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Extended Abstract
Afghanistan after 2001 is a new stage in securing women's political rights,
especially in the legal field. The new constitution of Afghanistan, which has
been drafted in the last twenty years, essentially recognizes the rights of
women and provides equal and equal status for women in human dignity and
human rights. The Afghan constitution recognizes the cultural and other rights
of women, including the right to freedom of expression and other related rights,
the right to education, the right of parents to choose the kind of education given
to their children, and the right of minorities to Respect for their identity,
language, tradition and cultural heritage; The right to equal enjoyment of the
common heritage of humanity. Therefore, the purpose of this study is to
examine, identify and rank the barriers to women's political presence in postTaliban Afghanistan. The present study is a descriptive-field study. The
statistical population of the study includes 109 experts and political activists
related to the Afghan Consulate in Iran. Based on simple random sampling
method and Morgan table, the sample size was estimated to be 85 people.
Findings show that cultural barriers with a coefficient of 6.9, social barriers
with a coefficient of 4.1,
Keyword: Political Presence, Political Barriers, Cultural Barriers, Economic
Barriers, Social Barriers
1. Introduction
About two hundred and fifty years ago, in 1126 A.D. (1747 AD), after the
assassination of Nader Shah and the emergence of a power vacuum in the then
Iranian empire, Nader Shah's cavalry commander named Ahmad Khan Abdali
returned to Kandahar and became the king of Afghanistan. With his invasion of
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India, Afghanistan gradually gained an independent political identity and
power. Spaces of political power often use stereotypes about women's abilities
to invoke overt and implicit forms of discrimination, thus silencing them or
preventing them from entering politics at all (grabe & dutt, 2020: 329-330).
Although there has been tremendous progress in recent decades, there are
gender gaps in economic opportunities and political participation in many
countries, but some gender differences are greater in developing countries
(Milazzo & Goldstein, 2020: 34-35) and limitations for They bring with them
the life and advancement of women. Although Afghanistan is a country with a
long history, it does not have a long history of political independence. With the
independence of this country, a new political system was formed that can
discuss the issue of political participation within its territorial geography. In
Afghanistan, due to the new situation and in order to try to resolve the crises
that have plagued the country in recent decades, women's issues have also
become particularly important. The Taliban's harsh and inhumane policies
towards women have created a very exhausting period for women (Maghsoudi
and Ghalehdar, 1390: 180). On the other hand, the Taliban have rapidly taken
control of 90% of Afghanistan (Shafi'i and Eidozaei, 2013: 92). As a result,
women's activities were restricted and confined to the walls of the house.
Women suffered a lot during this period and their migration process increased
sharply. This study seeks to answer four questions: 1- Political barriers 2Social barriers 3- Economic barriers and 4- Cultural barriers What are the
political presence and participation of Afghan women? Based on this, the
research hypotheses are: 1- Political barriers 2- Social barriers 3- Economic
barriers and 4- Cultural barriers affect the political presence and participation
of Afghan women.
2. Research method
The present study is applied research that has been done by collecting data in
this research using descriptive survey methods. This study examines four basic
components of barriers to women's political presence. This study examines the
economic barriers to women's political presence in Afghanistan in four
dimensions affecting the political presence of women in Afghanistan.
Structural equation modeling was used to analyze the data. In this method,
factor load method was used to evaluate the validity of the structure. In
performing factor analysis, it must first be ensured that the available data can
be used for analysis. For this purpose, KMO index and Bartlett test are used.
The KMO index is an indicator of sampling adequacy. This index is in the
range of zero one. If the index value is close to one, the data are suitable for
factor analysis, otherwise (usually less than 0.5) the results of factor analysis
are not very suitable for the data. The Bartlett test can also determine when the
influence matrix is known and therefore suitable for identifying the structure
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(factor model); Because the assumption that the matrix was known to be
effective is rejected. Convergence (validity) in the PLS model is analyzed by
the mean mean variance of the extracted AVE. To determine the causal
relationship between independent and dependent variables, the path analysis
method is used. To estimate each of the identified paths, standardized
coefficients are used. Regression (path coefficient) is calculated. The path
coefficient indicates how much the standard deviation of the dependent
variable changes per unit change in the standard deviation of the independent
variable.
3. Discussion
One of the obstacles to women's active participation in politics is the economic
and social factor. The role of mother and wife, which is a sensitive and
uninterrupted role, is devoted to the woman and does not give her the
opportunity to study and gain political awareness. Unlike men, women do not
have enough political experience. Many men have useful political experience
because of the way they work and work in society; This causes women to lose
the chance to work outside the home and deprive them of access to financial
resources. It would not be possible to work in politics without adequate
financial resources. Women who are dependent on funding from men in their
families are less likely to be economically and financially independent and, as
they wish, can not participate freely in the political structure of society, relying
on their own financial means. This in itself has been an obstacle to their
political participation in society. In Afghanistan, due to the new situation and in
order to try to solve the crises that have plagued the country in recent decades,
women's issues have also become particularly important. Unlike men, women
do not have enough political experience.
4. Result
According to the first and second hypotheses, based on the positive and
significant effect of political barriers on the political absence of women and the
second hypothesis, the positive and significant effect of economic barriers on
the political absence of women is defined. They have a positive effect. As
Table (6) shows, the path coefficient for the first hypothesis is 0.373 and the
value of t-statistic is equal to 3.2 and for the second hypothesis, the path
coefficient is 0.235 and the value of t-statistic is equal to 2.223. These values
are higher than 1.96, so it can be said that political and economic barriers have
a positive effect on the political absence of women in Afghanistan. According
to the third hypothesis, cultural barriers have a significant impact on the
political absence of women in Afghanistan. However, according to the research
findings, the path coefficient between the two structures is equal to 0.587 and
the value of t-statistic is equal to 6.995 and is greater than 1.96. As a result, it is
found that cultural barriers have a significant impact on the political absence of
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women in Afghanistan. The fourth hypothesis of social barriers has a
significant effect on the political absence of women in Afghanistan. Therefore,
it can be said that social barriers have a significant impact on the political
absence of women in Afghanistan and this hypothesis is confirmed.
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بررسی موانع سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر حضور
سیاسی زنان در افغانستان با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری
علی

بصیرینیا 1

صابره

غنیزاده 2

چکیده
افغانستانِ پسا ،2001وارد مرحلۀ جدیدی از تأمین حقوق سیاسی زناان باهویژه در بُعاد حقاوقی شاد.
قانون اساسی جدید افغانستان که در بیست سال اخیر تدوینشاده ،اساسااً حقاوق زناان را بهرسامیت
شناخته و در کرامت انسانی و حقوق بشر ،برای زنان جایگاه مساوی و برابر باا ماردان درنظار ررفتاه
شدهاست .قانون اساسی افغانستان حقوق فرهنگی و سایر حقوق زنان را بهرسامیت شاناخته کاه ایان
حقوق شاملِ حق آزادی بیان با سایر حقوق مالزمۀ آن؛ حق آماوز ؛ حاق والادین در انتبااو ناو
آموز که به فرزندانشان داده میشود؛ حق اقلیتها برای مورد احتارا واق شادن باه هویات ،زباان،
سنت و میراث فرهنگیشان و حق بهرهبرداری مسااوی از میاراث مشاترش بشاریت هساتند؛ بناابراین
هدف از انجا این تحقیق ،بررسی ،شناسایی و رتبهبنادی موانا حراور سیاسای زناان در افغانساتا ِن
پساطالبان است .تحقیق حاضر توصیفی -میدانی است .جامعۀ آماری تحقیق شامل کارشناسان و فعاالن
سیاسی مرتبط با کنسولگری افغانستان در ایران ،به تعداد  109نفر است که براساس رو

