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  ص

ا ن ظر ار وارب ادر دى اطل   وت ادرا ا اث وا ول       

ازار، ر أن ار ظرة ا ل  ط ل  ارن وام وار  واب 

ة ازت ا ر  اد طت إ اط آت و وآر   ارد، ارة وا  ،ر

 رو ن تو ر ،را ا در رزارة ان ا ر ن ا د

  رذوا رن ا د وسدق ا  بك وذ ،ق ود تد  ذيا دررب ا

  رةظروازد طور ا لرو ل واا  ا  س .دد اا  

دا راض دراا و وعوذا ا إطراء   ق ورطذا ا ن ،ث   دم ا

 درا   د طر رت ان ارة، أت اض ا  لا ا درا

، و  ن  ات )  ط ء ادر د دة17ر (  ت

   د   ا واظ دان ن  ذا اوع ن ادرات.

 ول ور ذيزي ارؤل اا   و م و ل دررب ارة اوغ ظ  را

دت ؟، ود ا وال وت ادرا إ  د أن ار ظرة ا ؤر 

ر ن دت ارب ادر، وذا ن ل  اطل ورم  رك د ادرا، وذك ر 

 م إ د مل أوم وا ردم ا كذ ،مل اإ  ا ل إطا و

  ط رء اوء وذا ادور اذي  وة اظروف و ات  دان ارز دى اطل. 

ت اا  .لطا  ،دررب ام، اا ،طر، اا 

Abstract        

       The present study attempt to search and investigate the relationship between the 

phenomenon of poverty and school dropouts among children in Algeria, as poverty as a 
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social phenomenon carries all the meanings of deprivation and pain, as the spread of the 

phenomenon has serious consequences and negative effects on the individual, the family 

and society. In the midst of the crises that the country is going through, exotic scourges 

have surfaced that are alien to the society strange about the Algerian family, which the 

main source is a poverty, that she was exhausted and deepened her wounds, such as school 

dropout which reached alarming rates, therefore we must ring the bell to limit their spread 

and warn against them as a negative phenomenon that immerse the social fabric in 

ignorance and illiteracy, also it impedes the development of society and the prosperity of 

the country's economy. 

From this point, interest of us to complement this subject, we have tried to review a field 

study. A case study approach was endorsed to study the society of some poor families; the 

sample was selected intentionally and had included seventeen (17) families, we were able 

to collect data using the two techniques of observation and interview as appropriate tools 

to this kind of studies.  

In an attempt to answer the central question: “Does poverty contribute to high school 

dropout rates?”.  

After discussion and analysis, the study concluded that poverty as a social phenomenon 

affects children and forces them to leave school, thus increasing the dropout rate, through 

the orientation of children in employment because because of neglect of their needs, 

Also not to entertain them and not to exploit their time leads them to 

mingle with bad friends, so the role played by the harsh conditions and the lack of means to 

lose focus on the child. 

 

Keywords: Poverty, Unemployment, Teaching, School Dropout, Child Labor.   
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د  

         زات ات ا د ر د زادت رة اظ ره أن ر، إة ات وط ود ر

 ارة ا ت  رة ن ازن، وذا  اوو اد وو وا ر ف 

 رة، أي تت ورد موم أا  رزات اد ا ،ةن اد رن ا ول رىرة أ

د ار ل وا دال ا  اوو ا ت ف ت اة،  ل  ون 

 رة ا ، زء لطور ورة او ووذه ا وا ن طوا رة وت اا

وط أت اوم  ز اراء،  ر درة   ت ت س د ن ات ا

اء ن س ول وزت ادرا...إ، ود  ن ذك  ض ات ر وروز اراف، 

 د دررب ا رف رة اظذه ا ،إ...دراد ا لطدرة ا كذ  تد ت

  تا   ذاو ، دل ان أ لدا رال ا  زم ذير ار، ازاا 

   ون دا أن  ن وتوا  نض ا  رارإذ أن ا ،ا  رةطو

  رق ا ،ا وذا ا را ور اداذ اا إ  م، وظل واا 

ؤد ن ام و  ا ر أ ، واطت از دي ل ذه اظوار اطرة

دادوأ و درب أ كذ ،رزددم واح ا وت، ودول واا   دة اا 

ود  د اف  اراءة وام، و ن ل ذه اور ا ول اووف د  اون

 درا  كوذ ، د اد وو دررب ار واا رظدا  تض ا 

  د دة.ارة اط ء ادر، وددا  وز 

 درا ظري وار اطا أو  

1ا .  

            و ن ظرض ا ،دوا دت اا  د واددة ا رةر ظا

ر أد أر ات ادر واط وادل إ أ  ام ارك ل ات ار، و ا

ا وا ا اد وا، ول أد أرز ادت ا رض ار وات، ور 

إ وت ار ن طرق ؤرات ارن وا، إذ ل ق ات ارور ش اوى 

أو ارة، ون ذك س ذا ارن ور واه إ ن ث ا اد أو ا رد 

 ،وول ا دراتث ا ن ن، أول واس، ا تل وادل ا واردا ر إا

دم  وط ذا  طق  ار ب ل دى إ ات،  ار و ا اذي

 اوو وف راق اة ار ،ث ر  اء ادر ودم  ا، ور 

  م  را د أ  رة ،دمر وار اظ لذورات وخ واوا وار 

دي إ ات اد ،ل وق ف أم ر ادول وات ور  رة ن  أن ؤ
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رب ن اا واطور و  روز ار ن اظوار ا دال ات وار ات، ول 

  ل أد أم ا او ظرة ار  ام  .   ام

ل ذه ال، د أرت ات إ زاد در  دت  وا ازاري س  ى ن

  ت ث ،ر12.2ا%  1988  إ زت ار، وط ا ت ون نن ا22.6% 

 1993 دل  6.36، أي  دوك ار ار ب ذاو ، ون ود  . 19971من ا مرو

 ذ او ف ن دة ار ور ظرة ارب ادر، إ أن ا ل دة ن ا

اوت واؤات ا رح  اؤوون ر ف ار، واء اوات ات أو وا اوال 

ا ث أ ،دام ار ل ن  أو ،ل ارص ا ن ثراد ا لل ا

 د د وزر وان ا ،م ءا  ةت اط ف رو دراد ا درة ء إ

واو إ وق ال ن أل دة آم، أو    اطل، ول  ظرة ارب 

 روا درح ا ،نا و ا  مد اا ؤدي إ أن  ن ق واط 

ار أم  ا ء ارم ور ال ظ  ا  ،دق اطر أر ن دق 

ءات، وت واؤا  لرص ا لو ور ا دو ،ق ان ادر ر رادر ا

 ل ار اوا ذارة، وت ادد ا دزر وا ر و لا  ،داعر واا 

  وال ن ال. 

 وا ا طر ان أ د دررب ارة ان ظ ،موى ا س مدم ا ن وإذا

ر وادان ا ،ث م اظرة ل ف وب ف اود رة اظرة، ادول ا

وا ن ان ا لداث ال إ ن2 .  

