أنهــا قــد تحّفظــت 

علــى بعــض مــواده العتبــارات دينيــة خاصــة بالمجتمــع الســوري، إذ أن الوضعيــة القانونيــة ألي مجتمــع مرتبطــة 

بعاداتــه وتقاليــده ودرجــة نمــوه االجتماعــي والسياســي واالقتصــادي والثقافــي. وفــي حــدود علــم الباحــث وفــي 

ــة  ــي أجريــت فــي مجــال كفاي ــدرة الدراســات الســابقة الت ــد الحــظ ن ــى الدراســات الســابقة فق ــاء اطالعــه عل أثن

حقــوق الطفــل فــي القانــون فــي الــدول العربيــة مــع كثرتهــا فــي مجــال المناهــج التعليميــة، إذ أنــه لــم يعثــر علــى 

دراســة أجريــت فــي مجــال كفايــة حقــوق الطفــل فــي القانــون الســوري علــى المســتوى المحلــي، ومــن هنــا جــاء 

المبــرر إلجــراء هــذه الدراســة مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليتــي التربيــة والحقــوق نظــراً 

ــي  ــون ف ــر القان ــى تطوي ــه األنظــار إل ــي توجي ــة آرائهــم ف ــه وألهمي ــي هــذا المجــال وخبرتهــم في لتخصصهــم ف

مجــال حقــوق الطفــل، وبذلــك تتحــدد مشــكلة البحــث بالســؤال الرئيــس اآلتــي:

مــا درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي 

كليتــي التربيــة والحقــوق بجامعــة دمشــق؟  

3- أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث من النقاط اآلتية:

2- مشكلة البحث:
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3-1 - تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات األولــى فــي حــدود علــم الباحــث، التــي تتنــاول  درجــة كفايــة حقــوق 

الطفــل فــي القانــون الســوري مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية وهــذا قــد يفتــح المجــال أمــام الباحثيــن 

إلجــراء دراســات أخــرى حــول درجــة مواكبــة القانــون الســوري فــي مجــال حقــوق الطفــل مــع اتفاقيــة األمــم 

المتحــدة لحقــوق الطفــل.

ــا  ــون، وم ــه والقان ــل وحقوق ــة الطف ــن بتربي ــة التدريســية المتخصصي ــة دراســة آراء أعضــاء الهيئ 3-2 - أهمي

يمكــن أن يقدمــوه مــن مقترحــات تســهم فــي إيجــاد آليــات تســهم فــي تطويــر القانــون الســوري فــي مجــال حقــوق 

الطفــل ومواكبتــه التفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل.

ــون  ــي القان ــل ف ــوق الطف ــى حق ــن عل ــاه القائمي ــه انتب ــالل نتائج ــن خ ــث م ــت البح ــل أن يلف ــن المؤم 3-3 -  م

الســوري بضــرورة  تطويــره ليكــون متناســباً مــع متغيــرات العصــر الحالــي، إضافــة إلــى نشــر ثقافــة القانــون 

ــه. ــل بحقوق ــادة وعــي الطف ــل لزي ــة الطف ــى تربي ــن عل ــن والقائمي ــن المعنيي بي

يهدف البحث إلى تحقيق األهداف الرئيسة اآلتي:

4-1 - تحديد حقوق الطفل الواردة في القانون السوري.

ــة  ــة نظــر أعضــاء الهيئ ــن وجه ــون الســوري م ــي القان ــواردة ف ــل ال ــوق الطف ــة حق ــاس درجــة كفاي 4-2 -  قي

التدريســية فــي كليتــي التربيــة والحقــوق بجامعــة دمشــق. ويتفــرع عــن هــذا الهــدف األهــداف الفرعيــة اآلتيــة:

تعَرف درجة كفاية حقوق الطفل في الدستور السوري.

تعَرف درجة كفاية حقوق الطفل في القانون المدني.

تعَرف درجة كفاية حقوق الطفل في قانون األحوال الشخصية.

تعَرف درجة كفاية حقوق الطفل في قانون العقوبات.

تعَرف درجة كفاية حقوق الطفل في قانون المخدرات. 

تعَرف درجة كفاية حقوق الطفل في قانون المعوقين )حقوق الطفل المعاق(. 

تعَرف درجة كفاية حقوق الطفل في قانون األحوال المدنية.

تعَرف درجة كفاية حقوق الطفل في قانون األحداث الجانحين.

تعَرف درجة كفاية حقوق الطفل في قانون العمل.

4- أهداف البحث:
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5-1 - ما حقوق الطفل الواردة في القانون السوري؟

5-2 - مــا درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية 

فــي كليتــي التربيــة والحقــوق بجامعــة دمشــق. ويتفــرع عــن هــذا الســؤال األســئلة الفرعيــة اآلتيــة:

ما درجة كفاية حقوق الطفل في الدستور السوري؟. 1

ما درجة كفاية حقوق الطفل في القانون المدني؟. ٢

ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون األحوال الشخصية؟. 3

ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون العقوبات؟. 4

ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون المخدرات؟ . ٥

ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون المعوقين )حقوق الطفل المعاق(؟ . 6

ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون األحوال المدنية؟. 7

ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون األحداث الجانحين؟. 8

ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون العمل؟. 9

6-1 - المتغيرات المستقلة: 

الكلية: وله مستويان )التربية، الحقوق(.--

ســنوات الخبــرة: ولــه ثالثــة مســتويات هي)أقــل مــن 5 ســنوات، مــن 5 ســنوات إلــى أقــل مــن 10 ســنوات، -ـ

أكثــر مــن 10 ســنوات(.

6-2 - المتغيــر التابــع: آراء أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول كفايــة حقــوق الطفــل فــي القانــون الســوري، والتــي 

تقــاس بالدرجــة التــي يحصلــون عليهــا علــى األداة المعــدة لهــذا الغــرض.

أختبرت فرضيات البحث عند مستوى الداللة )0.05(:

7-1 - ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات اعضــاء الهيئــة التدريســية حــول درجــة كفايــة 

حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري تبعــاً لمتغيــر الكليــة.

5- أسئلة البحث:

7- متغيرات البحث:

6- فرضيات البحث:
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ــة التدريســية حــول درجــة  ــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئ ــة بي ــة إحصائي 7-2 -  ال يوجــد فــرق ذو دالل

ــواردة فــي القانــون الســوري تبعــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة. كفايــة حقــوق الطفــل ال

8- حدود البحث:

أجري البحث ضمن الحدود اآلتية:

8-1 - الحدود الموضوعية: درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في القانون السوري. 

8-2 - الحدود المكانية: جامعة دمشق  في كليتي)التربية، االقتصاد(.

8-3 - الحدود الزمانية: أجري البحث في الفصل األول من العام الجامعي 2018/ 2019. 

8-4 - الحدود البشرية: أعضاء الهيئة التدريسية في كليتي التربية والحقوق(.

9- مصطلحات البحث وتعريفاته اإلجرائية:

ــى التــي عرفــت الطفــل  ــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل الصــادرة عــام 1989 الوثيقــة األول الطفل:تعــد اتفاقي

التعريــف الواضــح والصريــح، حيــث جــاء فــي المــادة األولــى منهــا أنَّ الطفــل هــو كل إنســان لــم يتجــاوز الثامنــة 

عشــر مــا لــم يبلــغ ســن الرشــد قبــل ذلــك.

ويتبنى الباحث هذا التعريف إجرائياً في هذا البحث. 

حقوق الطفل

مجموعــة شــاملة مــن القواعــد القانونيــة لحمايــة األطفــال ورفاهيتهــم التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

باإلجمــاع التــي ينبغــي تعزيزهــا وتنفيذهــا )اليونيســيف، 1990(. 

ويعرفهــا الباحــث إجرائيــاً فــي هــذا البحــث بأنهــا مجموعــة القواعــد والنصــوص القانونيــة المتضمنــة فــي القانــون 

الســوري الخاصــة بحمايــة الطفــل وتحديــد حقوقــه وواجباتــه.