نموناهریری

تصادفی ساده و جدول مورران ،حجم نمونه  85نفر برآورد شد .یافتههای تحقیاق نشاان میدهاد کاه
بهترتیب ،موان فرهنگی با ضریب  ،6/9موانا اجتمااعی  ،4/1موانا سیاسای  3/2و درنهایات موانا
اقتصادی با ضریب  2/2بر حرور سیاسی زنان افغان تأثیررذار هستند .درنتیجه قانون اساسای و ساایر
قوانین ،حقوق فرهنگ و سایر حقوق زنان را پذیرفتهاست؛ اما بسترهای تحقق آن فاراهم نشدهاسات و
موان و چالشهای موجود ،ریشه در سنتها و فرهنگ سنتی افغانستان دارد کاه در بسایاری از ماوارد
باعث عد تحقق حقوق فرهنگی زنان شدهاست.
واژههای کلیدی :حرور سیاسی ،زنان ،موان سیاسی ،موان فرهنگی ،موان اقتصادی ،موان اجتماعی،
افغانستان.
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 -1مقدمه
حدود دویست و پنجاه سااال قباال ،یعناای در سااال  1126ه.

( ) 1747پااا از قتاال نادرشاااه و

پیدایش خأل قدرت در امپراتوری آن زمانِ ایران ،فرماندهِ سوارهنظا نادرشاه بانا احمدخان ابدالی
که هویت افغانی داشت ،به قندهار بازرشت و به پادشاهی افغانستان رسید .بااا لشکرکشاای وی بااه
هند ،بهتدریج افغانستان دارای هویت و قدرت سیاسی مستقل شد .با امرای عهدناماۀ پاااریا در
 1857و جداشدن هرات از ایران ،افغانسااتان بااا بااه رساامیت شااناخته شاادن مرزهااایش توسااط
کشورهای همسایه ،پا به عرصۀ وجود میرذارد .مرد افغانستان در طی این سالها بااا پشاات ساار
رذاشتن نبردها ،بالیایی طبیعی و ...در کنار یکدیگر و بهویژه بهصورت قبیلااهای بااه حیااات خااود
ادامه دادند .دراینبین زنان افغان به طبیعت از دیدراههای فرهنگی ،قبیلااهای و ...در اناااوا زناادری
کردهاند .در بسیاری از نقاط جهان ،فرصتهای زنان برای مشارکت سیاسای بااهدلیل نابرابریهااای
جنسیتی در توزی قدرت و مناب محدود شدهاست و فرصتهای زنااان باارای مشااارکت بااهعنوان
تصمیمریرندران عمومی را محدود میکند .عالوهبراین ،فراهای قدرت سیاسی اغلب با استفاده از
کلیشههایی دربارۀ تواناییهای زنان ،به اشکال آشکار و ضمنی تبعیض اسااتناد میکننااد و درنتیجااه
آنها را ساکت میکنند یا اصالً از ورود

آنها به سیاست بازمیدارند (Grabe & Dutt, 2020: 329-

 .)330اررچه در دهههای اخیر پیشرفتهای شگرفی صورت ررفتهاست ،شکافهای جنسایتی در
فرصااتهای اقتصااادی و مشااارکت سیاساای در بس ایاری از کشااورها وجااود دارد؛ امااا برخ ای از
تفاوتهای جنسیتی در کشورهای درحالتوسعه بیشتر

است (Milazzo & Goldstein, 2020: 34-

 )35و محدودیتهایی برای زندری و پیشرفت زنان به همراه دارند.
 -1-1بیان مسئله و سؤاالت تحقیق
افغانستان هرچند سرزمینی با پیشینۀ کهن است ،اما از پیشینۀ طوالنی در استقالل سیاسی برخوردار
نیست .با استقالل این کشور ،نظا سیاسی نوینی شکل ررفت که میتوان بحث مشااارکت سیاساای
را در درون جغرافیای سرزمینی آن مورد بررسی قرار داد .در کشور افغانستان ،با توجه بااه شاارایط
جدید و در راستای تال

برای حل بحرانهااایی کاه در دهااههای اخیاار رریبااانریر ایاان کشااور

بودهاست ،مسائل زنان نیا از اهمیت خاصی برخوردار شدهاست .سیاستهای خشن و غیرانسااانی
طالبان نسبت به زنان ،دورۀ بسیار طاقتفرسایی را برای زنان ایجاد کردهاست (مقصودی و غلهدار،
 .)180 :1390از طرفاای طالبااان بهساارعت  90درصااد از خاااش افغانسااتان را تحاات ساالطۀ خااود
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درآوردهاند (شفیعی و عیدوزایی .)92 :1392 ،درنتیجه ،فعالیتهای زنان محدود شده و آنان را در
چهاردیواری خانه محصور کرد .زنان در این دوره آسیبهای فراوانی دیدند و روند مهاجرت آنان
نیا بهشدت افاایش یافت .این پژوهش درصدد است تا به چهااار پرسااش پاسااخ دهااد -1 :موانا
سیاسی -2 ،موان اجتماعی -3 ،موان اقتصادی و  -4موان فرهنگی حرااور و مشااارکت سیاساای
زنان افغانستان کدامند؟ براین مبنا فرضاایات تحقیااق عبارتانااد از -1 :موانا سیاساای -2 ،موانا
اجتماعی -3 ،موان اقتصادی و  -4موان فرهنگی بر حرور و مشارکت سیاساای زنااان افغانسااتان
تأثیررذارند.
 -2-1اهداف و ضرورت تحقیق
در سراسر جهان ،طی پنجاه سال رذشته پیشرفتهای قابلتوجهی در برابری جنسایتی در تعاادادی
از حوزهها صورت ررفتهاست؛ بهعنوانمثال ،شکاف جنسایتی در آمااوز

بااه میاااان قاباالتوجهی

کاهشیافته و در سطوح عااالی در بسایاری از کشااورهای توسااعهیافته و درحالتوسااعه معکااوس
شدهاست (به ضرر مردان) و تعداد مرگومیر مادران در سراسر جهان در دهااههای اخیاار بهشاادت
کاهش یافتهاست .سرمایۀ انسانی بهطور کاماال در دسااتاوردهای مشااابه در چشاامانداز اشااتغال یااا
صدای سیاسی تقویتشده برای زنااان ماانعکا نشدهاساات (.)Milazzo & Goldstein, 2020: 34
تال ها برای افاایش مشارکت سیاسی زنان در سراسر جهان ،فوریت فاایندهای پیدا کردهاست؛ تا
حدی به این دلیل که نمایندری زنان در سیاست ،نشااانگر توانمندسااازیای اساات کااه در اهااداف
هااره و توسعۀ پایدار سازمان ملل متحد ذکر شدهاست .درنتیجااه ،در سااه دهاۀ رذشااته ،میااانگین
جهانی زنان در مناصب نمایندری دولتی از کمتر از  9درصد در سال  1987به  23درصد در سااال
 2016افاااایش یافتهاساات ) .(Cornwall & Goetz, 2005: 5; World Bank, 2017باادینترتیب
هدف از تحقیق جاری ،بررسی موان سیاسی ،اجتماااعی ،اقتصااادی و فرهنگاای مااؤثر باار حرااور
سیاسی زنان در افغانستان است.
 -3-1روش تفضیلی تحقیق
تحقیق حاضر از منظر هدف ،نظری و توسعهای و از منظر رو

