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7102-7102 



 :محتوى املادة

 (الجذور التاريخية، التأسيس، ظروف نشأته) علم الاجتماع املخاطر إلىمدخل عام : مقدمة

  .نظريات ومفاهيم علم الاجتماع املخاطر: املحور ألاول 

العوملة، الفردية الجنسانية  ، ، املخاطرة، علم اجتماع املخاطرمجتمع املخاطرمفهوم  -

 الكوسموبوليتية

 .خصائص علم الاجتماع املخاطر  -

 الانعكاس ي التحديث -

 - - جيدنز، نوربر الياس نظرية اولريش باك، اونطوني)نظريات علم الاجتماع املخاطر  -

 (  نيكوالس لومان  -نعوم تشوماسكي -  يورغن هابرماس -زيغمون بومان

 املخاطر طبيعة املجتمعات املعاصرة  : املحور الثاني

 املقاربة الاثنية للمخاطر  -

 وتصورات املخاطر حسب التنوع الثقافي للمجتمعات  تمثالت -

 التحوالت الاقتصادية والتكنولوجية ومجتمع املخاطر  : املحور الثالث

 العلم واملخاطر أي عالقة؟  -

 املخاطر: الجانب السلبي للحداثة -

 .التحوالت الاقتصادية وأثرها على التالحم الاجتماعي وظهور الفردنية -

 خاطر التي تهدد املجتمعات املعاصرة أهم امل: املحور الرابع

السيدا، البقرة املجنونة، التلوث والكوارث الطبيعية، : ) التطرق إلى أهم هذه املخاطر -

 ......(املخدرات، الاجرام، البطالة، حوادث العمل والطرقات 

 

 

 

 

 (نشأتهالجذور التاريخية، التأسيس، ظروف ) مدخل عام إلى علم االجتماع المخاطر: مقدمة



 :مقدمة

مع مطلع ألالفية الثالثة بدأت ألانظار تتجه إلى ما يسمى باملخاطر الاجتماعية التي أفرزتها العوملة خاصة مع صدور وثيقة 

عاملية عن ألامم املتحدة تتحدث عن مجتمع املخاطر في عصر العوملة، والتهديدات املتنوعة التي باتت تهدد أمن املجتمعات 

أو حبسها داخل حدود جغرافية معينة، بسبب العوملة التي  ح من الصعب السيطرة على تلك املخاطر واستقرارها، وأصب

باتت تصدر الكثير املخاطر واملشكالت الاجتماعية والاقتصادية والبيئية إلى كافة دول العالم،بما في ذلك دول العالم الثالث 

جتماعية لكلك أصبح من الورورت توافر الجهود ألاكثر عرضة للمخاطر بسبب نقص التنمية وضعف السياسات الا 

الدولية والعاملية ملواجهة تلك املخاطر ، وككا وضع سياسات اجتماعية قوية للحد من خطورتها على املستوى الفردت 

 .والجماعي

الزمن فإنها تبدأ في ويعتقد الكثير من الباحثين واملنظرين الاجتماعيين أن املشكالت الاجتماعية حينما تترك لفترة طويلة من 

إنتاج مشكالت أخرى، ومن ثم تؤدت إلى تهميش الفئة التي تعاني من تلك املشكلة وإقصائها عن املساهمة في مسيرة املجتمع 

وتنميته، وفي هكه الحالة فإنها تشكل خطورة اجتماعية، التي تتجلى غالبا في الاحتجاجات، غلق الطرقات وألابنية 

عي لفظي ومادت، ارتفاع نسب البطالة يقابلها ضعف القدرة الشرائية عند املواطن، انتشار الرسمية، العنف املجتم

 .الجريمة واملخدرات وغيرها

كل هكه املظاهر تمثل مخاطر اجتماعية حقيقية وجب معالجتها والتصدت لها من خالل وضع السياسات التنموية 

وهكا هو الهدف من هكا البحث الكت نحاول من خالله تحديد املخاطر وطبيعتها وأسبابها  والاجتماعية الشاملة،

 .وانعكاساتها على املجتمع الجزائرت، ومن ثم إيجاد آلاليات الالزمة ملعالجتها والوقاية منها

 :ألاسئلة

 ماذا نعني باملخاطر الاجتماعية باملفهوم العالمي؟ -

 وما طبيعتها داخل املجتمع الجزائرت؟ما هي مصادر املخاطر الاجتماعية  -

 ما هي آلاثار السلبية التي تنتجها املخاطر الاجتماعية على الصعيد الاجتماعي  والوطني؟ -

 كيف نتعامل مع هكه املخاطر  وكيف نواجهها؟ -

 ما هي الحلول املمكنة وما هي السياسات الواجب اتخاذها للحد من هكه املخاطر ومواجهتها؟ -

 

 

 

 

 