القانون:

   القانــون عبــارة عــن مجموعــة مــن األُُســس والقواِعــد التــي تحُكــم الُمجتمــع وتعمــل علــى تنظيمــه، حيــث إّنــه 

ــذي يضــع  ــو ال ــون ه ــم، فالقان ــن تحكمه ــون لِقواني ــراده ال يخضع ــاح إذا كان أف ــش ِبنج ــع العي ــن للُمجتم ال يمك

ــد  ــك القواِع ــة تل ــال ُمخالف ــي ح ــب ف ــزاء الُمناس ــم، ويضــع الج ــراد وواجباِته ــوق األف ــّدد حق ــي ُتح ــد الت القواِع

رات  واألُُســس، وُيطّبــق الجــزاء مــن ِقبــل الُحكومــة، حيــث تتغيــر القواعــد القانونّيــة باســتمرار؛ وذلــك تبعــاً لِلتطــوُّ

ــاً. ــرات التــي تحــُدث فــي الُمجتمــع )الزغيبــي، 2014، 2(. ويتبنــى الباحــث هــذا التعريــف إجرائي والتغيُّ
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10-1 - دراسات عربية

ــل مــن  ــوق الطف ــم حق ــوان: درجــة ممارســة األســر الفلســطينية لقي ــي فلســطين بعن دراســة ســلمان )2010( ف

ــا بمحافظــات غــزة. ــة األساســية العلي ــي المرحل ــاء ف وجهــة نظــر األبن

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف درجــة ممارســة قيــم حقــوق الطفــل مــن وجهــة نظــر األطفــال أنفســهم فــي قطــاع 

غــزة، وعالقــة درجــة الممارســة بمتغيــر الجنــس ومنطقــة الســكن وبعمــل األبويــن. 

   ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم إعــداد قائمــة بالقيــم التــي يســتطيع الطفــل أن يصــدر حكمــاً عليهــا، كمــا تــم إعــداد 

اســتبانة مكونــة مــن أربعــة مجــاالت، تــم تطبيقهــا علــى عينــة الدراســة البالغــة )390( تلميــذاً  وتلميــذة، وأشــارت 

النتائــج إلــى أن درجــة ممارســة األســر الفلســطينية لقيــم حقــوق الطفــل مــن وجهــة نظــر األطفــال أنفســهم كان ذا 

درجــة متوســطة فــي جميــع المجــاالت والفقــرات، كمــا أظهــرت الدراســة وجــود فــروق تعــزى لمتغيــري الجنــس 

فــي مجــال الحــق فــي حيــاة أســرية كريمــة وحــق الحريــة، ومــكان الســكن فــي مجــال حــق الحريــة والحــق فــي 

التقديــر والكرامــة والدرجــة الكليــة لــألداة، بينمــا ال توجــد هنــاك فــروق فــي باقــي المتغيــرات.

ــة  ــة العربي ــة فــي الجمهوري دراســة أســعد، )2014( فــي ســوريا بعنــوان: حقــوق الطفــل فــي السياســة التربوي

الســورية ومــدى تطبيقهــا فــي مــدارس الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم األساســي. 

    هدفــت الدراســة إلــى رصــد وتقصــي حقــوق الطفــل فــي السياســة التربويــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية 

ومــدى تطبيقهــا فــي مــدارس الحلقــة الثانيــة مــن التعليــم األساســي.

اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي مســتخدمًة اســتمارة تحليــل لحقــوق الطفــل واســتبانة طبقــت علــى 

عينــة مــن معلمــي التعليــم األساســي الحلقــة الثانيــة والبالــغ عددهــم)64( معلمــاً ومعلمــة.

توصلت الدراسة إلى نتائج عدة منها:

إن درجــة تطبيــق حقــوق الطفــل الصحيــة فــي محافظــة دمشــق وريــف دمشــق متوســطة مــن وجهــة نظــر العينــة 

المســتهدفة، وإن درجــة تطبيــق حقــوق الطفــل المتعلقــة بالرعايــة األســرية وحقــوق الطفــل المعــاق  منخفضــة.

عــدم وجــود فــروق ذات داللــٍة احصائيــة بيــن متوســطات درجــات إجابــات المعلميــن حــول درجــة حقــوق الطفــل 

تعــزى لمتغيرات)الجنــس ســنوات الخبــرة- التخصــص(.

 دراســة ســليم وآخــرون )2016(  فــي األردن بعنــوان: درجــة إلمــام معلمــات ريــاض األطفــال لمبــادئ حقــوق 

الطفــل المتضمنــة فــي المنهــاج الوطنــي التفاعلــي بــاألردن مــن منظــور تربــوي وقانونــي.

هدفــت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن درجــة إلمــام معلمــات ريــاض األطفــال لمبــادئ حقــوق الطفــل المتضمنــة 

10- دراسات سابقة:
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ــة الدراســة مــن )53(  ــت عين ــي، وتكون ــوي وقانون ــاألردن مــن منظــور ترب ــي ب ــي التفاعل ــي المنهــاج الوطن ف

معلمــة، حيــث تــم اختيــار العينــة علــى أســاس العينــة الطبقيــة العشــوائية. وقــام الباحثــون بتطوير اســتبانة اشــتملت 

ــي،  ــي، والسياس ــي، والمعرف ــاالت: االجتماع ــة مج ــى أربع ــت عل ــل وزع ــوق الطف ــن حق ــاً م ــى )38( حّق عل

واالقتصــادي، وقــد أظهــرت النتائــج ضعــف إلمــام معلمــات ريــاض األطفــال لمبــادئ حقــوق الطفــل المتضمنــة 

فــي المنهــاج الوطنــي التفاعلــي. 

10-2 - دراسات أجنبية

دراســة دروزدوفــا وآخريــن ) Drozdova ، et al )2016 فــي روســيا بعنــوان: الوضــع الحالــي لنظــام آليــات 

إعمــال وحمايــة حقــوق الطفــل: الجوانــب المفاهيميــة والقانونية)دراســة نوعية(.

The Current State of the System of Mechanisms of Realisation and Protection 

of the Rights of the Child: Conceptual and Legal Aspects

هدفــت الدراســة إلــى تحديــد المشــكالت والصعوبــات فــي مجــال إعمــال وحمايــة حقــوق األطفــال فــي روســيا مــن 

أجــل محاولــة إزالــة أوجــه القصــور والشــروع فــي مزيــد مــن التطويــر وتحســين الحمايــة القانونيــة واالجتماعيــة 

لألطفال. 

ــان  ــوق اإلنس ــة حق ــة لحماي ــة والمفاهيمي ــب القانوني ــل الجوان ــى تحلي ــم عل ــج القائ ــة المنه ــتخدمت الدراس   اس

بعامــة وحقــوق الطفــل خاصــة فــي القانــون الروســي. فأظهــرت النتائــج عــدداً مــن أوجــه القصــور والثغــرات 

فــي قوانيــن األســرة ونظــام الحمايــة القانونيــة للقاصريــن. مــع بعــض أوجــه القصــور والتناقضــات فــي تطــور 

ــة  ــة األمومــة والطفول ــة حقــوق الطفــل ، وحماي ــة فــي مجــال إعمــال وحماي ــة الروســية الحديث ــة القانوني النظري

ــع وأطــر  ــة والمجتم ــرة والمدرس ــن األس ــات بي ــن العالق ــددة م ــب مح ــة جوان ــفت الدراس ــام. واستكش بشــكل ع

ــل  ــوق الطف ــة لحق ــة العملي ــوق اإلنســان والحماي حق

وحقــه فــي العيــش فــي أســرة. حيــث ظهــرت الجــدة العلميــة واألصالــة فــي تحديــد التحديــات الرئيســية وأهميــة 

البيئــة األســرية والعائليــة مــن أجــل التنشــئة االجتماعيــة للطفــل وتنشــئته  قدمت الدراســة مجموعة مــن المقترحات 

كانــت أهمهــا: ضــرورة إنشــاء حمايــة خاصــة لحقــوق الطفــل مــن خــالل تعييــن مراقبيــن مفوضيــن فــي كل كيــان 

مــن مكونــات االتحــاد الروســي بهــدف تحســين الكفــاءة فــي تفاعــل الدولــة وهيــاكل المجتمــع غيــر الحكوميــة فــي 

حمايــة حقــوق الطفــل.

دراســة تشــيرنايا)Chernaya )2018فــي ايرلنــدا بعنــوان: مفهــوم حقــوق الطفــل فــي الخطــاب االجتماعــي 

واإلنســاني الحديــث.
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Children’s Rights Concept in Modern Social and Humanitarian Discourse

هدفــت الدراســة إلــى تحليــل الدراســات التــي أجريــت حــول حقــوق الطفــل فــي العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، 

مســتخدمة طريقــة الخطــاب العلمــي - التحليــل المفاهيمــي . 