رردآوری اطالعااات ،توصاایفی-

میدانی است ،جامعۀ آماری تحقیااق شااامل کارشناسااان و فعاااالن سیاساای ماارتبط بااا کنسااولگری
افغانستان در ایران ،به تعداد  109نفر است که براساس رو

نمونهریری تصادفی ساااده و جاادول

مورران ،حجم نمونه  85نفر برآورد شد .روایی اباار تحقیق با اسااتفاده از نظاار اسااتادان دانشااکده
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مورد تأیید قرار ررفته و پایایی اباار نیا با استفاده از ضریب آلفای کرونباااب براباار بااا  0/72مااورد
تأیید قرار ررفت .اباار جم آوری دادهها پرسشنامهای با طیف لیکرت پنجراینهای است .درجهاات
تجایهوتحلیل دادهها از مدلسازی معادالت ساختاری با تحلیل عاملی ،آزمون بارتلت ،تحلیل مسیر
و ...استفاده شدهاست.
 -4-1پیشینۀ تحقیق
میالزو و رلدشتاین ( ،)2021در تحقیقی با عنوان «حاکمیت و مشارکت اقتصادی و سیاساای زنااان:
نابرابریهای قدرت ،محدودیتهای رسمی و هنجارها» ،نشان دادنااد کااه بساایاری اصااالحات در
کشورهای مبتلف صورت پذیرفته و هنجارها قابلتغییر هستند که با مداخالت موقت میتوان بااه
نتایج بلندمدتی دست یافت .یادانپناه و احمدی ( ،)1400در بررسی جایگاه اقوا در شااکلریری
ساختار سیاسی و حاکمیت افغانستان بعد از  2001میالدی ،به این نتیجه رسیدند کااه ازآنجاییکااه
افغانستان ساختار قومی و قبیلهای دارد ،طبیعی است که فعلوانفعاالت ساختار سیاساای و راارد
قدرت سیاسی ،تنها در درون قو و قبیلۀ خاصی انجا پذیرد و برایناساس نظااا سیاساای در ایان
کشور با دخالتهای قااومی و قبیلااهای متعصااب صااورت پااذیرد .انواکااا و همکاااران ( ،)2019در
تحقیقی با عنوان «فقر در میان زنان در نیجریه؛ دیدراه روانشناختی و اقتصادی :مطالعهای براساااس
جنوو غرو ،نیجریه» ،دریافتند که متغیرهای خودکارآمدی ،جهتریری هدف و درریااری شااغلی
بر تمایل زنان به درریرشدن در فعالیتهای تولیدی تأثیررذارند .ررابه و دات ( ،)2019به تحقیااق
در مداخلۀ جامعه در نابرابری اجتماعی مشارکت سیاسی زنان پرداختند .یافتههای این تحقیق نشان
داد که عوامل مداخلهرر جامعه میتواند مفاهیم استاندارد مشارکت سیاساای زنااان را مبتاال کنااد.
ورگ و پاستور ( ،)2017در تحقیق «اولین زنان سیاسی و نمایندران سمبلیک» ،اظهااار داشااتند کااه
چارچوو رسانهها بر مبنای دیدراههای جنسیتی ایجاد شدهاند که ممکن است به نابودی بازنمااایی
زنان سمبلیک منجاار شااوند .مقصااودی و غلااهدار ( ،)1390در «بررساای مشااارکت سیاساای زنااان
افغانستان در ساختار جدید قدرت پا از حادثۀ  11سااپتامبر» ،بیااان داشااتند کااه مساائلۀ زنااان در
افغانستان مسئلهای فرهنگی و مرتبط با قبیلهساالری این جامعااه اساات؛ بنااابراین نیاااز بااه اصااالح
فرهنگی در قبایل ،توسط خود زنان است.
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 -2ادبیات نظری تحقیق
 -1-2مفهوم مشارکت سیاسی
مشارکت سیاسی بهعنوان مشارکت شهروندان یک کشور در فعالیتهایی که ممکن است بر نتااایج
سیاسی ،مانند :ساختار دولت ،سیاستها و انتباو مقامات تأثیر بگذارد ،تعریف میشود (

Orfan,

ت پرداختن شمار زیادی از شهروندان به امااور
 .)2020: 3همچنین مشارکت سیاسی بهمعنای فرص ِ
سیاسی و اجتماعی است .برخی مشارکت سیاسی را فرایندی میدانند که وابسته به شرایط زمانی و
مکانی است .یک اقدا در یک زمان خاص و در یااک کشااور ممکاان اساات سیاساای و مشااارکت
سیاسی به شمار رود ،درحالیکه هماان اقاادا در همااان کشااور در زمااانی دیگاار سیاساای نباشااد
(جعفری .)96-95 :1399 ،بررسی مبتصر تعاریف مشارکت ،نیازمند توجه به دو مورد اساات :اول
اینکه مشارکت در مباحث ایدئولوژیک عصر مدرن ،دارای جایگاهی مهم اساات و دیگاار آنکااه در
این عصر ،دقیقبودن مفهو مشارکت ،بسیار مورد نیاز است .در اغلب موارد ،مشارکت به اقداماتی
که مترمن حمایت و همچنین ،درخواست از نببگان حکومت است ،اطااالق میشااود .رژیمهااای
اقتدارررا معموالً برای اینکه نشان دهند اقتدارشان بر پشتیبانی مردمی متکی است ،از همهپرساای و
تظاهرات تودهای حمایت میکنند .در این حالت ،مشارکت به معنی مراجعه به مشروعیت عمااومی
است (هااانتینگتون و وایناار .)62 :1379 ،کنوانساایون رفا هررونااه تبعاایض علیااه زنااان ،یکاای از
مهمترین سندهای بینالمللی است که تا امروز در ارتباط با مسائل زنان به تصویب رسیدهاساات و
کشورهای مبتلف جهان آن را تصویب کردهاند تا در قوانین خود براساس آن عمل کنند .اعرااای
سازمان ملل این کنوانسیون را امرا کرده و متعهد شدهاند که در کشورهای خود آن را عملی کنند،
اما در عمل ارر شرایط رفتاری و قوانین کشورهای عرو این کنوانسیون بررساای شااود ،ترااادهای
عملی زیادی بین آنچه تصویب شده و آنچه در کشورهای مبتلف عمل میشود ،وجود دارد .ایاان
مسئله عوامل مبتلفی دارد .در کشورهای عرو ،موارد و دالیل رونارونی برای مطابقتنداشتن این
کنوانسیون دیده میشود ،اما بهطورکلی چند عامل مهاام باعااث تعااارم مسااائل کشااورها بااا ایاان
کنوانسیون شده که عبارتاند از( :رهیاو :)2017 ،قوانین بسیاری از کشورهای جهان و خصوصااً
کشورهای شرقی و اسالمی ،تراد زیادی با کنوانسیون رف تبعیض دارد .در قااوانین سااامی ،نشااان
داده شد که ادیان سامی دارای فرهنگ مردانهای هستند که ناشی از جامعۀ مردساالر دوران رذشااته
است .این ادیان امروزه در بسیاری از جوام نقش دارند و جوام را بهشاادت کنتاارل میکنناد .در
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کشورهای شرقی ،فرهنگ بودایی ،ادیان چینی و هندی نیا مبالف نقااش وساای زنااان در جامعاه
است که مورد تأکید کنوانسیون رف تبعیض قرار ررفتهاست .قوانین متراد با کنوانسیون رف زنان،
یکی از مسائل مهمی است که در کشورهای مبتلف مشکل ایجاد کردهاست و عامل دیگر ،وجااود
آداو و سنن ضد زن در این جوام اساات کااه در پیونااد بااا ادیااان موجااب شدهاساات تااا تطبیااق
کنوانسیون در بسیاری از کشورها با مشکل مواجه شود (میشل .)29 :1372 ،باادینترتیب میتااوان
رفت جهل و بیسوادی که ازجمله عوامل عقبماندری بهحساااو میآیااد ،موجااب شدهاساات تااا
اجرای کنوانسیون در برخی از کشورها بیمعنی شود .همین جهل و نااادانی باعااث شدهاساات کااه
تال