 .نظريات ومفاهيم علم االجتماع المخاطر: األولالمحور 

 :مفهوم علم اجتماع المخاطر

علم اجتماع املخاطر هو ذلك العلم الكت يهتم بفهم و تفسير ظاهرة املخاطرة باسبابها و نتائجها في السياق 

كما أنه معنى تحديدا بدراسة املخاطر ألاخطار املنبعثة  التاريخي و املجتمعي ككل ، تفسيرا سوسيولوجيا ،

و أثرها على املجتمع  من عصر الحداثة و ما بعدها ، أت أنه يتناول بالدراسة املخاطر التي يعرفها عاملنا اليوم

و هو يرتبط بشكل كبير بإسهامات عالم الاجتماع ألاملاني أولريش بيك الكت يعزى له الفول في  إلانساني ،

كما يبرز في هكا املجال ايوا علماء اجتماع مثل الانجليزت أنتوني " . مجتمع املخاطرة " اغة مفهوم صي

 .. جيدنز ، و ألاملاني نيكالس لومان ، و الفرنس ي دافيد لوبروتون 

من شأنه أن يؤثر سلبا على تحقيق ألاهداف العامة، وعلى البشر كما يقصد بعلم اجتماع املخاطر كل ما 

 .1ات واملجتمع  بصفة عامة وقد تكون إنعكاسا ألحداث سيئة غير متوقعة ترتفع إزاءها عدم اليقينواملمتلك

 :العوامل المساهمة في انتشار ظاهرة المخاطر

أن ذلك يختلف حتما من حيث  إل رغم أن املخاطرة و الخطر وجدا منك وجود الانسان على هكه البسيطة 

م 
ّ
فكرة املخاطرة ) إل أن أولريش بيك و أنتوني جيدنز يتفقان في كون أن .. الدرجة و النوع و إلادراك و التحك

باملعنى الكت ارتبط بمجتمعات الحداثة قد ظهرت فجر النهوة ألاوروبية في القرنين السادس عشر و ( 

الية في الحساب ، حيث سجل تاريخ العلم ان القرن السابع عشر السابع عشر ، اذ ارتبطت بظهور الاحتم

ات مولد أول محاولة في التحكم فيما هو غير متوقع و ذلك بحساب إمكانية ..  1561مولد حساب الاحتمالية 

ثم ( إلابحار ) النجاح و الخسارة مقابل املكان و الزمان ، حيث يقول جيدنز أن املخاطرة ارتبطت أول باملكان 

 .  (الاستثمارات) بالزمان 

إنه من ألاهمية بمكان ، أن نوضح أن البحث في موضوع املخاطر في الفترة املعاصرة كان وليد ظروف 

مجتمعية و مشكالت جمة طفت على السطح على مختلف الاصعدة أهمها الصعيد البيئي ، و ككا الصعيد 

و كل ذلك كان من مخلفات الحداثة التي .. ماعي ألامني و السياس ي ، و الاقتصادت ، و الثقافي ، و الاجت

التكنولوجية و الاقتصادية نحو خدمة و تحقيق انتصاراتها في الوقت الكت كان  -وجهت املؤسسة العلمية

اِبل تلك ( العلمية خاصة )املجتمع يدفع ثمن تلك الانتصارات 
َ
فبدأت تظهر في الجهة املقابلة إخفاقات ُمق

في صورة ..( مياه  -هواء  -أرض  -حيوان  -إنسان ) ثر ما تمثلت في الدمار البيئي الانتصارات ، تمثلت اك

دراماتيكية رسمت مالمحها سياسة التصنيع و التجارب النووية و الحروب الكيماوية و غيرها ، و هو ألامر 

                                                           
1
 .5، ص421التنمية، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، العدد فيصل حمد المناور، المخاطر االجتماعية، مجلة جسر   



اط الاجتماعي ، الكت أثر بدوره على البعد الاجتماعي و الثقافي من جهة أخرى ، و ذلك من حيث انقطاع الرب

فمن جهة هي تتشكل و تنتهي بسرعة بصورة تنكر " عالقات طيارة "فباتت العالقات الاجتماعية كما أصفها 

بالخطر ، و من جهة أخرى هي غير محدودة و ثابتة و إنما تتمدد و تتطاير متحدية املكان و الزمان بفول 

و التي شكلت أخطارا على العالقات " راضية الافت"تكنولوجيا الاتصالت الرقمية خاصة تلك العالقات 

إظافة الى أن توسع شبكة العالقات الاجتماعية عبر الفواءات الالكترونية قد " الحقيقية "الاجتماعية 

و ككا تغكية صراعات و نزاعات إثنية و عرقية " .. إلاجرامية " يحمل في طياته مخاطر توسع شبكة العالقات 