  ا ر دز ،ب إ  ران دررب ار واا رن ظ د سذا ا 

  و ذا ادد طرح ا اد وا  ت دم  ء او، ارا

  ار  وغ ظرة ارب ادر دت ؟ل م 

 ل  ر تؤ زيرؤل ان ا رعو  

  ل ال ات اطل د  إ اوء إ ا؟ -1

 ل دم ار وارو ن اطل ن  أن ؤدي  إ ط رء اوء؟  -2

  ل اظروف ا و ات ا  اطل م  ال ن رزه؟ -3

   

                                                           
 1  طر تل درارص او ت ا ردول اا  داا دي واو اا رز ارن، اؤ و

  .،2013ث ودرات ات، روت

  .06-05ص -، ص ، ،2011ر1ود إن، و ا ار رون، طارب ن ام  2 
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2 ترا .دراا إ     ل  ، ل أ ا ت اوغ ا ل

 ت ارد ا  

 ا را " د م ا تد دررب ارة اوغ ظ  را "  

   ل ث ز تر ا رذه ا ن قد او  

 ت ال ااا وء إا إ د لط   

 وءء ار ط إ  ؤدي أن  ن لطن ا رووا ردم ا 

 زهر ن لا  م تا ل وط ا ظروف اا 

  

3 وعور اررات او ن . دوا رقن ات، وا  ر كذ ر ون ا د

ا وار ن  در ار  اراد وار، ون أن اظرة أت درا ض ات 

ا وذا اراض اد وا راد، أ رت ن اب ار رب اطل ن 

ارس و اطع   ن رة، ل ذا د إ و اث وا ن اظرة، ود ود اد

  ذا ن ل ذه ادرا طرق إ ووع ار ظرة م  رب اطل ن ادارس. 

  ت رىأ دوا إ   

 و ول ث واا ا دا دراوع ا 

 .رزاا  دررب ا را  رة در صوع ووت او ت ادراوث واا  

 .رة وا  مم واا ن أ  

4وعوا ر . أو ،م وا طر ن وا ت اورت ا د وبت ا

وات را را ن ذا اطور ال، ب ال ن اء إ اوأ د ار ن ات 

ا ت ن ل ددة،  رار ل اط، أز ان، ار...، ور أن ار ظرة 

وت ن  ر، وا د ت ن أرة  ا د ر أب اوب إ أن ر د

رى، و  ن ام   ر طورت  اوم وارت او و أره ا  م 

أ ،رب ادر و ج و ن اب، ل أرز دم درة اء  ور زت 

طل، ذك ل اط ووع  و  ر ظر ار وارب ادر   ام

ازار، وذا ن ل درا دا ل  ن ات اط  وز ادري د دة، 

 ة ار  ام. واراح ض اوت أ  إد و  د ن ر ظر

5دراداف ال  . أ مل و ريزاا ا  ر اظوان ا نا  وءط ا أرد

.دررب ار واا رظ و ء، أت دون اا  
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ا، أي ر  ون د ار ل  ا ن اؤل اطروح ول ووع درا ار

 ا ل أ  داف اض ا إ  ، تد دررب ارة اوغ ظ  را

را  ن أن دك اذ ،ا وء إا  لطت اا  دم تا ر  رووا

ط إ  ؤدي د لطن ا  لطا  ا ظروف اا  ر ن، وأ بأ

   ات  دان ارز.

6ما د ود .   ن د  ث أي  روعل ا ،مف ا رح طرق إن ا  إذ

 وا در ال دون ذرد ارة و وعود ان، وء واض ا د مض ا

.ط ل را  نر ف أور رض ولك، وذ  دراذه ا تر  

  را 

 وتل اأ ك إ  ن روا ،وز واو ا3    . 

طن " ارف اروا دو وورج أ" "Serge d’Aghostino et Nicole Duvert را "

 دوارد اا  ءق ام و   ندر ر رادون ا و رةظ أ 

  ر دددة ا رةر ظول، وا وى  شم ا ن ا وا وا

ا ب، ل س أ أو اور ا ت، ا، ار رط  اوارد 

م...إ4وا.  

 ل ص ر در  ن رورت اة راد  د ن اط ارة، ب ان 

ا   ا وارد وا  ر تع ادم ا د أ إ ،رم وراد وا

ن ظرة ار  ف ن  ر، وذا ب اوى ا راد ا ،د ر رد 

  ن ا ا ر  ن أ  د ذك  ا ازاري.   

" تأو ل " "Michel Mollat" ورؤرخ ا   د ذيو ا رص ان ا رى طوا

ل دام   ورن ن ف اطت واول، و إس ف واذل، وف 

ردرات اوم وال، اوة، اك اذ ،تو ت ووف ا5.      

 طا 

 رف ا طواو رةظ أ  طم اراس إ نود -اذ و دتو دا

ان، وت  ار ادث   ادول ا، واص اطل و اطل ن ال دم ور 

   .6ب رم ن ر ودر  ر وزاو ال

                                                           
 3  ا ،رم از، اوا ا ا ط روا ،وزر، وا 1989 477، ص.  

La pauvreté de S. d’Agostino et N. Duvert, Bréal, France, 2008, P12. 4  

n de A. Smahi, thèse de Doctorat Microfinance et Pauvreté: Quantification de la Relation sur la population de Tlemce  5

en science économique, université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, 2010, P17. 
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أي  ل أرة أو دول، وذا ط س دم درة اص  أي أن اط  دم ان 

ر ال ن وظ ددة أو دم ر  ذك، رم ن وو إ ن و   ل، 

 ون ار ق دم وود ب ل ب أو آر. 

ت ارة  زا ارأة رل   ادن ود ت ذه اظرة وزادت د  اوا

" ا رار درا  دات ادراض ا أ  ذارات وف ا إ  ن ء

  .7" أء ارا ووع اط ووق ال  ازارب

 ما 

 رف  م لن ا ق و  و إدرا ء من، وا8وأ.   

طا " را ؤون اا  نرف ا ش ن ودل ا د ء

" ام  أ   م  ال ن اذ أو اطب وادة ا ،ث ؤدي اري

اوك، وم و ال طط وظم  ل  وررات درا ن ظم روي ن، إ ر 

درارة ا رف ، رة دى  ونوون واده او  طط   وم9.   

ن دل أو ر وك ارد وام و اوا ر ن اب رف وأر وطرق ددة ن  أ

 راررات واا و  دا و مرة، واب ان ا كذ م، وا

 وا وى ا  ،رف ذد ازو لن أ وا ت ان طرف ا طرةا

.را  

  دررب اا 

       دراا رن ا رةا ل ا دررك ا ذيذ اا"  ربو اوا ظ تر

ا ل ، أ اظ ار ر وا واوم رت ارب  ورة ن ور ار اروي 

را دىإ  دارب اطرك او ،ل اا   رك بل ط و ل و ،ا

                                                                                                                                                                                                   
،  04، ادد 27ر س إرام اوي، اد اط و...أوا ،ط ارن وذ  ، ار ت  6 

  .1297، 2016ارن، 

L. BENHABIB, Chômage des jeunes et inégalités d’insertion sur le marché du travail algérien : analyses  7

multidimensionnelles et expérimentation, Thèse de Doctorat, université de Paris-Est, France, 2017, P 138.    