حاکمیت برای اجرای کنوانسیون موجب شود که قوانین داخلی کشور خود به مااان بارراای

برای اجرای چنین قوانینی تبدیل شود .این نو دولتها بهتر اساات قباال از تااال

باارای اجاارای

کنوانسیون یا قانون حقوق بشر و موارد مشابه ،بکوشااند تااا کشااور خااود را از جهاال و نابسااامانی
رهایی ببشند (اسلون فیدر.)93 :1377 ،
 -2-2موانع حقوق سیاسی زن در افغانستان
تال

برای درش مشااارکت شااهروندی زنااان باادون درنظرراارفتن ساااختارها و هنجارهااایی کااه

مشارکت زنان را قادر میسازد یا محدود میکنااد ،باارای ایجاااد مساایرهای مناسااب باارای عاادالت
جنساایتی کااافی نیساات ( .)Grabe & Dutt, 2020: 330حقااوق زنااان در افغانسااتان ،بااهدلیل
آشفتگیهای زیادی که در سه دهۀ رذشته در افغانسااتان حاااکم اساات ،همیشااه در حالاات وخاایم
بودهاست .زنان ازطریق حاکمان مبتلف ،ازجمله مجاهدین و طالبان ،برای بهدستآوردن آزادی و
اصالح یک جامعۀ مردساالری -یعنی جامعهای که در آن تصمیمها و اختیارات و صااالحیتها در
دست مردهای خانواده و جامعه بوده و زنان ملا به اطاعاات و پیااروی از اواماار مااردان جامعااه و
خانوادهشان باشند -تال

کردند .حتی امروز ،میاان خشونت علیه زنان در افغانسااتان بساایار باااال

است .درحالحاضر ساختار سیاسی کشورها ،هرچند متفاوت ،اما بر پایاۀ دموکراساای بنیانرااذاری
شدهاست که پشتوانۀ چنین حکومتهایی ،احااو سیاسی هستند که اعرا و حامیان این احااو بااا
تکیه بر توانمندیهای فردی اعم از دانش ،شایستگی و مهارت بررایده میشوند؛ بااهعنوانمثال در
جمهوری فدرال آلمان ،احااو در ساختار حکومتی نقش مهمی دارنااد و میتواننااد بااا نشاااندادن
توانمندیهای خود در حاو ،به یک مقا و منصب کلیدی راه یابند؛ مانند انگااال مرکاال کااه چنااد
سال در حاو دموکرات مسیحی فعالیت داشت .خانم مرکل ابتدا به مقا دبیرکل حاو و سرانجا
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به مقا ریاست حاو ارتقا یافت و بعد از رقابتهای سیاسی زنان ،بااهعنوان نبسااتین صاادراعظم
زن در آلمان به قدرت رسید .در انگلستان نیا نبستوزیری ماررارت تاچر و به پیروزی رسایدن
وی تا حد زیادی مدیون نقش اساسی احااو در این کشور است (کاشانی.)58 :1377 ،
 -3-2موانع سیاسی حضور سیاسی زنان
تبعیض جنسیتی که میتواند ناشی از نبود قوانین حمایتکننده یا نبود قوانین کامل حمااایتی باشااد
( ،)Adejugbe & Adejugbe, 2018: 2نهتنها بر درآمد زنااان ،بلکااه باار پیشاارفت زنااان نیااا تااأثیر
میرذارد .همچنین تبعیض بر ادامهتحصیل آنان بهنحوی تأثیر میرذارد کااه میتوانااد تفاوتهااای
فرهنگی بیشتری را در اقتصااادهای ساانتی مشاااهده کاارد ( .)Coffman et al., 2018: 1-2تبعایض
جنسیتی بهمنالۀ اِعمال و رفتارها و پیشداوریهایی محسوو میشود کااه زنااان را فرودسااتتر از
مردان و مردان را مسلط بر زنان میدانند .هررونه رفتار ،زبااان ،سیاساات یااا سااایر کنشهااایی کااه
نشاندهندۀ دیدراه ثابت ،فراریر و نهادینهشدۀ اعرای جامعه نساابتبه زناان بااهعنوان موجااوداتی
فرودست باشد ،به معنای نابرابری جنسیتی است (روحانی و دیاناااو)56 :1399 ،؛ درحالیکااه در
اسال این دو حق اساسی و بنیادین از پاااناده قاارن پاایش بااه رساامیت شااناخته شااده ،در برخاای
کشورهای اسالمی ،ررچه بهدلیل کجفهمی« ،حق رأی» به رسمیت شناخته نشدهاساات .بنااابر مااادۀ
دو این کنوانسیون« ،حکومتهای عرو ،موظف به انجا اقدامات الز برای احقاق اصل برابااری
میان مردان و زنان در قوانین اساسی و ملی و سایر قوانین خود هسااتند» (قاماات و صااابری قماای،
 .)186 :1391حقوق سیاسی زنان ،مجموعه حقوقی است کااه شاارایط حرااور زنااان را بهرونااهای
مطرح کند که قدرت احااراز مناصاب و مشاااغل سیاساای و اجتماااعی را داشااته باشااد و در هماۀ
پیشزمینههای آن شرایط موازنه را بهجای ارائۀ حق تساوی در شاارایط نامساااوی معرفای کاارده و
حقوقی که زن به لحاظ انسانبودن و زنبودن ،یعنی جنسیتش ،باارای زناادری انسااانیِ خااود باادان
نیازمند است ،بیان کند (جعفری .)97 :1399 ،نمونهای از مکانیا حمایتی زنان میتوان بااه اجااازۀ
فعالیت و حرور زنان در نقشهای سیاسی اشاره کرد .این الگوی نقش ،ارز