 .. قد يترتب عنه أيوا مخاطر و أخطار أخرى عاملية على صعيد آخر ، و هككا ديني مما -ذات بعد ثقافي 

ساهمت ظاهرة العوملة بشكل كبير في تشكيل املخاطر الاجتماعية وتصديرها ملختلف الدول والبلدان وقد 

وهكا ما أدى إلى مشاكل عاملية مثل ألازمة املالية العاملية ومحلية عن طريق التجارة العاملية وألاسواق الحرة 

مثل تكدس املنتوج املحلي والبطالة والفقر، أما على الصعيد الثقافي فقد ظهرت مخاطر كبيرة على الثقافات 

املحلية وإلاقليمية بسبب الهيمنة الثقافية للدول الكبرى على الثقافات املحلية مما نتج عنه صدامات 

  .وصراعات وظهور الطائفية وإلاثنية والقومية

 .علم اجتماع المخاطر  خصائص

 .املخاطر الاجتماعية مرتبطة بالنسان وليس بالطبيعة. 1

 .هي نتاج للتطور التقني والتكنولوجي والعلمي. 2

 ساهم التصنيع  في انتشار هكا النوع من املخاطر. 3

 .والقرصنةساهمت العوملة وثورة الاتصال في بلورة العديد من اشكال هكه املخاطر مثل الارهاب . 4

 (عاملية)هي غير مرتبطة بالدول أو القارات . 6

 .تمس كل ألافراد واملجتمعات على حد السواء متقدمة أو متخلفة، غنية أو فقيرة. 5

 .مر طبيعي في فيهسبب هكه الاخطار هو الانسان ألن هامش الخطأ أ. 7

 .هكه الاخطار تنشر بسرعة كبيرة جدا و السبب في ذاك شبكة ووسائل الاتصالت  السريعة والحديثة. 8

 .هكه الاخطار ل يمكن التعويض عن أضرارها. 9

 .هكه املخاطر تتطلب توافر الجهود بين الدول والقوميات للحد من انتشارها. 11

 

 

و املجتمع العالمي الكت اشترك في احتوان املخاطر و الاخطار ، إذن ، مجتمع املخاطر العالمي ه

بعدما كانت املخاطر و الاخطار ل تتعدى حدود الدولة القومية ها هي اليوم في عصر العوملة قد تخطت 

و هنا " . املصنعة "الحدود القومية لتتدفق في مختلف الاتجاهات و مثال ذلك الجماعات إلارهابية 

ما بعد "الاجتماع البولندت سيجموند بومان أثناء حديثه عن عصرنا الحالي فيصف حالة يستوقفني عالم 



، ففي سلسلة كتبه عن "حداثة صلبة "بعدما كانت " الحداثة السائلة " بوصف مميز و يسميها ب " الحداثة 

ر التي كانت تدور في إشارة منه أن املخاطر و الاخطا( الخوف السائل ) الحداثة السائلة َعْنَون واحدا منهم ب 

حدود الدولة القومية قد سالت اليوم في عصر العوملة ليتعدى سيالنها حدوده فيسيل الى مدى أبعد من 

ذلك فيصل إلى مناطق و أمكنة أخرى ، و سيالن الٍارهاب و ألاضرار البيئية و غيرهما سيترتب عنه ل محالة 

 . ! سيالن الخوف

 

 

 

 نظريات علم اجتماع املخاطر

 أولريش بيكنظرية . 0

نظرين ملجتمعات ما بعد الحداثة حيث تتعدى علماء الاجتماع ألاملان امليعتبر اولريش بيك من أشهر 

إسهاماته في هكا املجال حدود النظرية الكالسيكية التي استمرت لعقود طويلة من الزمن ولم تواكب 

يرات جكرية في مجال الظواهر والعالقات إلافرازات الجديدة ملجتمع ما بعد الحداثة وما أحدثه من تغ

وألافعال الاجتماعية، غير أن أولريش بك خرج عن السياق الفكرت واملنهجي الاجتماعي املألوف وأسس 

كمدخل للدراسات للسوسيولوجية املرتبطة ملجتمع ما بعد الحداثة وبهكا يعتبر ( املخاطر)موضوع جديد 

قد أصل تأصيال قاعديا لدراسة املخاطر الاجتماعية يمكن أن تبنى عليها دراسات مستقبلية أولريش بيك 

 . تساهم في صياغة النظريات الاجتماعية ملجتمع ما بعد الحداثة

م في تولف في هينتربوميرن لكنه نشأ وترعرع في مدينة هانوفر ألاملانية التي 1944ولد اولريش بيك عام 

لكنه بعد . ة العامة قبل أن ينتقل إلى مدينة فرايبورج لدراسة الحقوق في جامعتهاحصل فيها على الثانوي

ذلك تمكن من الحصول على منحة دراسية وإنتقل إلى دراسة علم الاجتماع والفلسفة وعلم النفس 

