
ند ساز  ع  ن،ی معلول ی توا   !  جامعه ی و اقتصاد  یعامل موثر در رشد اجت

 

 

ات شگرف در ات توجه به  ی در نظريات توسعه پديد آمده است که يك یعرص حارض تغي از اين تغي

ندساز   ییهاهیو تقويت نظر  یباعث پديداي  یكه به نوع  یاست، چيز   یقوله عامل انسانعم  ی چون توا

 .شده است نیمختلف به خصوص در حوزه معلول یهادر عرصه

 

ندساز  د و گسرتش کار آفر  تیقابل  ،یمشارکت، خود آگاه   شیافزا  رندهیدر برگ  نیمعلول  یتوا  ینیاعت

  یچون ضعف دسرتس ییهاب یکه اغلب در معرض آساند  ی گروه آنها ، بودهتوسط خودشان  نیمعلول

قرار   یو روان ی مشکالت روح ر ینداش درآمد و سا ، یکم سواد ا ی یسواد یب ، یشغل یهابه فرصت

ع وارد خواهد  کرهیبر پ  یآنها، خسارات قابل تأمل دیدارند که در صورت تشد  .کرد اجت

 

ند ساز  ییمنظور آشنا به ع نیمعلول ی با نقش توا  یجامعه و بررس ی و اقتصاد یدر رشد اجت

ند ساز  یهاوهیش  ریانکارناپذ قتیحق تیو معلول یکه ناتوان ساختطر نشان خا دیبا نیمعلول یتوا

 منابع در  گردد،ی باز م میقد اریسابقه حضور معلوالن در جامعه به دوران بس رسدیاست، به نظر م

، قربان نینحوه برخورد با معلول در رابطه به یار یبس یهاسخن یخیتار کردن، ترحم و   یاعم از کش

 .آمده است  انیو جدا از جامعه سخن به م ژهیآنان در مراکز و ینگهدار 

 

کاسته شده   نیناگوار با معلول  یاز شدت برخوردها  جیجوامع، به تدر  یفرهنگ  رشفتیو پ  انیظهور اد  با

ع ،یحقوق انسان یسخن از برابر  یامروز  رشفتهیکه در جوامع پ یاست، به طور   یافراد دارا یاجت

 .ندگردی افراد جامعه مطرح م گریبا د تیمعلول

 

دن هر ملت به ترب یکی ع تیاز عوامل مهم  معارشت و   درستتوجه آنان به اصول  زانیو م یاجت

 .ارتباط دارد گرانیحقوق د تیرعا



 

ع قاتیتحق دارد،  ی نقش مهم یقواعد اخالق یزمان و مکان در چگونگ طینشان داده که رشا یاجت

به  ی ، ولمیباشدمردم آن منطقه  یزندگ طیرشا دهیاست که زائ یآداب و رسوم خاص  یهر کشور دارا

 وانبه عن دیکه با ندوجود دار  کمشرت  یاخالق یها اصول کلهمه ملت  نیدر ب که  گفتمیتوان طور کل 

 .ندگرد تیمردم رعا نیفرهنگ در ب کی

 

در   یاساس به عنوان قاعده ضاتیتبع ی انسان ها بدون در نظر داشت بعض ی به حقوق و آزاد احرتام

معترب مانند سازمان بهداشت   یهارابطه مکرراً سازمان نیاست که در ا یامللل نیبرنامه حقوق برش ب

  نیبه از ب موظفها را مربوطه، دولت یهانامه نیمقررات و آئ ن،یقوان بیو تصو نیضمن تدو یجهان

گسرتش فرهنگ محرتم شمردن   نهیدر زم ها برنامه نیو تدو ینژاد ضینامطلوب تبعبردن عوامل 

 .کرده اند گرانید