سیاسی و کاربردی

برای زنان در هر جامعهای دارد ( .)Ladam et al., 2018: 371بیتوجهی به جنا مؤنااث ،از باادو
تولد در مردان افغان عمومیت دارد که این رفتار ریشه در فرهنگ جواما مشاارق زمااین و بااهویژه
مرد افغانستان دارد .ایجاد حا حقارت با تولد فرزند دختر در بین مردان افغان ،کملطفی و تنفاار
در مقابل دختران از دوران کودکی ،محرومیت زنان از دیدار با فامیل بعد از ازدواج و ...نشااانههایی
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از فرهنگ زنستیای در این جامعه است (کریمینیا )196 :1400 ،که موان فرهنگی برای حرااور
سیاسی زنان در جامعۀ افغانسااتان هسااتند .جامعاۀ افغانسااتان بااهدلیل زیساات در طبیعاات خشاان
کوهستانی ،حاکمیت آداو سنتی و تعصبات آموزههای دینی ،روحیات تکبرمآبانااه و غرورمدارانااه
دارند .این خصوصیات باعث میشود که رفتار عاقالنه کمتر مدار حرکت باشد؛ بنااابراین در اناادش
مسائلِ بهظاهر غیرعادی ،چون تنور رداخته میشااوند و حالاات برافروختگای پیاادا میکننااد و در
فقدان موان  ،مرتکب رفتارهای خشن میشوند که بیشااترین قربااانی آن زنااان هسااتند (کریمینیااا،
 .)195 :1400فرهنگ بومی و سنتی افغانستان بیشتر متکی بار فرهنااگ اسااالمی بااوده و اصااول و
نهادهای خود را از مکتب اسال میریرد ،لیکن نظر به اینکه مکتب اسال در طول حیات سیاسی-
اجتماعی خویش از نظر تأویل و تفسیر مفاهیم و نیا درزمینۀ برداشت از اصول دچار دسااتبردهای
غیراسالمی شده و قسمتی از مفاااهیم آن را در رابطااه بااا خواسااتهای خااود بااه تعبیاار و تأویاال
ررفتهاند ،نتوانسته آن ایدئولوژی تلطیفشدۀ ناو ،همانسان و بیپرده در معرم افکااار و اذهااان
عمومی باااقی بمانااد .فرهنااگ پاررفتااه و برخاسااته از اینرونااه ایاادئولوژیِ غبارپوشیدهشااده نیااا
نمیتواند بدون تأمل بوده و از ویژریهای کااامالً بیعیااب و تطهیرشااده برخااوردار باشااد (قااوا ،
)72 :1384؛ بنابراین فرهنگ سیاسی افغانستان نیا مانند هر جامعۀ دیگری ،عناصاار مثباات و منفاای
دارد .ازاینرو ،شاید بعری از این عناصر با شاخصهای فرهنگی عصر جدید سازرار نباشااد ،امااا
ممکن است این نو فرهنگ اجتماعی ،دررذشته کارآمد بااوده باشااد .بااههرحال ،ماهیاات فرهنااگ
سیاسی افغانستان نیا دارای عناصری پویا و سازنده است که شاید مانند آن در فرهنگهااای دیگاار
نباشد .از طرفی میتوان رفت زنستیای ( ،)misogynyپدیاادهای جهانشاامول اساات کااه معمااوالً
بهعنوان نفرت از زن تعریف شدهاست و در رفتارهااای اجتماااعی ،نهادهااای فرهنگای و مراساام و
آیینهای جوام مبتلف به چشم میخورد .دیوید دی ریلمور معتقد است با جم آوری اطالعااات
زمانها و مکانهای مبتلف که شامل جوام غربی معاصاار نیااا میشااود و بااا درنظرراارفتن تمااا
نظا های سیاسی و اقتصادی به این نتیجااه میرساایم کااه عواماال بیروناای و محیطاای ارتباااطی بااه
جهانیبودن این پدیده ندارند و علت را باید در ساختار مشااترش روان جاانا مااذکر جسااتوجو
کرد» (فبرشفائی .)157 :1399 ،رهایی از دا آموزههای سنتی و خرافی کار آسانی نیساات .برخاای
تعصبات نیاکان با روشت و استبوان فرزندان آن مرزوبو آمیبتگی پیاادا کردهاساات .آمااوز

در

این بین نهتنها برای زنان ضروری به نظر میرسد ،بلکه مردان نیا الز است تغییراتی در تفکاارات
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و رفتار خود با زنان ایجاد کنند .برای جامعهای که قصد رستن از سنتهای آمیبته بااا خرافااات و
تعصبات دارد ،آموزههای درساات بساایار ضااروری اساات (کریمینیااا .)204 :1400 ،نبااود روحیاۀ
تساهل و مدارای سیاسی میان نیروهای سیاسی و اجتماعی ،ازجمله ویژریهااای فرهنااگ سیاساای
افغانستان است که عامل بسیاری از بیدادرریها و حقکشیها شدهاست .قدرت سیاساای حاکمااان
همواره بر پایۀ زور بود و مرد در راینش نببگان سیاسی و حاکمااان نقشاای نداشااتند؛ ازایاانرو،
همواره شایبۀ نااوعی خیاناات و توطئااه باارای بهدسااتررفتن قاادرت سیاساای در میااان شاااهان و
قدرتمندان در سطوح مبتلف وجود داشتهاساات .درنتیجااه ،خشااونت را یکاای از ارکااان فرهنااگ
سیاسی افغانستان دانستهاند .خشونت سیاسی بهمعنای بهکارریری یااا تهدیااد بااه کاااربرد اباارهااای
خشن برای دستیابی به اهداف خویش در چارچوو یا خااارج از چااارچوو نظاام سیاساای اساات
(سجادی.)76 :1379 ،
 -4-2موانع اجتماعی حضور سیاسی زنان
مشارکت سیاسی زنااان ،از انتظااارات و تفکاارات اجتماااعیِ رسااترده و صااری کااه از مقولااههای
اجتماعی انتسابی عمومی دربارۀ زنان و مردان ریشه میریرد ،است .این بدان معناست که زنانی که
در فعالیتهای خاص سیاسی ،شغلی و مدنی فعالنااد ،بااا مااردان در فعالیتهااای مشااابه متفاااوت
ارزیابی میشوند ()Thomas, 2013: 244؛ بنابراین ،ابعاد توصیفی و نمادین فعالیت سیاسی به هاام
مرتبط هستند ،زیرا انتظار میرود افاایش فعالیت زنان «بر تغییرات نمااادین قدرتمنااد در سیاساات
تأثیر بگذارد» بهویژه با دادن «معنای اجتماعی» جدید به زنان در سیاست-حرااور سیاساای زنااان و
زنان و سیاست-ساختارهای اجتماعی جنسیتی درمورد ظرفیت زنان برای حرااور در منصابهای
حکومتی ( .)Verge, 2018: 26همچنین در نظا های قبیلهای مسلمان ،اررچه نسبت زنان در محاال
کار در چند دهۀ رذشته افاایش یافتهاست ،در ایاان مناااطق بااه میاااان قاباالتوجهی در پسااتهای
مدیریتی و مناصب قدرت حرور کمرنگی دارند .همچنین در مشاغلی که به نظر میرسد حرااور
زنان میبایست پررنگتر باشد ،حرور تعداد معدودی از زنان را شاهد هستیم .شکاف جنسیتی در
نظا های قبیلهای مسلمان ،منجر به هدررفت سرمایۀ