  .624، ص  ،2004ر واوز، وار ط ا ا ار، ا اوط  ام  8 

، 2008ء د ل ادن و ش اري، دار ازن ر واوز، ا ار اود ،ادل إ ت ام  9 

  .68ص
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ادر ي ب ن اب ل  ار ا  ،ل درا طت ا ا، ون 

"ا  رة ل و دا 10ا.   

از ن زاو ادرا أي اع ن ون ان ن ار أن  ارب ادر  اطع 

 وا ن لط ع اطا  دل ر أض ارى ا ن  ،م أو أ درا ب إذا

  درا ل إم ر  ن ام.

  لطا  

 ر أو لو ا" أ دول اا ظ فر  ء لطا  رؤ ت اط مر، وادون أ

د و وا، ورم ن م  ام وون طرة م، وو ال اذي  أء 

  اطل ودد  و ور، وال اذي د ن ف اطل ودم در ن ادع 

ال اذي ل  اطل  ر ود ن ل ار، واذي دم وود ن و، وو 

"و  رو درل وطم ا ق ذيم، وا  م ل وط11ا.   

  ف و ن ارة إ و ون ؤء اطل د ون وا ن أرم ن أل ادة 

اطت ا، أو ن دون م أم وق  أرب ال و د ون ارض ن ل اطل و 

 . ا ت ارض ا عا  

ن ا ادو وق اطل  أن ادول اطراف رف ق اطل  ا ن  32ص ادة 

رار اأو ا  ف لن ا طر أو  طوي ل ن أي ررا دي ول ا

وي أو اأو ا روأو ا أو ا دطوره ا أو  دو أ إ ، وا152   لون ط

ون م رون أط  115 أن ن ذكاوأ رون ن وأط، وام روون ن طوم م 

  .12ور رةط

7 ت ادراا .  بزام وب ا نت ون ا دود دد دراذه ا  د ظرا

  أ طل ادث د اطرق ض اط، ذك ار أن رض دران ط.

 وا درا13ا   

                                                           
 10 دررب ا ل وطا -  رة درا واديا زر د نرن ال اطن ا  دا ، ن را

  .18، ص 2016أطرو ل دة ادوراه  اوم، ص م اع ار  ،د ر، رة، ازار، 

  .14ار ، ص  11 

enfants-des-travail-et-https://www.unicef.fr/dossier/exploitation 12.  

 ط، ر د ل دة ادوراه  2014-2005إ ار  ازار  ظل ارا او زار رة ادة  13 

  وم ،رة ،ر د  ،دوم ا2014ا.  
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           "ط "  " وان ت رزا وا راظل ا  رزاا  را إ

  ، ود ت ذه ادرا ووع ار  ازار."2005 -2014رة ادة 

 درا را ا  " ا  ءت ا تا راا وا  

 "ار؟ دت  2005-2014 ارة ل ازار

   ا رت اؤن ا و رؤل اذا ا ن قد او  

-  م  را  ،رزاا و  م؟ أددا 

-  ت دورا دا   را  ر؟زاا 

-   ت دورا دوق اة وزا   را  ر؟زاا 

-  دى دةر ازان ا ا ر ل ن ،ز ،نش وادو  ض تد ر؟ا 

-   راءاتت اوا ب ا ل إ ن  ر؟ا  

  درات ارورت  ددن ا ترا  ت: 

 .ار  ن واد ار ا ن  ك -

 ض و وا اد ا  د  ازار إ اد ات ؤدى -

 را  رزاا. 

 ازار.  ار  را دورا  ازة ودوق ا ات ن ل ب -

 ار.  وا  ادول رب ازار ن دة رة إ ك -

رورة   زار، ا اد ا رار رط ار دت ض ازار ح إن -

 ز ن تت اوا ؤا ظوا. 

،  اؤرة أم ارات ودد ار، ظرة ؤ ط  وذج ء أر ادرا تا

 :  ا ا ون رت

رات ارة           ون ار ن و دت وذات واه اوة  ارط ت ود -

 . واؤرة

 .رات ارة ن و دت وذات واه اوة  ارط ت ود -

-   قن ا دق نرن ان ا لوا وذج إ دارف ا درات  ر

ؤت وذات ود و ن دادا   

 دراداف اأ  ا ب درا ""ط دف ذه إ دراا ا  ءإ 

 ا ول ذك و ا، وار ر او وزدة ار  واب  اوء

را ث ا دراوا: 

  .نازار و  و ، ا ادان وا  ر ار ظرة ل -
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ص   ب ث وددا، و وو اظرة ذه وص ت رض -

ات  رم اروري اوط ل ا ذه أن ذك ، أ ر ار اددات

،ذا ا ت دداتا  ر و ءت  تا طف ا ن  را

،وا م إن ن دو. 

  ود، و ار وى ص ا اطت وو ازار،  ار دل س -

د إد . 

 ار   ن د ا وارات ات اراض وم -

 وارا از ات ذ وذك ال،  ار ظرة ه ؤ  وذج ء -

  . ض

 ا ا .ا وا ا وا ا  ن  درادت اا 

  دراا دش، إن وا ،ز ،رزاا  لو دود اا إ درارت اأ أ 

.ا ر إ م 

   دراا ا ا إ ا ت دراو 

  أن  ،ي ار س  اد ار ط ؤر ن ف اطق ار ط ؤر إن -

 وآتادي،  او ط إ ال ط ر آر، إ  ن ار وة م اف

وز ر ذا وا  ا. 

  وادا اد ن ا وا اد اؤرات ض ك أن ادرا ن -

 .ار  م

 .أرى  ن وار او ظرت ن و  وود -

 وم ور اراء، أر إ اوول  و و أداة ار  اراض ر -

م اوا  و ،دا ّدوره أن إ  رزاا  . 

- 1988ارة ادة  ل ازار  ر ل ر اري وار ادي ار دت ت -

1995 را  رط، أل اوا د إوق اق اطت و .حا 

ووت  2011-2005  رة او ر ا اب طق ول ا دا  ات ار دت -

 ط إو5.31ا% ، ضدل ا رري اا  ن ،راؤ لل وو رةس ا 

 16.36%. 

