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اندیشــمندان ،انســان را محــور توســعه میداننــد و اعتقــاد دارنــد درج ـه توســعهیافتگی جامعههــای مختلــف بســتگی بــه
اســتفاد ه بهینــه از تمامــی تــوان نیــروی انســانی آنهــا دارد .بــا توجــه بــه ایــن زنــان نیمــی از نیــروی انســانی جوامــع بشــری
را تشــکیل میدهنــد ،میــزان مشــارکت آنهــا در اداره امــور سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،تاثیــر بــه ســزایی
در درجـهی توســعهیافتگی کشــورها دارد .از ایـنرو ،امــروزه تقریبــا در تمــام کشــورها بــر بــه کارگیــری زنــان بــه منظــور
حصــول ســازندگی و رســیدن بــه توســعه ،تاکیــد میشــود.
کتــاب حاضــر مجموعـهای از ســخنرانیها و مقالههایــی اســت کــه طــی دو دهـه اخیــر در ســمینارها و گردهماییهــای
داخلــی و خارجــی عرضــه شــده و یــا در نشــریات علمــی بــه چــاپ رســیدهاند و در آنهــا مســائل زنــان از منظرهــای
متنــوع بررســی و تجزیــه و تحلیــل شــده اســت .مقــاالت بــا موضوعاتــی چــون مشــارکت زنــان در مدیریــت کشــور،
مســئولیتهای دولــت در قبــال زنــان ،موقعیــت زنــان در جامعــ ه دانشــگاهی ،نقــش زنــان در توســعه علــم مدیریــت،
شــکاف دیجیتالــی جنســیت و نیــز موضوعاتــی در زمینــ ه زن و نقــش وی در جامعــه فراهــم آمدهانــد.
زمانــی میتــوان کشــور را توســعهیافته دانســت کــه زنــان و مــردان ،هــم از نظــر دسترســی بــه منابــع و هــم از نظــر
بهرهمنــدی از دســتاوردهای توســعه ،از فرصتهــای برابــری برخــوردار باشــند.
بــه عقیــده زاهــدی واقعیــت حاکــی از آن اســت کــه در کشــور مــا بیــن زنــان و مــردان در ایــن دو زمینــه فاصلــه زیــادی
وجــود دارد؛ ولــی توانمندیهــای علمــی و تخصصــی رو بــه افزایــش و قابلیتهــای عملــی انکارناپذیــر زنــان و تــاش
دولتهــا بــرای کاســتن تبعیضــات جنســیتی دو عاملــی هســتند کــه موجــب میشــوند زنــان بــرای احقــاق حقــوق خویــش
اصــرار ورزنــد.
نگارنده باور دارد که:
مجموعــه ایــن تالشهــا در نهایــت منجــر بــه حــذف نابرابــری زنــان و مــردان در
تمامــی عرصههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی ،سیاســی و بــه ویــژه مدیریتــی
در هــر دو ســطح کالن و خــرد ،میشــود و زنــان مــا میتواننــد بــا بهرهگیــری از
اســتعداهای ذاتــی ،داناییهــا و توانمندیهــای اکتســابی ،ظرفیتهــای بالقــوه خــود را
عینیــت بخشــند و از هــر آنچــه کــه در تــوان دارنــد بــرای تعالــی و تکامــل خــود بهــره
گیرنــد و در مســیر توســعه کشــور گامهــای موثــری بردارنــد.