انسااانی شدهاساات (Koburtay, 2020: 422-

 .)423بهصورت کلی زندری قبیلهای باعث بهدلیل کوچهای دائمی و ساکننبودن در یک مکان کااه
فرصت تعلیم و تربیت را از آنان میررفته ،باعث بیدانشی و بیسوادی میشده و ایاان بیسااوادی
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بر فقر فرهنگی نظا های قبیلهای تأثیر زیادی داشتهاست؛ چراکه در نظا های قبیلهای ،مردهااا نماااد
قدرت و نانآوری خانواده به شمار میروند و رفتهرفته زنااان نقااش کمرنااگتری را در خااارج از
خانه ایفا کردهاند (حیدرنیا و شادمان .)27 :1392 ،از سویی دیگر ،افراد جامعه در برقراری ارتباااط
و کمّیت و کیفیت آن یکسان نیستند و از جنبههای مبتلف بین آنها تفاوتهایی وجود دارد .نظیر
تفاوتهای جنسیتی که ناشی از عوامل اجتماعی ،فرهنگی و ساختاری اساات کااه در طای جریااان
جامعهپذیری و در طی دورۀ زندری ،همواره به جداشدن جهااان اجتماااعی مااردان و زنااان منجاار
شدهاست؛ بهطوریکه تفکیک و تبعیض جنسیتی در حوزههای مبتلف جامعه مطرح میشود .ایاان
نابرابریهای جنسیتی میان زنان و مردان در عرویت ارتباطی و اجتماعات آنها نیا تأثیر میرذارد
و زنان و مردان را به شبکههای اجتماعی متفاوتی سوق میدهااد (رضایینسااب و فتااوحی:1394 ،
 .)34در این بافت اجتماعی از واژرانی همچون :زن ترسو ،خرافاتی ،نازشدل و ...استفاده میشااود
و کلیشههای جنسیتی راج به ویژریهای شبصاایتی مااردان و زنااان در روزمااره باهکار ماایرود؛
بدینترتیب زنان در چنین جامعهای بهصورت جنا ضعیف و فرودست مطاارح میشااوند کااه بااا
عنوان انسانهایی برخوردار از حقوق کامل شااناخته نمیشااوند؛ درنتیجااه از مشااارکت سیاساای و
اجتماعی آنان و پیشرفت آنان جلوریری میشود (سفیری و منصوریان راوندی .)40-38 :1394 ،با
توجه به اینکه پدیدۀ پدرساالری و مردساااالری در جواما ساانتی حکمفرمااایی میکنااد ،میتااوان
رفت ،پدیدۀ پدرساااالری و ساالب حااق انتباااو و اختیااار زن در دورههااای مبتلااف تاااریبی و
فروکاستن موقعیت اجتماعی زنان ،در بسیاری از دوران مشهود بودهاساات .حاکمیاات ماارد باار زن،
بهصورت تحقیر زن در خانواده و جامعه ،ضای کردن حقوق مادی و معنااوی او ،تعاادد زوجااات و
عقبماندری زن در عرصههای فرهنگی-علمی نمود مییابد .مسئلۀ مهم این اساات کااه در جواما
بهاصطالح مدرن کنونی ،هنوز در بعری از جوام با زن مانند یک کاال رفتار میشود؛ با زن همانند
ببشی از دارایی خود برخورد میکنند؛ درحالیکه زن حق هایچ اعتراضای ناادارد .ایاان رفتارهااای
تحقیرآمیا با جنا زن سبب میشااود زن پیوسااته خااود را موجااودی در خاادمت ماارد بپناادارد و
سعادت و معناداری زندریا

را نادیده میریرد .این شیوه از زندری ،منجر به ازخودبیگااانگی زن

میرردد و ازخودبیگانگی زن ،زندری و شبصیت او را تحت تأثیر قاارار میدهااد (حاجهاشاامی و
همکاران .)44 :1396 ،پدیدۀ مردساالری نیا به همین صورت تااأثیر خااود را باار شبصاایت زنااان
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برجای میرذارد .مردساالری بهویژه در مناطقی که زنان بهاجبار و بدون انتباو خااود باار اساااس
سنت و عرف به عقد شبصی درمیآیند ،بهنوعی با این شیوه دختر قربانی فرهناگ مردساااالری و
آداو غلط جامعه میشود .همچنین در این خانوادهها موانعی برای تحصیل و زناادری آنااان ایجاااد
میکنند (زار شاهآبادی و ندرپور.)64 :1395 ،
 -5-2موانع اقتصادی حضور سیاسی زنان
برخی از مسائل و مشکالت اشتغال زنان ،موان توسعهای است کااه بااه ساااختار کشااورها مربااوط
میشود .ازجمله موان توسعهای ،میتااوان موانا اجتماااعی ،فرهنگاای و اقتصااادی را نااا باارد .از
مهمترین موان اقتصادی پیشِروی زنان ،میتوان به دسترسی پایین زنان به اعتبارات بانکی ،کمبود
متبصصان و کارآفرینان زن ،پایینبودن دستماد زنان در مقایسه با مردان ،فقدان صاانف و اتحادیاۀ
زنان درجهت حمایت از فعالیتهای اقتصااادی زنااان ،ناکااافیبودن برنامااهها و ساارمایهرذاریهای
دولت در زمینۀ اشتغال زنان و ...نا برد (کریمزاده و همکاران .)61 :1395 ،در کشورهای مبتنی بر
اقتصاد کشاورزی که کشورهای فقیری محسوو میشااوند ،مااردان از نظاار دسترساای بااه آمااوز
رسمی و غیررسمی وضعیت بهتری نسبتبه زنان دارند .درنتیجااه پتانساایل بیشااتری باارای کسااب
درآمد نسبتبه زنان دارند .بدینترتیب مردان امکان حرور در مناطق شااهری و فعالیاات بیشااتری
نسبتبه زنان در این جوام را دارند ( .)Onwuka et al., 2019: 91فقر زنااان یااک مشااکل جاادی
است و تقریباً در هر کشوری رب میدهد .عوامل زیااادی باعااث فقاار در زنااان میشااود .نااابرابری
جنسیتی ،دستیابی زنان به حقااوق خااود را در فعالیتهااای اجتماااعی و اقتصااادی دشااوار میکنااد
( .)Irwan, 2021: 1034از طرفی سازمان بهداشت جهانی ،بیان میکند که فقر باعث ایجاد بیماااری
میشود ،زیرا مرد را مجبور میکند در محیطهای کثیف زندری کنند .در یک کشور فقیر ،فقاارا از
سالمتی بد رنج میبرند (.)Ngoma & Mayimbo, 2017: 442
 -6-2مدل مفهومی تحقیق
تحقیق حاضر با درنظرداشتن مباحث فوق در چهار مؤلفۀ اساسی موان حرااور سیاساای زنااان بااه
بررسی ررفته شدهاست .این پژوهش ،چهار بُعد مؤثر بر حرور سیاسی زنااان در افغانسااتان را بااه
شرح نمودار زیر مورد بررسی قرار دادهاست.