أن ازار  د ث ،  2015 ادد ود ل ا أداف أب ق أن ازار اطت -

، 1990 - 2015  2004رة  و دور ن أل  ون اذن ان دد ض دف ت

 ص دد راءن اذون ا  لن أ 1.25 ردو ف، إا وو م أ ول 2015 

 ت زر ا أن ا د دور  2د ار  أذ د أ ر .اط ذا ت ون ن وود دم

 2015ق دف،  ن دة  زت أن ازار د و 1988- 2004، ن  رة % 0.7دت 

 أ  ت ادة ز ن ق دفص ار اؤ ض  لطل اا  ن وات 

 وزنا. 
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- و د ض أنا  دل را  ؤ رو ،دا  وا د رزاا  

 إء  م ن اط دت  ل اذي ان أن ارول  وو إراد إي  واد ورد

  .ؤ ب  اددة ال ب ن رة  أن ث دا ،ب

 وظ و درام ا  وعو ول  تو د وما  دراذه ا تا

ار، اذي أ ب ام ان ظر إ ا اطرة  ا واد ادان، ود 

 ب اا ت ارا  ، وطرق  بك أذ ،ررة ار ظف وراء ا

طرت إ وا ار  ازار وات ا ء  ذه اظرة، ن  أرى أرت 

  كذ دش، وزن واا ،ز رار  را  ءا  دولض ا رب إ ز ا

ذه ادرا و دم ار اطرو وان اد د واران، ن ل ادل راء ودرات 

  ان اذن اوا درا اوا ارط ظرة ار.

ا  دتا  ،تا  ندا وا ظا  ت اد او وا 

   واذه ا ل ما و ا  درا  ن د أ إ ،ا وا ا

 دراا  نو دروا  طر دم كد ذؤ و ،دراا  ول ت دو ب ظل

 طرقد ا رم ذ ا ردول اا  .درا دود ا 

 ا ق او تث ا ،ل اق دو م أ إ ا  دت ارى اأ  نو

ط،  ن ادت  اطت وات  د" روت رس ازي اق "

زار، إذ ن ن اروض أن د   ض اؤون اوودة  ن وادش وذا ا

 .وا ت ادا وأ  ،م رةا وز  ر أوزا  

 درا ر  م ا كذ ،روع او ط اض ا م  دراذه ا د

م أداة ا  تو.ا  س ا  

 ا درا14ا   

"  إطر ار ل دة ادوراه  اوم را ن دت ن طرف اث "             

" ووا دررب ا ل وطا –  نل اطن ا  دا درا

 زر د نررةا واديا.دررب ارة اظ إ دراذه ا تطر دو ،"  

 درا را وع او ول ورت ا  ربل واطا  ن ا

، ءتو ،در؟  ادررب ال واطا  ن ا   

رؤل اذا ا ن رع دو  ا زت اؤن ا و زي  

  ل و ول اطل   ؤدي م إ ارب ن ادر؟  -

  ل دة اطل م  أم أء أوت اراغ ؤدي إ رم ن ادر؟   -

  ل ر ة ب اطل ن ادر م  ا وق ال را؟   -

                                                           
  را ن  ،ر ق. 14 
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  ل ط اخ ادر اد ر    روج اطل إ ال؟ -

 درات ار  درا را رت ا 

 ادر .ن ورم اطل ل ن د ور ر  ك -

  ا زت ارض ا  تر دو  

 .ادر رك إ م د م   اطل ول رص زدة -

 .ادر ن رم إ ؤدي ال  م ارة اطل دة -

 .ال وق إ اطل روج   دورا ادر اب ؤدي -

 .ال وق إ روج اطل د  اوي ر ادر اخ م -

  دراداف اأإ درات اد 

اووف  ر ا اوودة ن ارن  ، اطل وارب ادر ل أن   -

. توا  ل روا  دون أ  

اووف ل ر ط اب ا د اطل إ اب ن ادر واو و ال   -

. د إ م ذيل ام ا إ ووا ،طا ووق ط ن وا 

-   دى ور إء ان وأوء ارت واطر اظأ ر إ رم أب ا ن طورة

. دأو ا  ءا ون، ورظا 

و اوال ار  اطل ان  أن م واووف  اب ا ا أدت   -

  .م إ اروب ن م واووج إ م ار

 ا ا وع اوا  درادت اا.وا  

  دراا  در   درات ان  122ط مرراوح أ ن ل لوات و 8ط16 

 ، وت ا ان.

 تا  أدوات  ا ،ظا  ل تا  ث أدوات  ثد اا

 وارة.

  دراا  و  روط ةرا   ر ذاو ،درات ار ا ر اذ رة

 ءت ا  اث   اص دد ات ث

  دل وذا  ، ون اذي اوط  وددة ورة ان ن أراد ا روا ن 86.7% -

 و  . إ اول

- 89.9%   مءدون آ وا ث ،مون درازاو مل ووا أر مأ  دواأ راد ان أ

 درن ا لطروج ا  ر ل ت لا  رةدة ا ن أن ذير او ال، وا

.و ا ووا 

- 76.7%  م روان أون ا ن ذب ا أن  دؤ  ،دراد ا ن ون وا

.و ا وا  

- 55.5%   لل داطف اق ووادم ا  ن دل اوى ا دوا أنأ راد ان أ

.دررك ال وو ا وا م إطرا  ،درا  
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ن اول ن ارت از ا و اث د ت، و ر ا و ذا اس 

  ادر " د ت.  ن ورم اطل ل ن د ور ر  ا د" ك

 وظ و درام ا 

ر ارة وا ،ث ت ذه ادرا د ووع ادرا ن اوا ا س ل          

 إ    لطك أن ا ن دونو ،دررب ارة ال وظطا  ن ودةوا ا

ا د    ف ا، ول م ن اث د أط ورة  ن اظرن، 

ار ال ن ا ،ث ل  اطل رة ر ل ورة أرى ر ، إ أ م ن 

واء   رب ادر، وذا   ار او وا، ون ادر  أن وم دد 

أ ل إو أ  ر اد ذو داذ ا نرل ا ض، أيا  رانران وؤ 

واد ب و  اوت   ،ب ذك  اث و دم اب  ادرات ا ،ذك 

 ر  تض ا ن ظ أ ،ا درث ا ن  رذ م تدرا  دها

ن ا ودوراغ اروض وان ا ن ن  ر را ر ظ را ر، و طر

أن  إ ا را ا   ر دد ام واطر اظر ،ر أن أب 

  اء وان ن ارب.    

ط اض ا م  دراذه ا د دض و صوا دررب اوع او 

.درا ر داوا  لدم ا كذ ،راتؤا  

  درا ر اطا   

1درادود ا .  

 -دود اا  ت اؤن أو اا  رذ  دراذه ا  ت ذين او ا

  ذه ادرا ود و ار   ن ات ارة اط  وز ادري د دة.