   أجريــت الدراســة التحليليــة ضمــن )140( مصــدراً حــول حقــوق الطفــل فــي مجــال الفلســفة والتاريــخ والقانــون 

والعلــوم السياســية واالجتماعيــة، وكذلــك البيانــات التنظيميــة والتحليليــة والمنهجيــة خــالل الفتــرة الزمنية 1999-

2018. حيــث تــم تحديــد فئــات التحليــل فــي هــذه العلــوم متمثلــة فــي )تحقيــق الجوهــر اإلنســاني؛ إنفــاذ القواعــد 

ــرت الدراســة مجموعــة  ــة(، أظه ــات االجتماعي ــات، والعالق ــرة األزم ــي فت ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة؛ حماي القانوني

ــي  ــياق االجتماع ــن الس ــل ضم ــوق الطف ــاث حق ــي أبح ــام ف ــن النظ ــم تكوي ــا: أن مفاهي ــج كان أهّمه ــن النتائ م

ــي  ــل ف ــوق الطف ــال، وحق ــن األطف ــز بي ــه؛ والتميي ــه وبقائ ــه وصحت ــل ورفاهيت ــوق الطف ــول حق ــي، وح والثقاف

التعــارف االجتماعــي والثقافــة القانونيــة ؛ وإذكاء الوعــي والتعليــم فــي مجــال حقــوق الطفــل فــي الخطــاب العلمــي 

للدراســات االجتماعيــة واإلنســانية غنيــة.

دراســة كاســاس وآخريــن)Casas، et al )2018 فــي الــدول األوروبيــة بعنــوان:  حقــوق الطفــل ورفاهيتــه 

الذاتيــة مــن منظــور متعــدد الجنســيات

Children’s Rights and Their Subjective Well-Being from a Multinational 

Perspective

ــم الشــخصية  ــال وتصوراتهــم حــول حقوقهــم ورفاهيته ــة األطف ــد درجــة معرف ــى تحدي ــت هــذه الدراســة إل هدف

اســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي وأجريــت علــى عينــة مــن األطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن )8 ،10 

، 12 عاًمــا( فــي )18( دولــة ، مــع مراعــاة الفــروق بيــن الجنســين. تــم تحليــل معرفــة األطفــال وتصوراتهــم 

بشــأن حقوقهــم بالنظــر إلــى مــا إذا كانــوا يعرفــون حقوقهــم ، ومــا إذا كانــوا قــد ســمعوا عــن اتفاقيــة األمــم المتحــدة 

لحقــوق الطفــل ومــا إذا كانــوا يعتقــدون أن البالغيــن يحترمــون حقوقهــم فــي بلدهــم. ولإلجابــة عــن تلــك األســئلة تــم 

اســتخدام نســخة معدلــة مــن مقيــاس رضــا حيــاة الطالــب، تــم تكييفهــا بواســطة مشــروع عوالــم األطفــال. أظهــرت 

الدراســة مجموعــة مــن النتائــج كان أهمهــا: أن األطفــال الذيــن يبلغــون عــن أنهــم يعرفــون حقوقهــم، أو يعرفــون 

عــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، أو ظنــوا أن البالغيــن فــي بلدهــم يحترمــون حقوقهــم أظهــروا درجــات أعلــى بكثيــر 

مــن الرضــا عــن األطفــال الذيــن لــم يبلغــوا عــن حقوقهــم فــي البلــدان الثمانيــة عشــر. كانــت اآلثــار المترتبــة علــى 

إدراك أن البالغيــن بشــكل عــام يحترمــون حقــوق األطفــال فــي بلدهــم أهــم بكثيــر مــن معرفــة األطفــال لحقوقهــم 

ــال فــي  ــة األطف ــة تعزيــز رفاهي ــدة حــول كيفي ــدم النتائــج مؤشــرات مفي أو معرفتهــم التفاقيــة حقــوق الطفــل. تق
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السياســات العامــة، وفــي التعليــم، مــن خــالل تعزيــز حقوقهــم.

دراســة مونونجــي وجــاس)Munongi&  Jace )2018 فــي جنــوب إفريقيــا بعنــوان: إدراج حقــوق الطفــل 

ومســؤولياته فــي مناهــج مــدارس جنــوب إفريقيــا.

The Inclusion of Children’s Rights and Responsibilities in the South African 

School Curriculum

هدفــت هــذه الدراســة إلــى استكشــاف تصــورات متعلمــي الصف التاســع حول مــدى تدريس الحقوق والمســؤوليات 

فــي المناهــج الدراســية، تألفــت العينــة مــن )577( متعلمــاً مــن )13( مدرســة عامــة وخاصــة، تــم أخــذ عينــات 

منهــا بشــكل عشــوائي مــن أربــع مناطــق تعليميــة فــي جوهانســبرج . وتــم جمــع البيانــات مــن خــالل االســتبانة، 

ــم  ــي مجــاالت التعل ــى حــد منخفــض أو متوســط ف ــم تدريســها إل ــوق والمســؤوليات يت ــج أن الحق أظهــرت النتائ

المختلفــة، كمــا أشــارت النتائــج إلــى وجــود فجــوة فــي تدريــس حقــوق الطفــل ومســؤولياته فــي المناهــج الدراســية.

ــة  ــي السياســة التربوي ــل ف ــوق الطف ــت حق ــا تناول ــن مــن العــرض الســابق للدراســات الســابقة أن معظمه    يتبي

والمناهــج التعليميــة مــن حيــث درجــة تضمينهــا، مثل دراســة أســعد )2014( ودراســة كحول  )2015( ودراســة 

ســليم وآخرون )2016(  ودراســة)Kiliç & Öztürk  )2018  دراســة Munongi &  Jace )2018كما 

 Casas، et al(ودراســة )ــي المجتمــع كدراســة ســلمان )2010 ــل ف ــوق الطف ــت بعــض الدراســات حق تناول

ــت  ــة تناول ــى دراس ــه عل ــدود اطالع ــي ح ــث ف ــر الباح ــم يعث ــة)Chernaya  )2018 ، ول 2018( ودراس

كفايــة حقــوق الطفــل فــي القانــون وقــد جــاءت الدراســة الحاليــة مكملــة للدراســات الســابقة ولكنهــا اختلفــت عنهــا 

بتناولهــا آراء أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول كفايــة حقــوق الطفــل فــي القانــون، وهــذا مــا لــم تتناولــه أي مــن 

الدراســات الســابقة، وقــد اســتفاد الباحــث مــن الدراســات الســابقة مــن خــالل المنهجيــة المتبعــة وتحديــد مشــكلة 

البحــث،  واألدوات المســتخدمة فيهــا، ومــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا.

12-1 - منهج البحث:

اعتمــد الباحــث المنهــج الوصفــي، وهــو »منهــج يصمــم لتحديــد ووصــف الحقائــق المتعلقــة بالموقــف الراهــن، 

والســتخالص معلومــات عــن موضــوع معيــن، ويهــدف المنهــج الوصفــي إلــى عمــل ووصــف دقيــق لســمات فــرد 

مــا أو موقــف معيــن أو جماعــة معينــة باســتخدام فرضيــات مبدئيــة عــن هــذه الســمات« ) دويــدار، 2006، 76(.

11- تعقيب على الدراسات السابقة:

12- الطريقة واإلجراءات:
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12-2 - المجتمع األصلي وعينة البحث:

المجتمــع األصلــي تمثــل المجتمــع األصلــي للبحــث بكليتــي التربيــة والحقــوق بجامعــة دمشــق وجميــع أعضــاء --

الهيئــة التدريســية فــي هاتيــن الكليتيــن والقائميــن علــى رأس عملهــم للعــام 2019/2018. والبالــغ عددهــم 

)192( عضــواً مــن اعضــاء الهيئــة التدريســية منهــم )122( عضــواً مــن كليــة التربيــة و)70( عضــواً فــي 

كليــة الحقــوق، وقــد اختــار الباحــث هاتيــن الكليتيــن كونهــم األقــرب للتخصــص واألقــدر علــى الحكــم علــى 

درجــة كفايــة الحقــوق فــي القانــون الســوري، غضافــة إلــى ان الباحــث حــدد المجتمــع فــي عنــوان البحــث.

عينــة البحــث: اختيــرت عينــة البحــث مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية بطريقــة العينــة العرضيــة المتيســرة  مــن --

الذيــن اســتطاع الباحــث االلتقــاء بهــم وتطبيــق أداة الدراســة عليهــم، والعينــة العرضيــة المتيســرة هــي: »عينــة 

مقصــودة، وتعــد واحــدة مــن أهــم إجــراءات المعاينــة التــي تســحب مــن فئــة مناســبة أو متوافــرة، والعينــة 

ــغ عــدد  ــارة بموجبهــا ليســت أفضــل الفئــات بــل أكثرهــا توافــراً« )عبيــدات، 2004، 191( وقــد بل المخت

أفــراد عينــة الدراســة )128( عضــواً مــن أعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليتــي التربيــة والحقــوق مــن جامعــة 

دمشــق وبنســبة )66.66 %( مــن حجــم المجتمــع األصلــي وقــد تــم اختيــار العــدد الــالزم لعينــة البحــث مــن 

ــى  ــن Herbert Arken  عل ــرت أرك ــة هرب ــق معادل ــث بتطبي ــام الباح ــن خــالل قي ــي م ــع األصل المجتم

الشــكل اآلتــي:
( )

( ) ( )[ ]NpptS E
ppn

÷−+÷
−

=
1

1

حيث :

n =حجم مجتمع البحث. P= قيمة احتمالية تتراوح قيمتها بين الصفر والواحد أي 0.5 .

t = الدرجة المعيارية المقابلة لمعامل الثقة  95 % وتساوي 1.96.