مطالعات شبهقاره

110

 .4وجود حکومتهای مردساالر

 .8نبود مکانیسمهای حمایتی مشارکت سیاسی زنان

 .1سنتیبودن افغانستان
 .2وجود خرافات و روحیۀ زنستیزانه
 .3تفسیرهای نادرست از ارزشهای دینی مبنی بر حرامدانستن فعالیتهای سیاسی زنان

 .1نظام قبیلهای

 .3پدرساالری

 .2بافت اجتماعی مبتنی بر جنسیت (ضعیفدانستن زنان)

 .4مردساالری

 .1فقر

 .3فقدان درآمد زنان

 .2وابستگی اقتصادی زنان به مردان

 .4نبود زمینههای رشد ظرفیت برای زنان

موانع سیاسی حضور سیاسی
زنان در افغانستان

موانع فرهنگی حضور سیاسی
زنان در افغانستان

موانع اجتماعی حضور
سیاسی زنان در افغانستان

شناسایی و رتبه بندی موانع حضور سیاسی زنان در افغانستان

 .1تبعیض علیه زنان
 .2تضاد قوانین کشورها با کنوانسیون
 .3وجود سنن و آداب ضدزن در جوامع

 .5جهل ،بیسوادی و عقبماندگی
 6نبود نهادهای مدنی
 .7فساد اداری گسترده در نهادهای حکومتی

دورۀ  /14شمارۀ 42

موانع اقتصادی حضور
سیاسی زنان در افغانستان

شکل  .1مدل مفهومی اولیه تحقیق

 -7-2تجزیهوتحلیل دادهها
 -1-7-2بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش
برای آزمودن نرمالبودن متغیرها ،میتوان از دو آزمون چولگی و کشیدری استفاده کاارد کااه نتااایج
آن در جدول  1ارائه شدهاست .همانرونه که مشاهده میشود ،میاان چولگی و کشاایدری در بااازۀ
 2تا  -2قرار دارد ،درنتیجه فاارم نرمااالبودن دادههااا مااورد تأییااد اساات؛ بنااابراین ،بااهکارریری
آزمونهای پارامتری در این پژوهش میسر خواهد بود.
 -2-7-2تحلیل عاملی تأییدی و پایایی و روایی همگرای نشانگرهای سازهها
درجهت بررسی رواییِ سازه ،از رو

بار عاملی استفاده شد .در انجا تحلیل عاملی ،ابتدا بایااد از

این مسئله اطمینان حاصل شود که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قاارار داد.
بدینمنظور از شاخص  KMOو آزمااون بارتلاات اسااتفاده میشااود .شاااخص  KMOشاخصاای از
کفایت نمونهریری است .این شاخص در دامنۀ صفرتا یک قرار دارد .ارر مقدار شاخص نادیک به
یک باشد ،دادههای موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و درغیراینصورت (معمااوالً کمتاار
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از  )0/5نتایج تحلیل عاملی برای دادههای موردنظر چناادان مناسااب نیسااتند .همچنااین بااا آزمااون
بارتلت میتوان تعیین کرد که ماااتریا تأثیررااذاری چااه هنگااا شااناخته شااده و درنتیجااه باارای
شناسایی ساختار (مدل عاملی) مناسب است؛ زیرا فرم شناختهشدهبودن ماااتریا تأثیررااذار ،رد
میشود.

جدول  .1نتایج آزمون نرمال بودن دادهها
چولگی

کشیدری

کد متغیر

نا متغیر

I

موان اجتماعی -0/153

-0/532

S

موان فرهنگی

-0/194

-0/394

F

موان سیاسی

-0/195

-0/230

G

موان اقتصادی

-0/337

-0/108

بعد از مناسب تشبیصدادن مقدار شاخص  KMOو معنادارشاادن آزمااون بارتلاات ،بااهمنظور
بررسی روایی همگرا به جدول اشتراکات مراجعه میشود .روایی همگرا زمانی مورد پذیر

قاارار

میریرد که تمامی مقادیر استبراجشده باالی  0/3باشند .درصورتیکه مقاادار اشااتراش باارای یااک
رویه کمتر از  0/3باشد ،رویّ موردنظر بایااد از تجایااهوتحلیل کنااار رذاشااته شااود (

& Wixom

 .)Watson, 2001: 28نتایج آزمون بارتلت و  KMOبهعنوان شاخصهای کفایاات نمونااهریری در
جدول  2نشان داده شدهاست .براساس این جدول ،مقدارهای هر دو شاااخص در سااط مطلااوبی
هستند .مقدار معیار  KMOبرای تمامی متغیرها بیشتر از  ،0/5و مقدار معناداری آزمون بارتلت نیااا
کمتر از  0/05است .پا از حصااول اطمینااان از مناسااببودن حجاام نمونااه ،مقاادارهای اشااتراش
رویهها مورد بررسی قرار ررفت .مقدار کمتر از  0/3برای یک رویه به این معناست که ایاان رویااه
با سایر رویهها سازراری ندارد و تبیینکنندۀ مناسبی برای آن بُعد نیسااتند؛ بااههمیندلیل از تحلیاال
کنار رذاشته

میشود.

 -3-7-2پایایی سازهها
برای سنجش پایایی مدل ،به بررسی پایایی ترکیبی و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباب پرداخته شااد.
ضریب آلفای کرونباب بیانگر میاان توانایی پرسشها در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خااود اساات.
ضریب پایاییِ ترکیبی نیا میاان تأثیررذاری پرسشهای یک بُعد بااا یکاادیگر باارای بااراز

کااافی
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مدلهای اندازهریری را مشبص میکند ( )Fornel & Lacker, 1981: 45نتایج در جدول  3آورده
شدهاست .همانطور که مشاهده میشود ،ضریب آلفای کرونباب تمامی متغیرها در ایاان مطالعااه از
حداقل مقدار  0/6بیشتر است.
جدول  .2بررسی بار عاملی پرسشنامه
نام مؤلفه

موانع فرهنگی

بار

گویهها

شرح گویه

H1

سنتیبودن نظا و فرهنگ سیاسی افغانستان

0/417

H2

وجود خرافات و روحیۀ زنستیاانه با پوشۀ فرهنگی و دینی

0/377

0/769=KMO
H3

تفسیرهای نادرست از ارز های دینی مبنی بر حرا دانستن
فعالیتهای سیاسی زنان

عاملی

0/354

H4

موانع

نظا قبیلهای و بافتها و ساختار قبیلهای زنستیاانه

0/437

H5

اجتماعی

بافتهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت (ضعیفدانستن زنان)

0/330

I1

نظا پدرساالری

0/474

I2

نظا مردساالری

0/594

I3

تبعیض علیه زنان در استبدا و فراهمساختن فرصتها

0/411

0/769=KMO

I4

تراد قوانین کشورها با کنوانسیون
(نبود مکانیسمهای روشن قانونی)

0/602

وجود سنت و آداو ضدزن در جوام

0/619

S1

وجود حکومتهای مردساالر

0/679

S2

جهل ،بیسوادی و عقبماندری

0/707

S3

نبود نهادهای مدنی

0/624

S4

فساد اداری رسترده در نهادهای حکومتی

0/525

S5

نبود مکانیسمهای حمایتی از مشارکت سیاسی زنان

0/627

F1

فقر اقتصادی

0/377

موانع

F2

اقتصادی

وابستگی اقتصادی زنان به مردان

0/734

F3

فقدان درآمد زنان

0/613

F4

نبود زمینههای رشد ظرفیت برای زنان

0/648

I5

موانع سیاسی
0/755=KMO

0/565=KMO
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جدول  .3بررسی پایایی و پایایی ترکیبی و میانگین واریانا استبراج شده
کد متغیر

