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 إشكالية الملتقى: 

اعتبار   على  والحديثة  القديمة  المجتمعات  مختلف  درجت  في  األسا  اللبنةاألسرة    لقد  سية 
فهي الخلية األولى   عملية تنشئة األطفال والقائم األول على بناء هوية كل فرد من أفرادها،  

التي تسعى إلى نقل الطابع االجتماعي لألفراد، كما تعمل على بناء هويتهم الشخصية وفق 
بجميع  تقوم  األسرة  كانت  وقد  األجيال.  بين  التواصل  تعزيز  على  وتعمل  الجماعية  الهوية 

أهم ال من  التنشئة  وظيفة  لتبقى  األسرة  وظائف  تقلصت  االجتماعية  التطورات  ومع  وظائف 
 وأصعب الوظائف التي تقوم بها. 

الوظيفة مع ظهور   بهذه  قيامها  في  تحديات مختلفة  أمام  نفسها  تجد  األسرة  ولكن أصبحت 
التواصل االجتماعي وظهور مفاهيم جديدة   الجندر  كمفهوم  وسائل تكنولوجية حديثة كمواقع 

التنشئة   وأثر على طريقة  األبناء،  األولياء وجيل  جيلين جيل  بين  متنامي  أثار صراع  ومما 
التي تعتمدها األسرة الجزائرية وجعلها تقف أمام الحفاظ على قيم المجتمع وتبني قيم جديدة 

 وافدة عليها فرضتها تداعيات التطور. 

مل األسرة مع تنشئة األبناء؟ هل تمكنت والسؤال المراد عالجه في هذا الملتقى هو كيف تتعا
األسرة من تكييف نفسها في تنشئة األبناء بين القيم االجتماعية المتوارثة من األجداد والقيم 
الوافدة من الثقافات الغربية؟. ماهي التحديات التي تنتظر األسرة في تنشئة أبنائها في ظل  

للبح الباحثين في التغيرات االجتماعية؟ كل هذه األسئلة تحتاج  ث في مكنوناتها من طرف 
درة على كل المجاالت للوقوف على تنشئة سليمة لألبناء وتكوين فاعلين اجتماعيين لهم الق

المجتمع والنهوض به في ظل تحديات ورهانات كثيرة وصعبة خلقت هوة كبيرة بين   خدمة 
 األجيال. 

 محاور الملتقى 



للتنشئة. نحو تحديد مفهوم خاص -  

ة األبناء )كال الجنسين(بين األمس واليوم األسرة وتربي -  

وتحديات التكنولوجيا ووسائل اإلعالم تأثير الثقافات الوافدة على التنشئة األسرية    -

   واالتصال

تنشئة األبناء ومفهوم الجندر. -  

دوار في ظل التغيرات االجتماعية. األ تنشئة الفتاة وتغير -  

نشئة األسرية في ظل التغيرات الراهنةدراسات ميدانية  حول الت -  

 اللجنة العلمية:

أ.د ملفي عبد القادر جامعة مستغانم -  

أ.د براهيم أحمد جامعة مستغانم-  

أ.د إسعد فايزة زرهوني جامعة مستغانم-  

2أ.د حجيج الجنيد جامعة وهران -  

2أ.د موالي الحاج مراد جامعة وهران  -  

د بلهواري الحاج جامعة مستغانم-  

د طيب براهيم علي جامعة مستغانم  -  

د حيرش بغداد ليلى أمال جامعة مستغانم-  

د مركاش فريد مركز البحث في األنثربولوجيا االجتماعية والثقافية وهران-  

2راشدي خضرة جامعة وهران -د  

 اللجنة التنظيمة:

د بن دنيا ميلود جامعة مستغانم -  

خيرة جامعة مستغانم طالبة الدكتوراه عمور -  

طالبة الدكتوراه طاهيري نصيرة جامعة مستغانم -  

 تواريخ مهمة:



2021أكتوبر 23آخر آجل الستالم الملخصات :   

2021نوفمبر 15يتم الرد على المشاركين   

2021ديسمبر 22آخر أجل الستالم المداخلة كاملة    

hirechleila@gmail.com : ترسل المداخالت إلى االيميل التالي    

تعلم اللجنة العلمية للملتقى الوطني أن  نفقات التنقل وااليواء تكون على عاتق 

 المشاركين.

 


