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درناوگوفتن نیازهای ویهه سالخوردگان و نیز تأثیو روابط این گاووه سادی باا دیگاو     
ای   هاای توساعه   هاا در سیاسات   های جامعه  موردتوجه لواردادن آن ها و بخش گووه

 1889ه در ساال  است. همچدین آلمان اولین کشوری باود کا   اهمیت روزافزونی یافته
اجتماعی موردتوجاه لاوارداد    سالمدران را در لالن بونامه بیمه  اجتماعی  میالدی بونامه

 (482:1390 )شافویتز  و به موکنه اجوا گذاشت.

 ملی امنیت. 6-2

دادن تما  یاا بخشای    دور از تهریر ازدست منی وضعیتی است که در آن منتی به امدیت
منای وجاوه    (مفهاو  امدیات  38:1387)آشاوری   وبود.س از جمعیت  دارایی یا داک به

اسات. مقولاه کنای     شاره  دلیل تعاریی گوناگونی از آن ارا اه  همین ای دارد. به ادرگانه
که نااظو باه   « اکساس ایمدی»توان به اکساس آزادی و دوری از توس یا  امدیت را می

ی  منات   رأی داد که در آن صورت باعث استقالل امدیت مادی و روانی است  نسبت
و دولت شره و توانایی رویارویی با ددالت بیگانگان و نیووهاای داارجی در اماور    

منای دو ناوع رهیافات وجاود دارد:      پیوامون اصطالح امدیت داشت.  دادنی را دواهر
منای را از   الی(رهیافت سدتی و ب(رهیافت جریر. رهیافت سدتی و کالسی  امدیات 

نگاود کاه      استفاده و کدتول نیووی ناامی مای شکل مطالعه تهریر بعری و به مداو ت 
هااای بودااورد بااا جداا  و مطالعااه ایدکااه اگونااه    صااورت عوالاان و راه درایاان

های منی از لررت ناامی به شکنی مؤثو باوای مقابناه باا تهریارات نااامی       ککومت
منای    در تحنیال سادتی داود از مفهاو  امدیات      1ولفاوز  دارجی استفاده کددر  است. 

دهداره تغییاو    منی است و دروالاع نشاان   مدیت منی بوگوفته از ایره مدافعگویر که ا می
یا  منات تاکاری    »گویار:   منی اسات.وی مای   نگاه از رفاه به امدیت در کوزه مدافع

دارای امدیت است که ادانچه بخواهر از جد  دوری کدر  ایان دواسات باه لیمات     
گی شود بایار بتوانار باا    های بدیادیدش تما  نشود و اگو درگیو جد شرن ارزش پایمال

ایاان رهیافاات بااا دیااری «. هااای دااود را کفااد نمایاار پیااووزی در آن نبااود ارزش
 کدر. می نگو  مفهو  امدیت را در ااراوب موزهای منی تعویی گوایانه و جز ی تقنیل
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