SE = نسبة الخطأ المسموح به وتساوي 0.05 )القاضي وآخرون، 2007، 211(.

أما عدد أعضاء الهيئة التدريسية من كل كلية  فقد حسبها الباحث بالطريقة اآلتية:

عدد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية/ المجموع الكلي ألعضاء الهيئة التدريسيةx عدد العينة المطلوبة

مثال عن كلية التربية

  122/ 192x 128= 81 

عــدد العينــة فــي كليــة التربيــة والجــدول اآلتــي يبيــن تــوزع أفــراد عينــة البحــث ونســبة تمثيلهــا للمجتمــع األصلــي 

حســب كل كليــة
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جدول )1( عينة البحث من كليتي التربية والحقوق وعدد أعضاء الهيئة التدريسية في كل كلية

    لتحقيــق أهــداف البحــث واإلجابــة عــن أســئلته واختبــار فرضياتــه قــام الباحــث  بإعــداد اســتبانة لقيــاس درجــة 

كفايــة حقــوق الطفــل فــي القانــون الســوري مــن خــالل الخطــوات اآلتيــة:

إعداد قائمة بحقوق الطفل المتضمنة في قانون الجمهورية العربية السورية. 1

ــة الســورية مــن  ــة العربي ــون الجمهوري ــل فــي قان ــة بحقــوق الطف ــة المتعلق ــام الباحــث بحصــر المــواد القانوني ق

خــالل تحليــل الدســتور والقوانيــن وفــق فئــات التحليــل التــي حددهــا الباحــث )بحقــوق الطفــل( ووحــدات التحليــل 

)الجملــة(  فتوصــل إلــى )54( حقــاً مــن حقــوق الطفــل فــي الدســتور والقوانيــن وتظهــر قائمــة الحقــوق كمــا هــي 

فــي الجــدول االتــي:

النسبةالعينةالمجتمعالكلية

%1228166.39التربية

67.14%7047الحقوق

66.66% 192128المجموع

13- أداة البحث:
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الحقوق المتضمنة في القانونالقانون

دســتور الجمهوريــة العربيــة 
الســورية

حق الطفل في األسرة. 1

حق الطفل في عدم التمييز. 2

حق الطفل في الرعاية الصحية. 3

حق الطفل في التعليم. 4

حق الطفل في المواطنة. 5

القانــون  فــي  الطفــل  حقــوق 
المدنــي

حق الطفل في الشخصية القانونية. 6

حق الطفل في االسم واللقب . 7

حق الطفل في األسرة والقرابة. 8

الحق في الجنسية. 9

قانــون  فــي  الطفــل  حقــوق 
الشــخصية األحــوال 

حق الطفل في النسب. 10

حق الطفل في الرضاعة. 11

حق الطفل في النفقة. 12

حق الطفل في الحضانة. 13

حق الطفل في الميراث. 14

الحق في الوالية على نفس الطفل وماله. 15

جدول)2( قائمة حقوق الطفل المتضمنة في القانون السوري
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قانــون  فــي  الطفــل  حقــوق 
ت بــا لعقو ا

حق الحماية من اإلجهاض   . 16

حق الطفل في الحماية من اإليذاء المقصود. 17

 الحماية من اإليذاء المفضي إلى موت الطفل. 18

حماية الطفل من القتل قصداً. 19

حماية الطفل من القتل عمداً. 20

حماية الطفل من القتل من قبل أصوله. 21

حماية الطفل من القتل عن طريق تسيبه. 22

الحق في الحماية من االغتصاب. 23

الحق في الحماية من الفحشاء . 24

الحق في الحماية من الفعل المنافي للحياء. 25

الحق في الحماية من جريمة السفاح. 26

 الحق في الحماية من الخطف. 27

الحق في الحماية من اإلهمال المفضي إلى إيذاء الطفل. 28

 الحق في الحماية من اإلهمال المفضي إلى موت الطفل. 29

الحق في الحماية من إهمال حاجات الطفل. 30

الحق في الحماية من إهمال دفع نفقة الطفل. 31

الحق في الحماية من تسيب )ترك( الطفل . 32

حق الطفل المتسول في الحماية. 33

حق الطفل المتشرد في الحماية. 34
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قانون المخدرات 

الحق في الحماية من استخدام القاصر بتجارة المخدرات    . 35

الحق في الحماية من جريمة تجارة المخدرات في دور التعليم. 36

الحق في الحماية من جريمة تشجيع القاصر على تعاطي المخدرات   . 37

قانون المعوقين 

)حقوق الطفل المعاق(

الحق في الرعاية الصحية. 38

الحق في التربية والتعليم العالي والرياضة  . 39

الحق في التأهيل والعمل. 40

الحق في توفير البيئة المؤهلة  . 41

الحق في اإلعالم والتوعية. 42

الحق في اإلعفاءات والخدمات . 43

قانون األحوال المدنية

حق الطفل في االسم واللقب. 44

حق الطفل في التسجيل في السجالت المدنية. 45

حقوق الطفل اللقيط. 46

 قانون األحداث الجانحين

حق الحدث الجانح في التدابير اإلصالحية. 47

حق الحدث الجانح في محاكم وأصول محاكمات خاصة باألحداث . 48

الحق في سرية المحاكمة. 49

الحق في  عدم تسجيل األحكام في السجل العدلي. 50

قانون العمل

حق الطفل في تحديد سن للعمل. 51

 تحديد ساعات عمل األطفال. 52

منع األطفال في األعمال الليلية. 53

وضع قيود على صاحب العمل كالشهادة الصحية. 54
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2. صدق قائمة حقوق الطفل المتضمنة في القانون السوري:

   للتأكــد مــن صــدق قائمــة الحقــوق قــام الباحــث بعرضهــا مــع نســخة مصــورة مــن الدســتور والقوانيــن الســورية 

علــى مجموعــة مــن المحكميــن المتخصصيــن فــي القانــون مــن كليــة الحقــوق للتحقــق مــن شــموليتها وفيمــا إذا 

كانــت هنــاك حقــوٌق أغفلهــا الباحــث فأجمــع المحكميــن علــى شــمولية القائمــة وأنهــا تتضمــن جميــع حقــوق الطفــل 

المتضمنــة فــي القانــون الســوري.  

ثبات قائمة حقوق الطفل المتضمنة في القانون السوري:. 3

وجرى التأكد  من ثباِت قائمة حقوق الطفل بطريقة االتساق بيَن المحللين كما تبّيُن اإلجراءاُت اآلتية: 

ــم -- ــي ت ــات الت ــدات والفئ ــط والوح ــق الضواب ــى وف ــرة األول ــورية للم ــن الس ــتور والقواني ــث الدس ــل الباح حل

اعتمادهــا فــي البحــث، ثــم اجتمــَع الباحــث مــع محلــل آخــر متخصــص فــي القانــون، وأوضــح لــه طريقــة 

التَّحليــل، باتبــاع القواعــد واإلجــراءات نفســها، علــى أن يقــوم هــذا المحلــل بالعمــل مســتقالً، بإجــراِء عمليــِة 

ــِل عبــر األفــراد. ــاِت التَّحلي ــِد مــن ثب ــه، للتأكُّ ــات التحليــل ووحدات ــَق فئ التَّحليــل وف

ُحِسَب معامُل الثباِت بيَن تحليله، وبيَن تحليل المحلل اآلخر وفَق معادلِة هولستي--

)N1+N2(/CR=2M  )طعيمة، 2004، 226(.

   والتي يدلُّ فيها)CR( على معامل الثبات.

 )M( عدد وحداِت التَّحليل التي يتفُق عليها المحلالن في التَّحليلين.

 )N1( مجموع وحداِت التَّحليِل التي حللها المحلل األول.

 )N2( مجموع وحداِت التَّحليِل التي حللها المحلل الثاني.

والجدول )3( يبين معامل ثبات التحليل بين تحليل الباحث وتحليل المحلل اآلخر ومدى االتفاق واالختالف.