على درجة الدكتوراه، ثم بعد سبع سنوات أخرى  1972والسياسة في جامعة ميونخ التي حصل منها عام 

عمل اولريش بيك أستاذا جامعيا في كل من جامعة ميونيستر وبامبرج ثم جامعة . جة ألاستاذيةعلى در 

أولريش بيك متزوج من عاملة الاجتماع اليزابت بيك ـ . ميونيخ ومعهد لندن للعلوم الاقتصادية والسياسية

 .جيرنزهايم

داثة وعواقبهما على تركز أعمال اولريش بيك العلمية بدرجة أساسية على موضوع العوملة والح

املجتمع إلانساني مثل التركيز على فرص تحقيق الكات واحترام خصوصة الفردية وعدم املساواة و التميز 



وفي هكا الصدد نشر بيك العديد من املؤلفات املتعلقة بماهية العوملة وبطبيعة التحولت . الاجتماعي

ماهي العوملة، القوة والقوة املوادة في : إلانساني أهمهاالاجتماعية والتطور التكنولوجي وآثارها على املجتمع 

 عصر العوملة، السياسة في مجتمع املخاطرة، مجتمع املخاطرة، مجتمع املخاطر العالمي

قد ظهر مع منتصف القرن العشرين ، و هو مجتمع " مجتمع املخاطرة "أن  و يرى أولريش بيك

و ألاخطار  (Risk management) ساخط على تبعات الحداثة السلبية ، يبحث في كيفية إدارة املخاطر

وهو نفس  ، 1985الكت كتبه عام ( مجتمع املخاطرة ) و هو ما أوضحه في كتابه . بالوقاية و العالج معا 

حيث انفجر مفاعل نووت كاد يودت بحياة املاليين من  ابأوكراني لالعام الكت حدثت فيه كارثة تشير نوب

في دراسته ومن هكه الحادثة انطلق أولريش بيك البشر ناهيك عن الاضرار املادية والبيئية وإلايكولوجية، 

ن مجموع املخاطر التي تتربص باملجتمعات ملجتمع ما بعد الحداثة حيث تعتبر هكه الحادثة عينة بسيطة م

مشيرا إلى أن مجتمعات النصف الثاني من القرن العشرين باتت مرغمة على مواجهة سلبيات الحالية، 

" عقد املخاطرة " الحداثة و إيجاد الحلول و البدائل املناسبة ملجابهة تحدياتها و إدارتها، و هو ما أسماه ب 

غير أنه .. ي التهديدات و ألاخطار الناجمة عن الصناعة و القدرة على تعويوها ات مدى القدرة على التحكم ف

بحثا عن : مجتمع املخاطر العالمي ) في كتابه آلاخر الكت كتبه بعد عشرون سنة من ذلك ، و هو كتاب 

يظهر  ، قد فرق فيه بين مجتمع املخاطرة و مجتمع املخاطر العالمي ، حيث هنا 2115عام ( ألامان املفقود 

  .تنتشر فيه املخاطر و ألاخطار في مختلف ألاقطار" مجتمع عالمي "جليا أنه يتحدث عن 

يرى بيك أن املخاطر العاملية ليست نتاج للتخلف وإنما هي نتاج لألخطاء الناتجة عن العقل البشرت 

على املجتمع  وهي نتاج ملجتمعات الحداثة التي قوت. القاصر بمعنى أن هامش الخطأ موجود في إلانسان

السيادة الوطنية، التقدم آلالي، الطبقية، الاستحقاق، الطبيعة : الصناعي الكالسيكي الكت من أبرز مقولته

 .والواقع واملعرفة العلمية

إن مصطلح إنعكاسية التحديث الكت أشار إليه بيك  يعني أن التقدم والتطور الحاصل في جميع 

والكت كان هدفه الرفاهية الاجتماعية قد .. تماعية و التكنولوجيةاملجالت العلمية والاقتصادية والاج

 DARRYL S.L. JARVISحيث يقول . انعكس سلبا على املجتمع وأصبح ينتج املخاطر التي تهدد مستقبل املجتمعات

املخاطر إن أعظم مستويات الثروة املادية التي رأيناها في تاريخ البشرية هي آلان املحركات الرئيسية إلنتاج "

 1" في املجتمع
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 -املواد الكمياوية -إلاشعاع الكهرومغناطيس ي الدمار البيئي مثل من بين املخاطر التي تحدث عنها بيك

ألادوية  -تراجع املساحات الخوراء -الاخطار البيئية -الاشعاع النووت -السموم الصناعية وامللوثات

 .اندثار الثقافات -الحروب والصراعات -التغير املناخي -تلوث املياه بفعل التسميد الزائد عن الحد -العشبية