 - ردود ااا رظ طث وار وداا وا ظر إ د ،دررب ار وا

.دران ا ض أ  رة ات ان ا دود دد ت دراا  

 -زدود اا   تض ا رةز  دو ،دراراء ا را زدة اا  ودا

  . 2019وث ور ري أ ل) و ر، ون ذا 15دار  ر (

2ل . ان أ ن  رث اا  وعوا رض ط  ،وو   ول إوا

ر وزدة دت ارب ا ظرةوظرا ط ووع درا واذي دف إ ر ا اوود ن 

دا ل درا ن ،رزاا  درا  (زو ) ردء ا طت ان ا  

ن ذك رض  ا  درا ، ث د ذا ا ن أر ا ا  دة،
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ن ا  تو  قن طر  رةظر او  وم و طرو ،وم اا  

 ن ا قت وار او ذا ا   ،دا درا وإ و و

  ووع اث.

3 ل . او  ،ث ا ا دات ان و زءا أو  ل وذج ن ر

ا  زءب أو اذا ا ،را  أو و    ،ل ا ن درا ث

 ط وا طر   را د وو ،راد ال أ درا ا ) ر17  (

  وزة طن  ادري وز د دة. 

  . أدوات  ات4

     -  ا  م ا ،ودى ا م وران ا دزو رو ن  رو  ا

ث  رد ال وع ام اذي  ن إرا إ ووف و و أم اون، وذا 

 راد اأ  تراء اإ رد او ،ر ال ا ن رن ا   ط 

.دراوع او س ل ان أدق ا ف  ل مل ان أ ذاو ،ر تطت و  

 -   ظزل ا رام ز ذاو ،زم ا  داة ظا  ا درادت اا

 د ث ،درام ا تط ر اا  ل رو ور ان ا را ظو 

.ا 

5لء واب اأ . 

وع اب واطرق ا د  اث   ول ات، و وء ا ال        

 درادت اد ام، ودف اق ا  تؤف او ا ن ا رض ا 

ت اط  راءة ل ذيا ،وب اا  راا  لم ارا ر  أو 

إ دت ووو ،م رط طر اظري وا ن ف ؤت ا ا رض 

 .ص اا  

   ظرة ار  ازار

1رزاا  ررة اظ وا . 

 د ر ل ات ر اور، و اوت ا  ار س ظرة اد اة ل      

أت  إ و أم طور ات، د ن ار رن ن ات ن اذاء 

  واس وان، دى ار إ ارن ن ا وام وواب ا أرى.
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ا  ل رن إن ا  د أنر، وم اذ أ رزا65%  ل  %85إ وا رزان ا ن

ال ون  ر د، إ أن ود ا  ر  د ال ت  ض وت 

ر ر15ا.  

 وات ا  ردة ا زادت  ر ع أنوت ا  م زل ا رن ان ا ت

ا  اطع ادي  أدى إ ار أر اروت، ر اد ازاري ود اوى 

،طدة ا ر وزادتر ان، وا ا  ر حأ  رولر ات أراق ارل اد او

رة روت ن ال او ن أل ار ون اوى ا وذا أم ادان اد

  ،ررة اظ  ءل ان أ  ر ن دوا  ت  ن ،راد ع اوا

ن، أؤوض ا ل ن ب  زءو ، ر  تر والن ا روات وأن ال ا 

ارة د زادت  دة ار ل ق  ص ا اد  او ن ار ن 

  را  ووا واد ار اع أار أ ،دي وان اطذات ا را

ر وات ا ذاو ،وطا ا  .طرت ا  

  را  تد ا ونؤوا د ت اب ان  1995و22%  17إ%  1999 ،

 ض إ7.5%  2009  كذ ض م ،2013  ل5.03% ثا  م ا دراوا ،

أظرت ا أن و رت  ار أرة زار   "5080  ،ن ار ت ج ودر ورن"

 36%   زان و 32%  رفطا  را  ت لا رت  %11، ون اأ

 ط رزاا  را  أن  دونؤ راءأن ا إ ،و 16 %40 أ.   

2 . رزاا  را  بأب أد ا إذ   رر اف وراء ا دةد ب

اد ام وارز،  إ ض اب ا، ا وار  ،ذا اق ول 

  د و ب ار اذ  

- م ا  رأ  وارداتدة ادرات وزص ا .د ا 

 وء ال اوارد ا ل ادي ن أل إداث وازن ن اك واج. -

 ارع دت اط ب دم ور ب ل   ظل از ا ر  اد. -

  إ ال دال اؤت ود وم. -

 ن اراد.وء وز اروات  -

                                                           
2013 de F.Louali, Donnish Journal of African Studies and Development, Vol  -Trends of poverty in Algeria during 1962 15

02, N°01, January 2016, P 01.  

ج ودر ورن، اد درات ظرة ار  ازار وآر  ا ا  ظل اطرة ا، اط وام  16 

  .19، ص  ،2014وان 12ا وا، ادد 
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ال ار ا ر ات ا د اب، ث أرت ان  ازوح ورك  -

 .واا رو رك او د وا  نن ا ررف ا  مم وأرا 

- طر ا وا راف او دت اؤص ا .د وض دوا 

 ، وذك زد اك.2017ون    40او ادورا وزدة دد ان اذي ق  -

 إ  ،ظروف اد و دا  ر رك أن ا ن دون روى ا  أ

   راد أ ق بأ  

-   ل ث ،رةوى ا  لدذ  18000ا ذار و دد ازت 2011دج ا ن  ،

 در ان ا لأ  ن لن ا ك ذا و أ  ،فا واد إض ا رأ

  اذور، راء  اطع اص و أب ود  ل ال.

- ض ا زإ...ر قا ، ب رضب ا لن ا ء 

 رة ارال وا  ا، وذا رة ت اطق. -

 د اوى ا ء  طرم ل  ب  ودودة ادل. -

 أن ار ظرة  " ط  ار اذي " "Louis Oscarوس أورذك ادم "

   .17وار ال ن طرق  ا ا دال ارة

أي أن ظرة ار  د  وار ال ذك ل ن ن  رة ون ار راث ر ان 

  ن اب. 

3ريزاا ا  ررة ات ظب  . ا ا  ررة اظ واا إن ا

   ر وآ  مرة و ل  

-   ر أر ن دو ،رب ورل واا ،ر مرار ا2013ا   زاد ردل ا أن

14%   ر2012 ا رل اوان ا ن ر ،  رزاا  ردة از  ت

  .18 ظل ب ءات  ور وب طت اب اطل

روز اراف دى اطل  ا ن ام وا ا دال ارة وا  ،د م  -

 اروت او.إ ارع وول ادرات واؤرات ا وف أواع 

ار اطق ورة ال ا ورد اطل   اء ن ؤوم وازام اه  -

 ارة و ور ات اء.

 ظرة ارة ار ر وروب وارب اوت  ل اوول إ ا ا، إذ  داع ن  -

 . ن ذير ا س را  مرن ور رن اروت ا ن مأر 

-  ن ا وزةت ان ا دم كذ ،لا و دمو ذوء ا  صا  د

 .دوء ارة وع ار ندى ا ا 

 ارب ادر واض اوى ا طل.  -

                                                           
 17 ز اردي، ان ا د "را ووروا  ر "دراا  ،ر ،درا ،وزر وا ر198022، ص.  