جدول )3( معامل ثبات التحليل بين تحليل الباحث وتحليل المحلل اآلخر

المشكالتالمحلل

54تحليل الباحث

50المحلل اآلخر

50االتفاق

4االختالف

0.96معامل الثبات
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ــُن الجــدوُل )3( الســابق أنَّ معامــَل ثبــاِت تحليــِل المحتــوى هــو)0.96( درجــًة، وهــي نســبة ثبــات مناســبة  يبّي

ألغــراِض البحــث.

ــم االســتبانة . 4 ــام الباحــث بتصمي ــون الســوري: ق ــي القان ــة ف ــل المتضمن ــوق الطف ــة حق ــم اســتبانة كفاي تصمي

باالعتمــاد علــى قائمــة الحقــوق الســابقة فتكونــت االســتبانة مــن )9( محــاور رئيســة للقوانيــن ويقابلهــا )54( 

حقــاً مــن حقــوق الطفــل موزعــة كمــا فــي الجــدول اآلتــي:  

جدول )4( محاور استبانة كفاية حقوق الطفل المتضمنة في القانون السوري

تصحيــح االســتبانة:تتم اإلجابــة عــن االســتبانة وفــق مقيــاس ثالثي)كافــي، بدرجــة متوســطة، غيــر كافــي( . 3

ــة  ــت إجاب ــة)2( إذا كان ــي( والدرج ــار )كاف ــوص الخي ــة المفح ــت إجاب ــة )3( إذا كان ــى الدرج ــث تعط بحي

ــي(. ــر كاف ــة المفحــوص الخيار)غي ــت إجاب ــار )بدرجــة متوســطة( والدرجــة )1( إذا كان المفحــوص الخي

ــم . 4 ــار الحكــم علــى كفايــة الحقــوق:   للحكــم علــى كفايــة حقــوق الطفــل فــي القانــون الســوري ت تحديــد معي

ــات  ــة فأعطيــت كل درجــة مــن الدرجــات قيمــاً متدرجــة وفــق فئ حســاب المتوســط المــوزون  وطــول الفئ

ــي:  ــون اآلت ــي مســتخدماً القان ــاس الثالث المقي

                       أعلى درجة لالستجابة في االستبانة –  أدنى درجة لالستجابة في االستبانة     

                                            عدد الفئات 

عدد الحقوقمحاور االستبانة )القوانين(

5دستور الجمهورية العربية السورية. 1

4حقوق الطفل في القانون المدني. 2

6حقوق الطفل في قانون األحوال الشخصية. 3

19حقوق الطفل في قانون العقوبات. 4

3قانون المخدرات . 5

6قانون المعوقين )حقوق الطفل المعاق(. 6

3قانون األحوال المدنية. 7

4قانون األحداث الجانحين. 8

4قانون العمل. 9

54المجموع

طول الفئة  =
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                      ) 3-3/1 ( =) 2÷3 (= 0.66  وهي طول الفئة              

والجدول )5( يبين فئات االستجابة وتقديرات الحكم على كفاية حقوق الطفل

جدول )5( معيار الحكم على كفاية حقوق الطفل الواردة في القانون السوري

الخصائص السيكومترية لالستبانة:. 5

صــدق المقيــاس: اعتمــد الباحــث فــي التحقــق مــن صــدق االســتبانة طريقــة صــدق المحكميــن إذ عرضــت . 1

االســتبانة علــى مجموعــة مــن الســادة المحكميــن المختصيــن بالتربيــة والحقــوق، لالسترشــاد بآرائهــم حــول 

ــن  ــة م ــون مجموع ــدم المحكم ــه، وق ــت ألجل ــا وضع ــاس م ــا لقي ــا وصدقه ــتبانة لهدفه ــق االس ــدى تحقي م

المالحظــات وهــي:

وضــع االســتبانة وفــق مقيــاس ثالثــي بــدالً مــن المقيــاس الثنائــي إذ أن الباحــث كان قــد وضــع بديليــن لإلجابــة -ـ

وهمــا )كاٍف، غيــر كاٍف( فاقتــرح المحكمــون تعديلهــا لتصبــح طريقــة اإلجابــة علــى مقيــاس ثالثــي.

وضــع عبــارة مفتاحيــة أمــام كل محــور مــن محــاور االســتبانة بــدالً مــن تكــرار جملــة )درجــة كفايــة( وهــذه -ـ

العبــارة هــي )هــل تعــد الحقــوق الخاصــة بالطفــل الــواردة فــي قانــون األحــوال الشــخصية كافيــة للطفــل؟(. 

وقــد قــام الباحــث بالتعديــالت المطلوبــة، فأصبحــت االســتبانة جاهــزة للتطبيــق االســتطالعي.

5-2 - حســاب ثبــات االســتبانة: ُحســب معامــل ثبــات االســتبانة الكلــي وثبــات كل محــور مــن محاورهــا 

باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ )Alpha Cronbach(، وذلــك مــن خــالل تطبيقهــا علــى العينــة االســتطالعية 

التــي بلــغ عــدد أفرادهــا )26( عضــواً مــن أعضــاء الهيئــة التدريســية مــن خــارج حــدود العينــة األصليــة، فبلــغ 

قيمــة معامــل الثبــات الكلــي )0.87( وهــي قيمــة مرتفعــة تــدل علــى ثبــات االســتبانة وتســمح بإجــراء الدراســة 

النهائيــة. والجــدول اآلتــي يبيــن ثبــات االســتبانة الكلــي وثبــات كل محــور مــن محاورهــا بطريقــة الفــا كرونبــاخ.

طول الفئة  =  

فئات قيم المتوسط الحسابي لكل درجةالقيمة المعطاة وفق المقياس الثالثيفئات االستجابة

من 1- 11.66غير كافية

1.67 - 22.32بدرجة متوسطة

2.33 - 33كافية
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الجدول )6( ثبات االستبانة الكلي والمحاور الفرعية بطريقة الفا كرونباخ

عدد البنودمعامل االرتباط محاور االستبانة

5**0.911دستور الجمهورية العربية السورية. 1

4**0.884حقوق الطفل في القانون المدني. 2

6**0.844حقوق الطفل في قانون األحوال الشخصية. 3

19**0.904حقوق الطفل في قانون العقوبات. 4

3**0.851قانون المخدرات. 5

6**0.839قانون المعوقين )حقوق الطفل المعاق(. 6

3**0.798قانون األحوال المدنية. 7

4**0.837قانون األحداث الجانحين. 8

4**0.876قانون العمل. 9

0.8754الكلي

   يتبيــن مــن الجــدول )6( أن قيــم معامــل ثبــات محــاور االســتبانة واالســتبانة ككل قيــم مقبولــة إحصائيــاً ويــدل 

ذلــك علــى ثباتهــا وصالحيتهــا للتطبيــق.

12-1 - اختبار التوزع الطبيعي لبيانات أفراد العينة:

     لتحديــد نــوع اإلحصــاء المناســب الختبــار فرضيــات الدراســة وتحديــد فيمــا إذا كانــت البيانــات تتبــع 

 The( ــة الواحــدة ــار كولموجروف-ســميرنوف للعين ــام الباحــث بتطبيــق اختب ــي )الطبيعــي( ق ــع االعتدال التوزي

Kolomogrov-Smirnov One- sample teset( وذلك بعد حســاب المتوســطات الحسابية واالنحرافات 

المعياريــة لدرجــات أفــراد العينــة علــى االســتبانة فجــاءت النتائــج كمــا يلــي: 

13- عرض النتائج وتفسيرها:
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جدول)7( نتائج اختبار One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test  كولموجروف سميرنوف

العددالعوامل

Normal Parameters
كولموغروف-
Z سميرنوف

قيمة الداللة المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

1281.35.276.674.087دستور الجمهورية العربية السورية. 1

1281.43.3191.048.054حقوق الطفل في القانون المدني. 2

1282.67.242.362.142حقوق الطفل في قانون األحوال الشخصية. 3

1282.88.123.305.101حقوق الطفل في قانون العقوبات. 4

1282.40.352.399.230قانون المخدرات. 5

1281.48.398.057.084قانون المعوقين )حقوق الطفل المعاق(. 6

1281.76.486.363.064قانون األحوال المدنية. 7

1282.86.187.425.092قانون األحداث الجانحين. 8

1281.14.187.225.137قانون العمل. 9

1282.00.120.506.960الكلي

a. Test distribution is Normalالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي

يظهــر مــن الجــدول )7( أن قيمــة الداللــة لالســتبانة ككل وفــي كل مــن بعــد مــن األبعــاد كانــت أكبــر مــن 0.05 

ــى اســتخدام  ــا يدعــو إل ــع الدرجــات مم ــة توزي ــى اعتدالي ــذي يشــير إل ــر ال ــاً األم ــة إحصائي ــر دال ــذا فهــي غي ل

ــة بالنتائــج. ــار الفرضيــات والثق اإلحصــاء البارامتــري )المعلمــي( الختب

13-2 - اإلجابة عن أسئلة البحث:

السؤال األول: ما حقوق الطفل الواردة في القانون السوري؟

تم اإلجابة عن هذا السؤال عند تصميم قائمة حقوق الطفل المتضمنة في القانون السوري الواردة سابقاً.