تلوث الهواء و البحار ، الغازات الدفيئة و الاحتباس الحرارت و ثقب ألاوزون ، و ألامطار الحموية و الزراعة 

 .الخ ...الوراثية ، و تناقص الثروات الباطنية و املياه الجوفية ، تقلص الثروة السمكية 

فة الى مخاطر التجارب النووية و تخصيب اليورانيوم و أسلحة الدمار الشامل و الحروب ضاا 

الكيماوية ، و ألاوبئة الفتاكة مثل انفلونزا الخنازير و الطيور و جنون البقر و إلايدز و غيرها ، الاستنساخ و 

القومي و العالمي مثل  الانتقاء الجيني مختلف التكنولوجيا الحيوية ، كما هناك مخاطر متعلقة باألمن

التطّرف الايديولوجي و الٍارهاب الدولي ، النزاعات الاثنية بين الطوائف و الاقليات ،والصراع العرقي و 

تهجين الهويات ، النزعة الفردانية و انقطاع الرباط الاجتماعي ، و املشكالت الاقتصادية  اظافة الى .الجندرت 

و غيرها من املخاطر التي شهدها العالم مؤخرا والتي أثرت ل ....البترول  ماتألازمات املالية العاملية ، أز  مثل

محالة على املجتمع إلانساني أفرادا و جماعات ، حيث تراكمت و اتسعت إلى أن طفت على السطح منكرة 

  بمستقبل كارثي يهدد أمن العالم دون استثناء ، أغنياء العالم و فقراءه

ول في املواقف واملخاوف الاجتماعية من العلم والتكنولوجيا التي تخدم عمل بيك على فهم هكا التح

مصالح معينة وعالقتها باملؤسسات السياسية والاجتماعية بما في ذلك تقييم موارها وأخطارها على الفرد 

عكس  .أصبح هناك تخوف كبير وعدم الثقة في التكنولوجيا والعلم الكين يحركهما الربح املادت و املجتمع

النظريات السابقة التي قدمها ماكس فيبر و دوركايم وكارل ماركس والتي كانت تركز على التحول الاجتماعي 

والصراع الطبقي واملواجهات العنيفة والفشل املؤسس ي والنظامي حيث أن بيك قد بدأ بفهم الحداثة 

 .الصناعية وتمكنها من الطبيعة

 :ب بيك نجدالعناصر التي أنهت ما يسمى بعصر الحداثة حس

 العوملة -1

 الفردانية -2

 (الجنسانية)مشكلة الجندر  -3

 نقص اليد العاملة -4

 املخاطر العاملية مثل الازمة الايكولوجية وتحطم الاسواق املالية العاملية -6

 

 



 :العوملة واملخاطر عند بيك

فإن العوملة تتحدى سيادة الدولة وتور بالستقاللية الاقتصادية عن طريق إجبار الدول على  حسب بيك*

اعتماد سياسات تتناسب مع نزوات رأس املال املتنقل، وعالوة على ذلك فإن العوملة تزيل ألاسواق وتخلق 

 ل املادية احتياجاتها من لكثيرأنماطا جديدة لالستثمار ألاجنبي وتجبر الدول على الاستجابة وبالتالي فإن ا

 ألاصالة فإنوبالتالي تصبح في دائرة التبعية وبالتالي  الخارجي الاقتصاد خالل من إل تتحقق أن يمكن

 الحداثة تدعم التي والنزاهة املساءلة وآليات الانعكاسية، الحداثة وظروف تحت تآكلت للمواطنة الديمقراطية

 . للخطر تتعرض الصناعي واملجتمع

يتكون من  قديمومن الظواهر املصاحبة للعوملة نجد الدولة الكوسموبوليتية وهو مصطلح يوناني * 

ومعناها مواطن الكون الكت ل دولة ينتمي إليها ول مدينة ويعتبر  املواطن« بوليتس»أت الكون و « كوسموس»

تعني  كماسقراط أول من صاغ هكا املصطلح عندما سأله أحدهم عن وطنه فأجاب ليس أثينا ولكن العالم 

الكوسموبوليتية بأن حدود البلدان في القرن الحادت والعشرين ستزداد شفافية وأن العدالة داخل الحدود 

كوسموبوليتية إنها قيم ال .ة خارج الحدود ستصبحان أكثر التحاما، حتى وإن حدثت توترات بينهماوالعدال

والاقتصادية والسياسية وبالتالي القواء على الدولة التي تقض ي على الفوارق الثقافية والاجتماعية 

 .1القومية كالتحاد ألاوروبي مثال

  :واملخاطر عند بيك الفردية

مر التاريخ كانت الاسرة هي املؤسسة ألاولى الحامية لألفراد واملجتمعات كما كانت قوة عبر العصور وعلى 

ولم تكن فوارق اجتماعية  بين ألافراد والاسرية املجتمعات تقاس بمدى قوة الروابط والعالقات الاجتماعية