  . ،22ر ق، ص ج ودر ورنظرة ار  ازار وآر  ا ا  ظل اطرة ا، اط وام  18 
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  ار  اطل وذا رض دة ا وور ض اطت.  -

4 لط دررب ار وارة اظ . و ل ن ذام وا  رزاا وا 

ن ا را  رزا رة دوراب او ، تل اب دا خ رو ل ن ،ء وى ا

و ل اطت ارور ا ج إ اطل ام، إ أن ف اف ا ق ض 

  ط   ،رةر اض ا ل تد أ دردوات اس وال، ا تا

  نرم، و دة درات ارج أو لن ا ثل اطن ا رطر ا ،دة ل

دأ اطل  ار واب ن ادر   اطف إ درة ده ادرا ، إذا ددت 

واد ا  ...إ، وذا اب ظظ  ام، وود ل  ام، و ض ا

د  دوا وأذارا   وص ن  ام وام، ود ن ارار ظرة ارب 

    .ل ادا ل وار اا إ  ؤدي درا  

ط ار،  2012را ت   ب ات ا أدت  اظ ا طو د د

 ،ل  13إ8  ون طل زار راوح أرم ن  3.1ون طل ون م  13ن  رب 

 15.4%   وى ن لطء اؤ تب أأن أ أ درات اد أم، ول اطن ا

ف و اق  ف در او ادر زار أ م ل أر ن  دود وض دا،

   .19و رب ن ادر ون 

"، أن ظرة ارب ط طون  أد رس ا اوط  ا وطور اث "

أو أن أرم س وت ازار ت ن ادر زداد  دارس ازار و د وم، ث 

  .20 ا 20 ون ذ ل ا 10أف ذ رون د درام و، وو  دل  500رم 

رث واد اؤ ق ذاا رب ورة اظ ر دور  ل ،ى  ت ردول ار أن ا

  ولدارس دون اذ ا فن أوأر  رب  در ر  ت أر ا إذ ،درا

 صم ا نرن ا   دد ن  عء ا و ، دة21.  

 ظرون إ راد اإذ أن أ ،ل واطا   تا دررب ارة اظ  لو

ارب ظرة ار ودون أن  ر   ء ا اذي طور وزدر م وام، 

ا طم وراب ار ر ررب أأن ا  ،لوا رو ا وت، واودرات وا

ون  أرى ظرة ؤر  اد اد، إذ د ار  اورد اري ام ن ن ل 

                                                           
  .22ار ، ص  19 

https://www.ennaharonline.com/?p=703510  20.  

Le décrochage scolaire : diversité des concepts et unité de la problématique, A. Memaï, revue de la recherche en  21

éducation éditée par l’INRE Algérie, N° 14, Algérie, 2016, P-P 15-16.  
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 و ن وو   ول  ، را طا  دن ا  كذ ،راتا

 ن  و  اب ارف وارات ن  أرى، وذا د ؤدي إ زدة ار  اوال

دال ا ره  ارات وارات ا وم  أس ام وادرة  ال 

 ولل ا  ا و وال طأ د إ طر  ،وون ا ا د اا 

 .وطد اف ا أن  ن ذاوطن، ورج ا  

) ط س اد اد أوîle de France ربذ اأن ا ،دررب اول ا رهر  (

  .1ن أراد ا، وون أر ر ط ن ره اراد   ول 

"  درا ادا ول ر ا ن ار طت  إلن  أت اث "

 ت اض ا دوث  ل ر رد ا ن، إذرظن ا د  ك م أنوا

ا د أن  دل أا و ،دررب اوب وارب، ا ب ر و راد وى ا

   .2وح ظرة ار  ارة وا، وأن ل اؤرات ؤد  أن ك  طرد ن ا وار

   .2وار

 وادة ن ادرات ارة ا أدت  أن ا وار ران  إ ب وارط  ر 

إ زم اظرن، ذك د أن ر ار وب و اراد رورة ام، ون أل أن م 

طع ام  د د اذ   اراء ب دم د   ظل از ا ت

  ادروس او، إذ أ ت  ول ار ارة.

أ د ن أب ارن م أص م وا م، وأرم دن ن ازام م ادن 

 ،ا  رادة ا ن دز رذا او ،طن ودا وإ دة ا رن ودروض أن و

 و  ل ،وِن«اد ِإ سِْاو نْا تَْ و «)طور56 ا ( 

 . او ال أن د ا  م    ام ف ادات 

ل  رارض وا ت وا 

1دراا  راودص اا . 

اوات ا  و ان، اوى ا، ا ا...إ ،ث د  ل        

  ن  ) ر17) مدول را  تول ا ص م دو ، (01 ( 

                                                           
032, île de -Communication sur le décrochage scolaire, V. PECRESSE, rapport pour le conseil régional, CR N° 2019 1

France, 2019, P 04.   

 2 "دا رات اؤ  م "درار واا  ددا ،و ور تدرا  ،لإ  ت85ط02زء ، ا  ،

   .271-270ص -، ص2014ار ززق، ر، 
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دن  70.59%

وى ادا أو 

أل، ل 
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  اوط

  

  

ن أراد  23.53%

ا ل 

 11أرم ن 

 ،35.29% 

ر أرم 

11 -13  ،ن 

ر  %41.18و

  13 -16 ن 

04 () رادأ  

  ت) 04أراد ( 05

  ت) 05أراد ( 06

  )ت 04أراد ( 07

  أراد (ن) 08

09  ) رادأ(  

  

 

  

دد أراد23.53%  ن ل ادول ظ ن أب ات زد أراد ن  ،ث د أن           

) 05 ،رادأ ( 29.41و% )  راددد أ06 ،راد( %23.53) أ  راددد ا07( و ،

)  ن ون ت ا08(    د رادن  ، %11.76أ ظ كذ58.82%  لطن ا

  . 16- 13اذن زد ر أرم ن  %50ل  ، 13ارن ن ادرا ل أرم ن 

و ص اوى ا م ظر ا أن أب ات دن اوى ادا أو  دون ذك، 

  ذال %70.59و ،29.41% ،طووى اا د  رؤ م وى اأن ا  دل  ذاو

ا  ف ر أ را  دة ل أو ا م ا ،درال اا  مء ور

.دراا  مزم و كذ دروسا را ءم أوم ود ومو ،طوار اا  

 ): يمثل المواصفات الديموغرافية للعينة01الجدول رقم (

من إعداد الباحثة بناء على المعلومات المستقاة من  المصدر:
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ن دت زو أي أر 23.53%  ،ط و %17.65أن  أرزت اون ا ا ن د 

  ن ش ا  أزوان وأن.