الســؤال الثانــي: مــا درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة 

التدريســية فــي كليتــي التربيــة والحقــوق بجامعــة دمشــق؟

 لإلجابــة عــن هــذا الســؤال ُحِســَبْت المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة؛ الســتجابات أعضــاء الهيئــة 

التدريســية تجــاه عبــارات االســتبانة الخاصــة بآرائهــم حــول درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون 
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الســوري، حســب فئــات تــدرج المقيــاس الثالثــي فــي االســتبانة، انظــر الجــدول )4( معيــار الحكــم علــى كفايــة 

حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري. فجــاءت النتائــج مرتبــة تنازليــاً كمــا يلــي:

جــدول )8( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في القانون السوري

يتبيــن مــن الجــدول )8( أن المتوســط الحســابي لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول درجــة كفايــة حقــوق 

الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري بشــكل عــام قــد بلــغ )1.81( كمــا بلــغ االنحــراف المعيــاري )0.131( 

وبالنظــر إلــى الجــدول )4( معيــار الحكــم يتبيــن أن هــذا المتوســط قــد وقعــت ضمــن فئــة )بدرجــة متوســطة(، 

أي أن أعضــاء الهيئــة التدريســية يــرون أن حقــوق الطفــل فــي القانــون الســوري واردة بدرجــة متوســطة، كمــا 

يــرون أن حقــوق الطفــل الــواردة فــي قانــون العقوبــات وقانــون المخــدرات وقانــون األحــوال الشــخصية وقانــون 

األحــداث الجانحيــن كانــت كافيــة ومتناســبة مــع واقــع المجتمــع الســوري، بينمــا كانــت غيــر كافيــة فــي كل مــن 

ــل المعــاق(، ،  ــوق الطف ــن )حق ــون المعوقي ــي، وقان ــون المدن ــي القان ــة الســورية  وف ــة العربي دســتور الجمهوري

وقانــون العمــل. 

أما فيما يتعلق بكل حق من الحقوق الواردة في القانون فالنتائج تفصيالً كما يلي:

تقدير الكفايةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيمحاور القوانين السورية

كاف2.88.123حقوق الطفل في قانون العقوبات. 1

كاف2.86.187قانون األحداث الجانحين. 2

كاف2.67.242حقوق الطفل في قانون األحوال الشخصية. 3

كاف2.40.352قانون المخدرات. 4

متوسطة1.76.486قانون األحوال المدنية. 5

غير كاف1.48.398قانون المعوقين )حقوق الطفل المعاق(. 6

غير كاف1.43.319حقوق الطفل في القانون المدني. 7

غير كاف1.35.276دستور الجمهورية العربية السورية. 8

غير كاف1.14.187قانون العمل. 9

متوسط2.00.120الكلي
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1-1 -ما درجة كفاية حقوق الطفل في دستور الجمهورية العربية السورية؟

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فجاءت النتائج مرتبة تنازلياً كما في الجدول االتي:

جــدول )9( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري

تقدير الكفايةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيدستور الجمهورية العربية السورية

متوسطة1.70.908حق الطفل في التعليم. 1

غير كاف1.57.781حق الطفل في الرعاية الصحية. 2

غير كاف1.41.524حق الطفل في األسرة. 3

غير كاف1.03.175حق الطفل في المواطنة. 4

غير كاف1.02.125حق الطفل في عدم التمييز. 5

غير كاف1.35.276الكلي

يتبيــن مــن الجــدول )9( أن حقــوق الطفــل الــواردة فــي الدســتور الســوري جــاءت غيــر كافيــة مــن وجهــة نظــر 

أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليتــي التربيــة والحقــوق وقــد جــاء حــق الطفــل فــي عــدم التمييــز فــي المرتبــة 

األخيــرة بأقــل متوســط حســابي، وربمــا تعــود هــذه النتيجــة إلــى أنــه فــي الحقيقــة ال يوجــد فــي القانــون الســوري 

مــادة صريحــة ُتجهــر بالتمييــز بيــن األطفــال علــى أســاس الجنــس أو الديــن أو العــرق، لكــن توجــد فقــرات قانونية 

ضمــن مــواده تحمــل فــي مضمونهــا منطقــاً تمييزيــاً، فقانــون األحــوال الشــخصية مّيــز بيــن الذكــر واألنثــى فــي 

المــادة )16(عندمــا حــدد اكتمــال أهليــة الــزواج للفتــى بـــ 18 والفتــاة بـــ 17 ســنة. 

أمــا حــق الطفــل فــي األســرة فقــد جــاء غيــر كاٍف وربمــا يعــود ذلــك إلــى انــه ال يتضمــن الدســتور تشــكيل مجالــس 

عائليــة مــن أقــارب الطفــل فــي الحــاالت اضطراريــة مثــل وجــود أطفــال مــن دون أهــل، أو وجــود أهــل غيــر 

جديريــن برعايــة الطفــل أو قامــوا بتشــغيل أطفالهــم بالتســول. فضــالً عــن أنــه ال ينــص الدســتور علــى موضــوع 

الرعايــة البديلــة ومــن لــه الحــق فــي ذلــك ســواء لألســرة األصيلــة أو الممتــدة.

1-2 -ما درجة كفاية حقوق الطفل في القانون المدني من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فجاءت النتائج مرتبة تنازلياً كما في الجدول االتي:
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جــدول )10( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري

تقدير الكفايةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحقوق الطفل في القانون المدني

متوسطة1.83.906حق الطفل في االسم واللقب  . 1

متوسطة1.81.821حق الطفل في األسرة والقرابة. 2

غير كاف1.05.277حق الطفل في الشخصية القانونية. 3

غير كاف1.02.125الحق في الجنسية. 4

غير كاف1.43.319الكلي

يتبيــن مــن الجــدول )10( أن حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون المدنــي جــاءت غيــر كافيــة مــن وجهــة نظــر 

أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليتــي التربيــة والحقــوق وقــد جــاء حــق الطفــل فــي الجنســية فــي المرتبــة األخيــرة 

وحــق الطفــل فــي االســم واللقــب فــي المرتبــة األولــى فــي القانــون المدنــي.

1.3. ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون األحوال الشخصية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فجاءت النتائج مرتبة تنازلياً كما في الجدول االتي:

جــدول )11( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في قانون األحوال الشخصية

يتبيــن مــن الجــدول )11( أن حقــوق الطفــل الــواردة فــي قانــون األحــوال الشــخصية جــاءت كافيــة مــن وجهة نظر 

أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي كليتــي التربيــة والحقــوق وقــد جــاء حــق الطفــل فــي الحضانــة فــي المرتبــة األولــى 

تقدير الكفايةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحقوق الطفل في قانون األحوال الشخصية

كاف2.92.346حق الطفل في الحضانة. 1

كاف2.90.303حق الطفل في الميراث. 2

كاف2.88.332حق الطفل في النسب. 3

كاف2.84.539حق الطفل في النفقة. 4

كاف2.76.612حق الطفل في الرضاعة. 5

متوسطة1.71.906الحق في الوالية على نفس الطفل وماله. 6

كاف2.67.242الكلي
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بينمــا جــاء الحــق فــي الواليــة علــى الطفــل ومالــه فــي المرتبــة األخيــرة بأقــل متوســط حســابي وضمــن الفئــة 

متوســطة وربمــا تعــود هــذ النتيجــة إلــى التقاليــد والعــادات االجتماعيــة وطبيعــة المجتمــع الســوري وخصوصيتــه.