مما زاد في التالحم ومهنية بينهم فاملساواة في املهنية والاجتماعية كانت غالبة على كل أفراد املجتمع 

أما في مجتمع ما بعد الحداثة فقد حدث  الاجتماعي وتغليب املصلحة الجماعية على املصلحة الشخصية،

بسبب ظهور النزعة الفردانية وعدم املساواة الاجتماعية التي قادتها  2إنقطاع حقيقي لإلستمرارية التاريخية

ديث الكت يمايز بين الافراد في الدخل والربح وتغليب الطبقة البرجوازية من خالل النظام الرأسمالي الح

املصلحة الشخصية والنزعة الفردية حتى في إطار ألاسرة مما أدى إلى تفكك العالقات الاجتماعية والاسرية 

إضافة إلى انتشار البطالة وظهور آفات اجتماعية كالرشوة واملحسوبية واملعرفة الشخصية للظفر بمنصب 

 .ت وألاحقية على حساب الكفاءا
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وتعني الفردية أن الفرد هو محور كل برنامج أو مشروع يتبناه املجتمع كما تعني حرية الفرد في الحياة وفي 

 1الاختيار وهو بكلك أساس منطلق كل عمل تنموت أو تحديثي

قد ساهمت في تراجع مؤسسات الزواج وذلك بسبب التحرر من القيود " الفردية" زيادة أن بيك يرى و 

الاجتماعية من خالل التعليم العام والسفر والعمل والهجرة وإعادة التوطين وبكلك أصبحت بعض 

 أنها على العملية هكه إلى تقليديا ينظرون الاجتماع علماء من العديد أن حين في. املؤسسات كاألسرة مهددة ألان

وبالتالي فهم ينظرون إلى املسؤولية  ،(الدينية إلاقطاعية أو القبلية، العشيرة، قيود من ألافراد تحرير) تحررية

الفردية بدل املسؤولية ألاسرية، ألن ألاسرة كانت تعتبر ألزمنة عديدة أساس ألامن الاجتماعي والاقتصادت 

من خالل تماسكها ورعايتها ألفرادها، أما في حال املسؤولية الفردية أصبح لزاما على ألافراد  تأمين أنفسهم 

ألافراد الكين تحرروا من التقاليد تابعين لسوق العمل وأيوا تابعين للتأهيل،  ويصبح"بأنفسهم باإلكراه 

وألنظمة الحماية للقوانين الاجتماعية لتنظيم املرور  للعروض الاستهالكية لإلمكانيات لإلستهالك، للتنظيم، 

 يصاحبها التفرد دةزيا فإن وبالتالي ا 2"والطرق في مجال الاستشارات والعالجات الطبية النفسية والتربوية

 أكبر فردية مخاطر

 الجنسانية، الثورة

لقد أصبحت العائلة مسرحا للتناقوات الحاصلة بين الجنسين ولكنها ليست السبب في ذلك، فكل ما 

بين الزوجين مجالت العمل وتربية الابناء وطرق التدبير املنزلي والتطوير الفردت  يحصل من أزمات عالئقية

 .مرده إلى طبيعة النظام الصناعي الحديث 

دينامية التفرد التي فصلت الانسان عن إنتمائه الطبقي فلم يعد يفرق بين الرجل واملرأة إل من خالل 

أعواء املجتمع بغض النظر إلى كونهم ذكورا أو إناث مما العمل واملنفعة وتحقيق املصالح فأصبح ينظر إلى 

أدى إلى التحرر من التوزيع التقليدت لألدوار واختزلت الحياة بين الجنسين في حدها ألادنى كل هكا جاء 

 بسبب الفردنة

 من مزيدا للمرأة وأتاحت للمرأة، املتاحة الفرص نطاق قامت بتوسيع الحداثة ظل في الجنسانية الثورةإن 

مخاطر  كما أدى أيوا إلى ألابوت، النظام استقرار تزعزع وهكا ما أدى إلى  العمل وفرص التعليم فرص
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، فاملساواة املحققة بين الجنسين رفعت الحماية الاجتماعية للنساء وألغت املسؤولية للمرأة بالنسبة

 .الاجتماعية وألاخالقية تجاههن

 واملخاطر الناقصة والعمالة 

 

 من املحرومين أساسا آلان أصبحوا ألافراد من العديد أن للقلق إثارة وألاكثر 3 العمل ومكان املال، ورأس

 تراجع مع الشركات بعد ما عصر في. الاقتصادت أمنهم عن املسؤولية اتخاذها على قادر وغير الفردت عملية

 تتعايش كما الاقتصادت النمو مع ،(أوروبا في وخاصة) الكثيرين إلى الهيكلية البطالة وعادت الرفاهية، حالة

