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 خاتمة

Abstract 
Algerian family: Real Pressures and Ways of Adaptation 

By WAHIBA AISSAOUA  

And NABILA  AISSAOUA 

And MOULKHEIR  MESSAOUDI  

This paper discusses a very important issue, that is family pressures 

and adaptation and its methods. It shows the pressures that face the family 

as a result of the contemporary lifestyle and hinder it from playing its role 

and executing its functions to the fullest extent. It also focuses in particular 

on understanding and interpreting the reality of the family in Algerian 

society. 

Thus, this paper calls for developing policies for family social welfare 

and reform policies to improve the lifestyle of all families. 

Keywords: Adaptation - Family pressures. 
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