4-1 -ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون العقوبات من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فجاءت النتائج مرتبة تنازلياً كما في الجدول االتي:

جــدول )12( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في قانون العقوبات

المتوسط الحسابيحقوق الطفل في قانون العقوبات
االنحراف 
المعياري

تقدير الكفاية

كاف3.00.000حق الطفل في الحماية من اإليذاء المقصود . 7

كاف3.00.000الحماية من اإليذاء المفضي إلى موت الطفل . 8

كاف3.00.000حماية الطفل من القتل قصداً. 9

كاف3.00.000حماية الطفل من القتل عمداً. 10

كاف3.00.000حماية الطفل من القتل من قبل أصوله. 11

كاف3.00.000الحق في الحماية من إهمال حاجات الطفل. 12

كاف3.00.000الحق في الحماية من الخطف. 13

كاف3.00.000حق الطفل المتسول في الحماية. 14

كاف2.92.269الحق في الحماية من الفعل المنافي للحياء. 15

كاف2.91.124الحق في الحماية من إهمال دفع نفقة الطفل. 16

كاف2.88.323حق الحماية من اإلجهاض   . 17

كاف2.84.365الحق في الحماية من الفحشاء . 18

كاف2.81.392الحق في الحماية من اإلهمال المفضي إلى موت الطفل. 19

كاف2.78.415حق الطفل المتشرد في الحماية. 20

كاف2.77.415الحق في الحماية من اإلهمال المفضي إلى إيذاء الطفل. 21

كاف2.73.224حماية الطفل من القتل عن طريق تسيبه. 22

كاف2.73.447الحق في الحماية من جريمة السفاح. 23

كاف2.72.447الحق في الحماية من تسيب )ترك( الطفل . 24

كاف2.66.474الحق في الحماية من االغتصاب. 25

كافية2.88.123الكلي
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يتبيــن مــن الجــدول )12( أن حقــوق الطفــل الــواردة فــي قانــون العقوبــات جــاءت كافيــة مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

الهيئــة التدريســية فــي كليتــي التربيــة والحقــوق وقــد حققــت هــذه الحقــوق أعلــى متوســطات حســابية وجــاءت فــي 

المرتبــة األولــى وربمــا تعــود هــذه النتيجــة إلــى أهميــة وجــود عقوبــات عنــد االعتــداء علــى الطفــل أو ممارســة 

العنــف بحقــه أو إهمالــه، وممــا يؤكــد ذلــك تشــديد المشــرع الســوري العقوبــة عندمــا تكــون الضحيــة أقــل مــن 

15 ســنة.

5-1 -ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون المخدرات من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟ 

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فجاءت النتائج مرتبة تنازلياً كما في الجدول االتي:

جــدول )13( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في قانون المخدرات

ــة نظــر  ــن وجه ــة م ــون المخــدرات جــاءت كافي ــي قان ــواردة ف ــل ال ــوق الطف ــن الجــدول )13( أن حق ــن م يتبي

ــي  ــى تعاط ــجيع القاصــر عل ــة تش ــن جريم ــة م ــي الحماي ــل ف ــق الطف ــاء ح ــد ج ــية وق ــة التدريس أعضــاء الهيئ

ــى خطــورة المخــدرات وفتكهــا بالمجتمــع األمــر  ــى وربمــا تعــود هــذ النتيجــة إل ــة األول المخــدرات فــي المرتب

الــذي شــدد فيــه المشــرع الســوري بالعقوبــات ووضــع قيــود وعقوبــات صارمــة علــى كل مــن يتعاطــى أو يتاجــر 

ــدرات.  بالمخ

6-1 - مــا درجــة كفايــة حقــوق الطفــل فــي قانــون المعوقيــن )حقــوق الطفــل المعــاق( مــن وجهــة نظــر أعضــاء 

الهيئــة التدريســية؟  

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فجاءت النتائج مرتبة تنازلياً كما في الجدول االتي:

تقدير الكفايةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحقوق الطفل في قانون المخدرات

الحق في الحماية من تشجيع القاصر على تعاطي . 1
المخدرات

كاف.2.55500

كاف.2.43497الحق في الحماية من تجارة المخدرات في دور التعليم. 2

متوسطة.2.23425الحق في الحماية من استخدام القاصر بتجارة المخدرات. 3

كافية.2.40352الكلي
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جــدول )14( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي قانــون المعوقيــن

تقدير الكفايةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحقوق الطفل الواردة في قانون المعوقين

كاف1.94.885الحق في اإلعفاءات والخدمات . 1

متوسطة1.74.816الحق في اإلعالم والتوعية. 2

متوسطة1.72.922الحق في الرعاية الصحية. 3

غير كاف1.47.851الحق في التأهيل والعمل. 4

غير كاف1.00.000الحق في توفير البيئة المؤهلة  . 5

غير كاف1.00.000الحق في التربية والتعليم العالي والرياضة  . 6

غير كافية1.48.398الكلي

يتبيــن مــن الجــدول )14( أن حقــوق الطفــل الــواردة فــي قانــون المعوقيــن جــاءت غيــر كافيــة مــن وجهــة نظــر 

ــى وبدرجــة  ــة  األول ــي المرتب ــات ف ــاءات والخدم ــي اإلعف ــل ف ــد جــاء حــق الطف ــة التدريســية وق أعضــاء الهيئ

متوســطة والحــق فــي اإلعــالم والتوعيــة فــي المرتبــة الثانيــة وبدرجــة متوســطة أيضــاً، وربمــا تعــود هــذ النتيجــة 

ــل  ــون، أمــا حــق الطف ــي القان ــة وشــرعها ف ــر مــن الخدمــات اإللزامي ــن مــن كثي ــي المعاقي ــون يعف ــى أن القان إل

المعــاق فــي التعليــم والتربيــة وفــي توفيــر البيئــة المؤهلــة المناســبة فقــد كانــت غيــر كافيــة فــي القانــون الســوري 

ــدارس مخصصــة  ــد وم ــه معاه ــاق ووضع ــل المع ــل الطف ــة تأهي ــح بضــرورة إلزامي ــون صري ــد قان إذ ال يوج

للمعاقيــن، حيــث يوجــد كثيــر مــن الطفــال المعاقيــن ســواء المتخلفيــن عقليــاً أو ذوي االحتياجــات الخاصــة خــارج 

الرعايــة والتأهيــل وهــذا يتوقــف علــى وعــي األســرة وقدراتهــم الماديــة.

7-1 - ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون األحوال المدنية من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فجاءت النتائج مرتبة تنازلياً كما في الجدول االتي:
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جــدول )15( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي قانــون األحــوال المدنيــة

يتبيــن مــن الجــدول )15( أن حقــوق الطفــل الــواردة فــي قانــون األحــوال المدنيــة جــاءت بدرجــة متوســطة مــن 

وجهــة نظــر أعضــاء الهيئــة التدريســية وقــد جــاء حــق الطفــل اللقيــط فــي القانــون الســوري غيــر كاٍف وربمــا 

يعــود ذلــك إلــى طبيعــة وخصوصيــة المجتمــع والعــادات المتعلقــة بالشــرف وتحفــظ القانــون على هــذا الموضوع.

1.8. ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون األحداث الجانحين من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فجاءت النتائج مرتبة تنازلياً كما في الجدول االتي:

جــدول )16( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في قانون األحداث الجانحين

ــة  ــاءت كافي ــن ج ــداث الجانحي ــون األح ــي قان ــواردة ف ــل ال ــوق الطف ــدول )16( أن حق ــن الج ــن م يتبي  

ــة التدريســية. وقــد جــاءت هــذه النتيجــة بســبب التشــريعات الســورية الخاصــة  مــن وجهــة نظــر أعضــاء الهيئ

بقانــون األحــداث التــي تعــد متوافقــة إلــى حــد مــا مــع جوهــر اتفاقيــة حقــوق الطفــل فيمــا يخــص تحديــد ســن 

تقدير الكفايةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحقوق الطفل الواردة في قانون األحداث الجانحين

حق الحدث الجانح في محاكم وأصول محاكمات . 1
خاصة باألحداث 

كاف3.00.000

كاف2.92.269الحق في سرية المحاكمة. 2

كاف2.78.415حق الحدث الجانح في التدابير اإلصالحية. 3

كاف2.73.447الحق في عدم تسجيل األحكام في السجل العدلي. 4

كافية2.86.187الكلي

تقدير الكفايةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحقوق الطفل الواردة في قانون األحوال المدنية

متوسطة2.17.973حق الطفل في االسم واللقب. 1

متوسطة2.07.880حق الطفل في التسجيل في السجالت المدنية. 2

غير كاف1.05.277حقوق الطفل اللقيط. 3

متوسطة1.76.486الكلي
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ــي  ــة ف ــر خطــوة متقدمــة ونوعي ــم/52/ لعــام 2003 يعتب ــة، فالمرســوم رق ــر اإلصــالح النظري الحــدث، وتدابي

ــاً  ــم العاشــرة مــن عمــره جزائي ــم يت ــذي ل ــة الحــدث ال ــل، إذ قــرر عــدم مالحق مجــال التعامــل مــع حقــوق الطف

حيــن ارتــكاب الفعــل، وإذا ارتكــب الفعــل بعــد أن أتــم العاشــرة وقبــل أن يتــم الثامنــة عشــرة مــن عمــره، فــال 

ُتفــرض عليــه ســوى التدابيــر اإلصالحيــة. وأنــواع التدابيــر االحترازيــة تبــدأ مــن تســليم الحــدث ألبويــه أو وليــه 

الشــرعي، إلــى تســليمه إلــى مؤسســة أو جمعيــة مرخصــة، أو وضعــه فــي معهــد خــاص بإصــالح األحــداث…. 