 إلى الوصول  دون  الناقصة العمالة أو الهيكلية البطالة من عالية مستويات مع جنب إلى جنبا الشركات ربحية

 على الحصول  أجل من قادرين غير وهم أكبر، ضعف من يعانون  األفراد من العديد فإن كافية أو مستقرة

 أنظمة أساس على الطبية الخدمات أو التسليم، ونماذج املستعملين خالل من تقديمه يزداد الكت التعليم

 ألافراد من السابقة وتتألف .والخاسرين الفائزين الفردت عمليات تولد جماعي، وبشكل .الخاصة التأمين

 الثروة وتوفير التعليمية، إلانجازات وتحقيق الاجتماعية، الشبكات وتشكيل أنفسهم، توفير على القادرين

 ألاجل، الطويل الاقتصادت ألامن وتواؤل  املخاطر، زيادة إلى ألاخطار هكه وتتعرض .الشخص ي أمنهم وضمان

 على يؤثر الناش ئ الانقسام هكا فإن لبيك، ووفقا .العمل وسوق  التعليم فرص على الحصول  فرص وتقييد

 والسلوك الشائنة الاجتماعية ألانشطة في اجتماعيا، فيها املرغوب غير العواقب خالل من أوسع جماعية

 الكلية املخاطر مستويات وزيادة اجتماعيا، املختلة والطبقات وخلق املدني، املجتمع وانهيار جنائيا، املنحرف

 الثورة خالل من الفردت الطابع ويتعزز  .الشخص ي ألامن على املخاطر أو الجريمة معدلت وارتفاع حيث من

 استقرار تزعزع فإنها للمرأة، املتاحة الفرص نطاق توسع الثورة هكه أن حين وفي .الحداثة ظل في الجنسانية

 املخاطر من يزيد أن أيوا يمكن فإنه العمل، وفرص التعليم فرص من مزيدا للمرأة وتتيح ألابوت  النظام

 مسؤولية ويتحملون  ألابوية التزاماتهم من الرجال يخفف أن يمكن النووية ألاسرة" إزالة. "للمرأة بالنسبة

 من ويزيد املحرومة، الوالد الوحيدة وألاسر اقتصادية طبقة تخلق العملية هكه. حصرا املرأة وتربية الطفل

 تجاه مسؤولياتهم مع عن الفردية املسؤولية لتزييف الواحد الوالد ذات املرأة على وإلاجهاد واملالية العاطفية

 الطلب" تلغي" آلية وهي الحجم، كبير نظامي كتحول  الانعكاسية الحداثة يرى  بيك ش يء، كل ت أطفالهم

 نحن" أن هو بالطبع، والخالف، ".التفرد من اجتماعية موجة" أخرى، ناحية من تنتج، بينما الصناعي الاجتماعي

 (15") النداعات توزيع نزاعات ضمن إال يعيشون  يعدون  ال ل أيوا نحن ولكن خطر، مجتمع في بعد نعيش ل

 ألاشكال من خالية الناس وضع سيتم والتي سياق في الحداثة، داخل الاجتماعي التحول  على عيان شهود" هي



 ل (17") واملرأة للرجل الجنساني والوضع وألاسرة، الطبقي، التقسيم الصناعي املجتمع للطبقة الاجتماعية

 ومختلف مفصوما يكون  قد والفردية والتحديث متطرف التي املحددة الطرق  حيث من غاموا التحول  يزال

 جدا واضحا يبدو املتجكر التطرف أن للغير الهيكلية العواقب. تتطور  قد التي والسياسية الاجتماعية والهياكل

 والرفاه وألامن الاجتماعية تجعل ونتائجها الاجتماعية، املخاطر من جديدة أشكال وبناء وإشراكه لبيك بالنسبة

 .آلان حتى عليه كانت مما إشكالية أكثر الفردت

، إذ يعرف ( نظرية سوسيولوجية : املخاطرة ) أما نيكالس لومان فإنه يفرق بين املخاطرة و الخطر في كتابه 

ى محتمل يخيف الفرد و يرتكز على قرار اتخكه بنفسه ،: على أنها  risk املخاطرة
ً
ذ

َ
إنها عملية حسابية تأخك  أ

حتملة بالستناد الى الزمن 
ُ
ذى املحتمل الكت : فهو  danger أما الخطر. بالعتبار الخسارة و الفائدة امل

َ
ألا

 . يتعرض له الفرد بفعل مؤثرات خارجية ، ات دون أن يتخك الفرد نفسه قرارا بفعل ككا

 نظرية أنتوني جيدنز

 من ألامن النسبيقبل حلول عصر العوملة بسلبياته 
ً
وليس معنى . وإيجابياته، عاش املجتمع إلانساني حقبا