، وذا  س ن س اث % 23.53ارن ن س اذور ل ن  76.47%ذك ر ن 

 .ل وا ورذدد ا ثدد ا ق ث ،وما   رت ورة اا    

2 . .درات ار وء  ا 

         ز   ،رد وت  ن ر اا و ون ل ن رةم ا  ثا 

اق و ارف، ذك ون ردة دا  اء ورة  ل اف، ور و اوخ واذورات 

 را رواذه وا ل رب و ن كذ د درات، وواع اف أردان وب ا ل

اظت، ول ادرا ار  طرح  ن ا  اء ارن وذك ات، ن 

ا  طل   أرد اد ن ض ات ا أد  اطل، ون  أرى ت ض

  ارن وأرى  ء.

ال ات اطل د إ اوء إ " ا د أنار او   ا  وء. 1.2

ا "  

       ا  ءت ار او  ءدرة ا دى ر  داا  زرم ا ،درا 

ود ال و إ أن أب ات  ط أن  طت اء ل ، وذا ر ط أو 

، وأم رة ارف ا  ب ات دج 20000ادل اط اذي ه اء ث  دى 

ل وال اوا ف، س، اء واذه ا ل ل ط  تب ا ،م ...إل، ا

   ك ات ا د أء ر.

و اق  أرد ر إن ن ك ن دم  ض ارف، ود م اد ن أن ض 

دة أو لن أ ل ونو نرل اطا  ،را  ت، اا  ل ،م

  ظ  ل أأط  ط ء ودى اا ت إ ن  ،إ...ء واا

دات ن ض اوظن  اؤ ا ل    ات د ا، رن، 

ذه ادات ظل  ر رة ارف، ن  أدت إدى ارال ادول ادر، إ أن 

  ،دوع وا ا   وت زو د ه ذيري اب اراأن ا ن أ  ل و

ا  ن ا اطر ل   ض أواع اوت، و  أ أن أد أ رك در

  ر ن أل دة أ وإو وذا ل أن و أ ل ن.  

 ادرو ،م اول إ17 ( ر ( ون  اطل ارن ط ت ا أ ن ن 

  م.ودة   م دروا د ادرا ن أل او ل %29.41أن 
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  و رو ر ر ،و ع طرقوا را إ د د لطت ا لن ا دن او

   رامب ا  ر ندم ا ن دا ن إذا  ،    ولل ا

 ا  را  ،دوازع اا .رور روا رورا ط رو لن أ   

.وا را   د سذا ا و  

دم ار وارو ن اطل ن  أن ا د أن " ا ار  ا  وء. 2.2

  "ؤدي  إ ط رء اوء

ن ات واء ول اؤال اق ن ا د  اطل ض ارا ت إ اون      

 ت ا د ،لط ب از ارا ل إوا ، نأ ر إزه وا ،رووا

  ت ث د100% ذه ا ل رةن ز  ونرو مدوا أن أ بذدا ا  ،ن

أ إ ار  ل اف، ود  ض ات ارى ن ل اطل ذب ب رة ادم، أو 

إ اوت  ب ادوو وار، أو ا  اوارع واز، ون  أرى  أن ض اطل 

ون اد دران ا نرا  ث درا  من ودوا اد دو ،ون ار و 

)09  ت أي (52.94% م ن ،لأط أر طون   ت أيودرات وان  %23.53ا

ب ، ون اب اذي أول ؤء اطل إ ذك ت إ أم دور ول  ض ااأراد 

ارف وطم، وظر ر م ودم درام واطم  اط ار ورة دة، م 

.وراص ادرات واا رو كذر وا  لن أ رفب اض ا ل ن ما  

ا  بوا ،رة در ندواا ب إا ر ن ن وم وأ و را ء

م   وم  واد ادن وار ا ،ء ؤو  وال ن ذه 

 .ا  كذرة، ول واطا  رةط توارث وا ؤدي إ أن  ن ؤوا  

 ردى اك أن إذ  دو دردروا ام ووا درا م ن أ  راد أنأ  ن ون

 ار ادا، أر م ان  ن اب (ن وودان)،   أن ان ن ر اون 

درا م ل ؤء اول  ار وا  زة ادرات، ط ذه رد إ ر أن ا

  ار ل ت اطل ارب اس. 

.ا را   د دم و  

اظروف ا ا طل و ا د أن " ا ار  ا  وء. 3.2

   "ات م  ال ن رزه

   ظروف ان ا ت،  أا  ن مم ور دى ورأ  د و تذه ا 

إذ  أم ون ت ادر و اردان وارات، وأم ون ل اء  د ط 
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ن ا ك ،فوع ال أو وداا ه إول ان د و زارة رطء ار رع اط

واة ن أل ب اء، أ و ال ن ات إ اطرق وار ن اظروف ا، ود رت 

 100%  تا) راد اب أر أل أا و ،و ظروف اوة ا ن نون ا

ر وراء  د أرق اء وأص ن رزم وام واء) أن  ات واري ا

) ن ا  دران ا فول اطد اأ  ث ،درا09  ر  نره اوات) و

  ا  وم ل   ل ،300  ب إذك اذء، ون ا راترات ا ب ر

ل راء اب واز وض ازت ارى، وف أ د و  اء   رام ا

اول وازق، وأ  ط ارز د را ادروس أو ار ت، وة اء واطع 

  ون ارز. ار رء واظروف ار  ا ط  ل 

  د أنث أ ،درا در ب ن را ل ررب أ لط رىأ   د وو

  مم، وأا  رة ؤوض وار ب ،دروار ارج أ  د ده تظروف اا

 ا إ  دم أ ظروف ات واا ن ا  درت ار ، لن أ 

 ن، أرره ا ن ر دا  ول وطول ا ،ت ا  را  ت ار وا

وات وأ أل  ء ال ور م از واب ول  و روري ن أل اء  د 

  .        اة

  دتن أ 64.70%   مرأ ا را دوان ا ن تء وا  رتظروف أذه ا أن

  رك د ادرا، وأدوا  أم م ووا دروا ادر و ت ظروم أن.

ول دة ن  أن ن م ذك  و ظ ض اطل، ث اد أن ام 

اول  ب ل ر وراب  ل ات، إ أن إ اون ات إ رأن، ك 

 طن ا ون تا ر ن فن ا ل ن كو ،طذه ا ول  قوا د ن

وا ا  ل ن مك وذ ، دة بط  ل ان ا رل وات ات و

  ن ار اطرق واو و ال ذ ار دل إ اوت  ادارس وات. 

 و دة و  زارة تط ر اطا    كذ ف و01/02  ر2019 ،

ود زادت ن ة ذه ات ا دت ض اث، وطت ض اف ورت اه ض ازل، 

 ن ا طرا  ، مأ  ءرت اطا  طل ان أ راتن ا قطرق ا

  .زرم ان أو  

 ردوت اب ا و روض أوا    رات اول ا ؤ ن را و

ن اء، واوت ا ا  ا اراء (ا وط)، ث أوت اؤ ا ء 

أرد ر إن ت ذه ات د ن ن ن   ر، إ أن أب ات  م إن 
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ت د أم ، ون وام  أن اؤون د دوا م وودا رم رة د اء ن 

   أ ، ل لر.اظر واا م إ  

.ا را    ذاو  

3 درا ا ا .  