إلــخ.

9-1 - ما درجة كفاية حقوق الطفل في قانون العمل من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية؟

حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية فجاءت النتائج كما في الجدول االتي:

جــدول )17( المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والرتبــة والتقديــر لدرجــات أعضــاء الهيئــة 

التدريسية حول درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في قانون العمل

ــة مــن وجهــة نظــر  ــواردة فــي قانــون العمــل جــاءت غيــر كافي يتبيــن مــن الجــدول )17( أن حقــوق الطفــل ال

أعضــاء الهيئــة التدريســية. وقــد جــاءت هــذه النتيجــة بســبب مــا يوجــد ضمــن طيــات القانــون الســوري والــذي 

ــغيل  ــق بتش ــام 2000 المتعل ــم )24( لع ــل، فالمرســوم رق ــوق الطف ــة حق ــاً التفاقي ــاً وعلني ــاوزاً صريح ــد تج يع

األحــداث ضمــن شــروط خاصــة بســاعات العمــل ومكانــه ونوعيتــه، منــع فــي المــادة /124-125/ منــه تشــغيل 

ــن 6  ــد ع ــا يزي ــاً، وبم ــة صباح ــاء والسادس ــابعة مس ــاعة الس ــن الس ــا بي ــاً فيم ــه )15( عام ــل إتمام ــدث قب الح

ســاعات، وأعطــى القانــون لوزيــر الشــؤون االجتماعيــة والعمــل ســلطة عــدم الســماح لمــن تقــّل أعمارهــم عــن 

د بقــرار منــه، وأيضــاً منــع التشــغيل فــي الصناعــات األخــرى مــا لــم  16 عامــاً العمــل فــي الصناعــات التــي ُتحــدَّ

يبلغــوا )17( عامــاً. غيــر أن صــدور هــذا القانــون لــم يترافــق بآليــات للتطبيــق والتنفيــذ، ومــا زال األطفــال قبــل 

وبعــد الخامســة عشــرة يعملــون فــي ظــروف قاســية تؤثــر علــى نموهــم البدنــي والعقلــي، وتحرمهــم مــن ممارســة 

الطفولــة الطبيعيــة.

تقدير الكفايةاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابيحقوق الطفل الواردة في قانون العمل

غير كاف1.27.447وضع قيود على صاحب العمل كالشهادة الصحية. 1

غير كاف1.22.415حق الطفل في تحديد سن للعمل. 2

غير كاف1.08.269منع األطفال في األعمال الليلية. 3

غير كاف1.00.000تحديد ساعات عمل األطفال. 4

غير كاف1.14.187الكلي
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ثانياً: اختبار فرضيات البحث

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول درجــة كفايــة . 1

حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري تبعــاً لمتغيــر الكليــة.

ــة  ــاء الهيئ ــات أعض ــة لدرج ــات المعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس ــبت المتوس ــة، ُحس ــذه الفرضي ــار ه الختب

ــي  ــا ف ــم كم ــار الحك ــة حســب معي ــر درجــة الكفاي ــم تقدي ــوق(، ث ــة والحق ــي )التربي ــي كل مــن كليت التدريســية ف

ــدول )17(:  ــي الج ــة ف ــي موضح ــا ه ــج كم ــاءت النتائ ــدول )4( فج الج

جــدول )18( نتائــج اختبــار )t- test( لداللــة الفــرق بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجة كفاية حقوق الطفل الواردة في القانون السوري تبعاً لمتغير الكلية

يتبيــن مــن الجــدول )18( أن قيمــة )ت( لداللــة الفــرق بيــن متوســط درجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول 

درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري تبعــاً لمتغيــر الكليــة ككل قــد بلغــت )0.714( عنــد 

درجــات الحريــة )126( وتبيــن أن قيمــة الداللــة قــد بلغــت )0.477( وهــي أكبــر مــن )0.05( لذلــك فالفــرق 

غيــر دال إحصائيــاً، ممــا يــدل علــى قبــول الفرضيــة الصفريــة التــي تنــص علــى أنــه: ال يوجــد فــرق ذو داللــة 

إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي 

القانــون الســوري تبعــاً لمتغيــر الكليــة.

ــة  ــب أعضــاء الهيئ ــن جان ــوري م ــون الس ــرة بالقان ــة التخصــص والخب ــى طبيع ــة إل ــذه النتيج ــود ه ــا تع وربم

التدريســية فــي الكليتيــن المذكورتيــن نظــراً ألن هذيــن التخصصيــن بــرأي الباحــث هــم األقــدر علــى الحكــم فيمــا 

ــون الســوري أم ال.  ــة فــي القان إذا كانــت حقــوق الطفــل كافي

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول درجــة كفايــة . 2

حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســورية تبعــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة.

الختبــار هــذه الفرضيــة ُحســبْت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات أعضــاء الهيئــة 

ــرة.،  ــر ســنوات الخب ــاً لمتغي ــون الســورية تبع ــي القان ــواردة ف ــل ال ــوق الطف ــة حق التدريســية حــول درجــة كفاي

العددالكلية
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الكفاية

قيمة ت
درجات 
الحرية

القرارقيمة الداللة

متوسطة812.00.103التربية
غير دالة714126.477.

متوسطة471.99.144الحقوق
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ثــم اســتعمل اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي )ANOVA(؛ الختبــار داللــة الفــروق الظاهــرة بيــن المتوســطات 

ــي: ــي الجــدول اآلت ــالً ف ــج موضحــة تفصي الحســابية، والنتائ

ــات أعضــاء  ــطات درج ــن متوس ــروق بي ــادي ANOVA للف ــن األح ــل التباي ــار تحلي ــج اختب ــدول )19( نتائ ج

الهيئــة التدريســية حــول درجــة كفايــة حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســورية تبعــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة

مستويات متغير 
الخبرة

العدد
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

df
متوسط 
المربعات

f قيمة قيمة
القرارداللة

بين452.00.123أقل من 5 سنوات
0222.011.مجموعات

.780.460
غير 

لــة ا د

من 5 إلى أقل من 
10 سنوات

داخل 432.01.128
1.797125.014مجموعات

401.98.107أكثر من 10 سنوات
1.820127الكلي

1282.00.120الكلي

ــن متوســطات  ــد مســتوى )0.05( بي ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل يتضــح مــن الجــدول )19( عــدم وجــود ف

ــاً  ــورية تبع ــون الس ــي القان ــواردة ف ــل ال ــوق الطف ــة حق ــة كفاي ــول درج ــية ح ــة التدريس ــات أعضــاء الهيئ درج

ــر  ــة )0.460( وهــي قيمــة غي ــد بلغــت قيمــة ف )0.780(، وبلغــت قيمــة الدالل ــرة ، فق ــر ســنوات الخب لمتغي

دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة )0.05( ، ممــا يدعــو قبــول الفرضيــة الصفريــة الثانيــة والتــي تنــص علــى 

أنــه: ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التدريســية حــول درجــة كفايــة 

حقــوق الطفــل الــواردة فــي القانــون الســوري تبعــاً لمتغيــر ســنوات الخبــرة. ويفســر الباحــث النتيجــة بــأن آراء 

أفــراد العينــة ال تتأثــر بمســتوى واختــالف خبرتهــم وإنمــا يرتبــط بدرجــة معرفتهــم بالقانــون الســوري، وحقــوق 

الطفــل حســب اتفاقيــة األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، ويــدل ذلــك إلــى التقــارب الكبيــر بيــن متوســطات درجاتهــم.

14-1 - ضــرورة تعديــل القوانيــن التــي تمــس الطفــل والطفولــة، وجعلهــا تقتــرب مــن المعاييــر الدوليــة لحقــوق 

الطفــل، كمــا نصــت عليهــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل واالتفاقيــات األخــرى الداعمــة لهــا.

14-2 - تأهيــل كل الفعاليــات والكــوادر التــي علــى تمــاس مباشــر مــع الطفــل، وخاصــة الجمعيــات األهليــة التــي 

ترعــى األطفــال، وإيــالء عنايــة خاصــة بقانــون العمــل وحقــوق الطفــل فــي القانــون المدنــي، وقانــون المعوقيــن 
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