ذلك أن العالم لم تقم فيه حروب مدمرة عاملية أبرزها الحرب العاملية ألاولى والحرب العاملية الثانية 

لكننا نقصد أنه بعد فترات . ودمرت فيها عواصم ومدن عامرة، وضاعت أرواح ماليين البشر( 1946 - 1939)

دول شتى، كانت تسود فترات سالم تمتعت فيها  -ألسباب متعددة  -الحروب العاملية التي كانت تتورط فيها 

 غير مسبوق أدى إلى ارتفاع مستوى جودة الحياة
ً
 اقتصاديا

ً
 املجتمعات إلانسانية التي شهد بعوها ازدهارا

(Quality Of life) اسية في تقويم التنمية املستدامة، في شكل عام، والتي تحولت إلى أحد املؤشرات ألاس

 .والتي تطورت ليصبح إلاحساس بالسعادة هو املؤشر ألاعظم على نجاح برامج التنمية أو فشلها

غير أن حلول عصر العوملة مع ما صاحبه من انفتاح عالمي لألسواق في العالم وشدة الطلب على املنتجات 

املوارد الطبيعية من ناحية، وزيادة التلوث وبروز ظاهرة  الصناعية وغيرها، أدى إلى املبالغة في استنفاد

 .(Risk Society) الاحتباس الحرارت من ناحية أخرى، وكل ذلك أدى إلى بروز ما يطلق عليه مجتمع الخطر

 .وربما كان عالم الاجتماع البريطاني أنتوني غيدنز هو الكت أبرز بقوة العالقة بين العوملة وألاخطار

تؤدت العوملة إلى نتائج بعيدة املدى وتترك آثارها على جوانب الحياة »: «علم الاجتماع»كتابه  يقول غيدنز في

 
ً
غير أنها باعتبارها عملية مفتوحة متناقوة العناصر، تسفر عن مخرجات . الاجتماعية جميعها تقريبا

طوت عليه من أخطار، وفي وسعنا دراسة هكه الظاهرة من زاوية ما تن. يصعب التكهن بها أو السيطرة عليها

 عما ألفناه 
ً
 بّينا

ً
 جديدة من الخطر، تختلف اختالفا

ً
فتغييرات كثيرة ناجمة عن العوملة، تطرح علينا أشكال



لقد كانت أوجه الخطر في املاض ي معروفة ألاسباب والنتائج، أما أخطأر اليوم فهي من . في العصور السابقة

انظر غيدنز علم . )«أسبابه، أو نتحكم في عواقبه الالحقةالنوع الكت يتعكر علينا أن نعدد مصادره و 

 .(2116الاجتماع، ترجمة فايز الصباغ، بيروت، املنظمة العربية للترجمة، 

هككا، استطاع غيدنز بهكه العبارات املركزة أن يصوغ مشكلة البحث في موضوع ألاخطار، وأن يحدد 

 .عالقتها الوثيقة بالعوملة

 

املخاطرة على ( كيف تعيد العوملة صياغة حياتنا : عالم منفلت ) ز في كتابه كما يعرف أنتوني جيدن

كما يقول أنها هي القوة . تلك املجازفات التي يتم تقويمها فعليا في عالقتها بالحتمالت املستقبلية : أنها 

التقاليد أو لقوى  الدافعة للمجتمع الكت يصر على التغير و الكت يريد ان يحدد مستقبله ول يتركه للدين او 

 . الطبيعة

 : و هو أت جيدنز يرى أن املخاطر نوعان

بيعة -
ّ
ألاوبئة و الفياضانات و املجاعة و الجفاف و ) مخاطر خارجية ، و هي ما ارتبط بالتقاليد و الط

 ، و التي تحدث خارج إرادة الانسان( البيئة وو 

، هي التي يتدخل فيها الانسان بارادته ، و التي تنجم عن قصور و قلة (  مخلقة) مخاطر مصنعة  -

 . خبرة الانسان

كما و يرى جيدنز أن عصرنا ليس اكثر خطورة من العصور السابقة و لكنه شهد تحول في توازن 

لخارجية ، املخاطر و الاخطار ما جعل املخاطر املخلقة التي نخلقها بايدينا أشد خطرا و اثرا من املخاطر ا

و .. جعلت النظرة للعلم تتغير حيث تراجعت النظرة العلمية و العقالنية ( املصنعة ) هكه املخاطر املخلقة 

، و هو ل يعني " مجتمع ما بعد نهاية التقاليد " و " عصر ما َبْعد نهاية الطبيعة " هو يسمي مجتمعنا اليوم ب 

ما بقي من الطبيعة و البيئة من الش يء القليل جدا جعل  أن الطبيعة قد انتهت تماما و انما هو يقصد أن

 . العالم يبدو و كأنه يعيش حالة من مابعد الطبيعة ، و نفس الامر بالنسبة للتقاليد

 