 ا ا م اول إ  وء ص ا و وء ارت وء  رض         

زد " د ا اث، ث م اق ن  ارت ار ذك ن ات ار ار

درن ا لطرب ا رةر ظن ا رده "، ا ذيزي ارؤل اا  ت ا كذو

"، و ذا اس ن اول ن ار  وغ ظرة ارب ادر دت ؟ل م  "

ل وطا  رؤ رة اظ رت اد ن ر و كذو ،درا  مرك أ  مر

.دررب اا  

  وت - 5

       ط إ دراذه ا  د روا ، ن طر وارة ان ظ دا  وا 

وارات  او ون ص أم اوت ن  ادرس وض  ا ن  أرى، 

ا  

 دة ار ارة ط ف ط  ات ا درا اء. -

-  .راز أم وإرورة ا واء د  ءء واا و 

 . ا إ ال طل ات ارة وم ن وا ادرا ط اادو  -

 ور ب ل ت ارة. -

 ب  اراء ار ن ار ون اول  ا  ن ن أواب ارزق.  -

 ادل اردي راء وزدة ار.را او وز ادل ل دل وال  زدة  -

 ب  او طر را و وو ارات  ن أل ادي ظرة ار. -

 ال  طور و ف اطت وط ارة ادا وار د.  -

 ل  دم ا، ا ن طرق اء را ا ت ا  ن ر د -

 ات (ان ن اط، ادة ن ادو، ال م اء) 

ذك طب ن ام واذ أن ن  ؤء اطل وأن ؤدي دوره  وان، وذك  -

 دام أن ال وأل اطرق.

 اود و ،ل ب دوره ول ؤو ن أل اء  اظرن.   ب ظر ل  -

 .ا ّم  وز ذدة ا ن طءرس ادازود   -

-  با رر و ل طب ا   لوا . ل 
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ر ار ب روز ار ن ال دال ا، ودرا ظور ض ات اد واظوار          

د و ار ن  ازاري،  رار ارب ادر اذي  دت    اوات ارة،

رب ارة ار وظن ا  ودو رة  ت ،در طوع وروا وج إو  كذ

واول إ أن ار  ا اوودةات  ار اطت ذه ادرا اظرن  ،ث 

 ،دررب ات اد ن دزو رن طا ا وء إا إ د لطت ال اأن ا 

 در ن ثرزق،وا  ؤدي ذاوءوء ار ط إ  لطن ا رووا ردم ا  ع اوا

اظروف ا وار  ن  ار اطل  ل ادرا  ذل ام، وون  ا ،ذك

درا در  رر و زا.  

ر رة إ أن ام م  اد ن ظرة ار، وذك إذا ون  أرى م اد وو ورة 

  ب داء ن او ،دررب ار وان ا طرد  ودو و  ذار وزاد ا زادت ا

رة اظا  ءل ان أ نرظدى اإ ر  بو رذا اراء، وا دول ا ،

واد ل  ا ودت ارب ادر، و ال  ادول ارة وا ن دت 

 ر وا ر إ  ا دول ان ا دةر وازاوا ،دررب ارة ان ظ ر

ا  أن إ ،دررب ارة ال دون ظ ترودات ا  د اوا وطد ا

إ اء  ار ن ، ون  أرى طرة اطع ام ودم اد  اطع اص 

رم ن ا   ن اظروف ا واد راد، وذا اد ن ار ظرة 

  ر.    ا

وم وف ظر ون ار ظرة رط و ن اظوار ذات اط ا ،ل د ل 

اواب اد وا و ار ،ذك ل ل زار واط  او  اد 

 ا ور ن اؤرات ا ا  ن ظرة ار واط، وار ن  ادرس وض

دل  دق ا ووة ا ، اطوح وارادة ن أن رء وادم، ون  أرى 

دو ط اء دال ا ل ام طل اراء ن أل إل درام ، وذا إدم ن 

 را     .ا وا  
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 درو اراا  

 درا -1

 ارآن ارم -

 

2.  راا 

1.2. را راا  

 ط، ر دوراه وم ر ورة،  2014-2005إ ار  ازار  ظل ارا او زار رة ادة  -

 ،دوم اا رة ،ر د  ،2014  .  

- "وذ نرا ط" واأ...و طم، اراس إ روي ا  دت، ا را  27 دد04، ا ،

  .، 2016 ارن

  . ، ،2011ر1ن ود، و ا ار رون، طارب ن ام  -

-  را ووروا  ر "دراا ر، ا ،درا ،وزر وا رز ارن، ا د دي1980.  

ج ودر ورن، اد درات  ظرة ار  ازار وآر  ا ا  ظل اطرة ا "اط وام" -

دد  اا ،2014( ،12وا .(  

- دررب ا ل وطا  "رة واديا زر د نرن ال اطن ا  دا ن  درا "

،وم را وراهد رة أطرو ،ر د  ،رع ام ا  ،ورة ر، 2016.   

- ا"دا رات اؤ  م "درار وا  ددا ،و ور تدرا  ،لإ  تزء 85ط02، ا  ،

  .2014 ،ار ززق، ر

  .، 2008 ار اودش اري  وء د ل ادن، دار ازن ر واوز، اادل إ ت ام  -

  . ،1989ر واوز، وار ط ا ا ار، ا  اوز ام -

  . ،2004ر واوز، وار ط ا ا ار، ا اوط  ام -

و ؤن، ارز ار  ت ا ورص ال درات طر  اراو ادي وا ادا  ادول  -

  . ،2013ث ودرات ات، روت

  

2.2. ا راا  

- Communication sur le décrochage scolaire, V. PECRESSE, rapport pour le conseil régional, CR N° 2019-032, île de 
France, 2019, P 04.   

- Chômage des jeunes et inégalités d’insertion sur le marché du travail algérien : analyses multidimensionnelles et 
expérimentation de Lamia BENHABIB, Thèse de Doctorat, université de Paris-Est, France, 2017. 

- Le décrochage scolaire : diversité des concepts et unité de la problématique, A. MEMAÏ, revue de la recherche en 
éducation éditée par l’INRE Algérie, N° 14, Algérie, 2016  

- La pauvreté de S. Agostino et N. Duvert, Bréal, France, 2008. 
- Microfinance et Pauvreté : Quantification de la Relation sur la population de Tlemcen de A. Smahi, Thèse de 

Doctorat, faculté de la science économique, université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, 2010.  
- Trends of poverty in Algeria during 1962- 2013 de F. Louali, Donnish Journal of African Studies and Development, 
Vol 02, N°01, 2016.   
 

 وا ارت .3

- https://www.unicef.fr/dossier/exploitation-et-travail-des-enfants. 

-  https://www.ennaharonline.com/?p=703510. 

  