متغیر

نو مقیاس

تعداد رویه آلفای کرونباب پایایی ترکیبی

AVE

I

موانع اجتماعی لیکرت  5نقطهای

5

0/853

0/849

0/630

S

موانع فرهنگی

لیکرت  5نقطهای

3

0/62

0/793

0/563

F

موانع سیاسی

لیکرت  5نقطهای

3

0/731

0/846

0/648

G

موانع اقتصادی

لیکرت  5نقطهای

8

0/683

0/823

0/610

روایی (اعتبار) همگرا در مدل  PLSاز طریق معیار میانگین واریانا استبراجشده  AVEمورد
تحلیل قرار میریرد .این شاخص نشاندهندۀ میاان واریانسی است که یک ساز ه(متغیر مکنون) از
نشانررهایش بهدست میآورد .برای این معیار ،مگنر و همکاران ( )1996مقدارهای بیشااتر از 0/4
را پیشنهاد میکنند ،زیرا این مقدار ترمین میکند که حداقل  40درصد واریانا یک سازه توسااط
نشانگرهایش تعریف میشود .با توجه به جدول  3تمامی مقدارهای  AVEمربااوط بااه سااازهها از
 0/4بیشتر است که روایی همگرای پرسشنامه را تأیید میکند.
در قسمت روایی واررا ،میاان تفاوت بین شاخصۀ یک سازه بااا شاخصاۀ سااازههای دیگاار در
مدل مقایسه میشود .ایاان کااار از طریااق مقایسااۀ جااذر  AVEهاار سااازه بااا مقاادارهای ضاارایب
همبستگی بین سازهها محاسبه میشود .درصورتیکه سازهها با شاخصهای خودهمبستگی بیشااتری
داشته باشند تا با سازههای دیگر ،روایی واررای مناسب مدل تأیید میشااود .باارای ایاان کااار یااک
ماتریا باید تشکیل داد که مقدارهای قطر اصلی ماتریا ،جذر ضرایب  AVEهر سااازه و مقاادار
پایین قطر اصلی ضرایب میاان تأثیررذاری بین هر سازه با سازههای دیگر است .همانرونه کااه از
جدول  4مشبص است ،جذر  AVEهر سازه از ضرایب تأثیررذاری آن سازه با سااازههای دیگاار
بیشتر شدهاست که نشاندهندۀ قابلقبولبودن روایی واررای سازهها است.
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جدول  .4ماتریا مقایسۀ جذر  AVEو ضرایب تأثیررذاری سازهها و ضرایب تعیین مدل
ضرایب تعیین

عوامل اقتصادی

عوامل اجتماعی

ابعاد متغیرها

عوامل سیاسی

عوامل فرهنگی

0/781

موان اجتماعی

0/793

0/653

موان فرهنگی

0/750

0/461

0/737

موان سیاسی

0/673

0/701

0/722

موان اقتصادی

0/514
0/835
0/321
0/534

0/804

 -4-7-2تحلیل مسیر
برای تشبیص رابطۀ علّی میان متغیرهای مستقل و وابسته ،از رو

تحلیل مسیر استفاده میشااود.

برای برآورد هریک از مسیرهای مشبصشده ،ضرایب استانداردشدۀ رررساایون (ضااریب مساایر)
محاسبه میشود .ضریب مسیر ،نشاندهندۀ این است که بهازای یک واحد تغییر در انحراف معیااار
متغیر مستقل ،انحراف معیار متغیر وابسته چه مقدار تغییر میکند .با توجااه بااه ضاارایب جاادول 4
میتوان نتیجه ررفت که ماادل ساااختاری پااژوهش از قاادرت پیشبیناای کااافی برخااوردار اساات؛
بااهعنوانمثال ،در حاادود  4/51درصااد از واریااانا متغیاار «کیفیاات سیسااتم» توسااط متغیرهااای
واردشونده به آن ،در مدل توضی داده میشود که مقدار قابلقبولیست.
 -5-7-2بررسی فرضیههای پژوهش
در این مرحله ،با استفاده از ضرایب مسیر و سط معناداری آنها ،فرضیههای پژوهش مورد آزمون
قرار میریرد .باید در نظر ررفت فرضیه در سط معناداری  0/05در صورتی مورد تأیید است کااه
ارز

خارج از بازۀ ( )1/96 -/96باشد .نتایج آزمون مساایرهای مسااتقیم در جاادول  6نشااان داده

شدهاست.

جدول  .5شاخصهای اشتراش  CV Comو شاخص حشو

CV Red

کد متغیر

متغیر

CV Com

CV Red

I

موان اجتماعی

0/433

0/433

S

موان فرهنگی

0/154

0/140

F

موان سیاسی

0/297

0/271

G

موان اقتصادی

0/233

0/436
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طبق فرضیۀ اول و دو  ،براساس تأثیر مثبت و معنادار موان سیاساای باار عد حرااور سیاساای
زنان ،و فرضیۀ دو تأثیر مثبت و معنیدار موان اقتصااادی باار عد حرااور سیاساای زنااان تعریااف
شدهاست .همانطور که جدول  6نشان میدهد ،ضریب مساایر باارای فرضاایۀ اول  0/373و مقاادار
آمارۀ تی برابر با  3/2و در مورد فرضیۀ دو ضریب مسیر 0/235و مقدار آمارۀ تی براباار بااا 2/223
است .این مقادیر از مقدار  1/96باالتر است ،بنابراین میتوان رفت موان سیاسی و اقتصادی تااأثیر
مثبتی بر عد حرور سیاسی زنان در افغانستان دارد.
جدول  .6نتایج حاصل از آزمون مسیرهای مستقیم
ردیف
1
2
3
4

فرضیه
موان سیاسی => عد حرور سیاسی زنان در
افغانستان
موان اقتصادی => عد حرور سیاسی زنان در
افغانستان
موان فرهنگی دینی => عد حرور سیاسی زنان
در افغانستان
موان موان اجتماعی => عد حرور سیاسی
زنان در افغانستان

ضریب مسیر

t-value

نتیجۀ آزمون

0/373

3/2

تأیید فرضیه

0/235

2/223

تأیید فرضیه

0/587

6/995

تأیید فرضیه

0/345

4/088

تأیید فرضیه

طبق فرضیۀ سو  ،موان فرهنگی تأثیر چشمریری بر عد حرااور سیاساای زنااان در افغانسااتان
دارد .حال آنکه براساس یافتههای پژوهش ،ضریب مسیر بااین دو سااازه براباار بااا  0/587و مقاادار
آمارۀ تی نیا برابر با  6/995و از مقدار  1/96بیشااتر اساات .درنتیجااه دریافاات میشااود کااه موانا
فرهنگی تأثیر چشمگیری بر عد حرور سیاسی زنان در افغانستان دارد.
فرضیۀ چهار موان اجتماعی تأثیر چشمگیری بر عد حرور سیاسی زنان در افغانسااتان دارد.
براساس یافتههای تحقیق ،ضریب مسیر بین دو سازه برابر با  0/345و مقدار آمارۀ تی نیا براباار بااا
 4/088و از مقدار  1/96بیشتر است؛ بنابراین میتوان رفت موان اجتماااعی تااأثیر چشاامگیری باار
عد حرور سیاسی زنان در افغانستان دارد و این فرضیه مورد تأیید قرار میریرد.
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 -3نتیجهگیری
یکی از موان مشارکت فعاالنۀ زنان در سیاست ،عامل اقتصادی و اجتماعی است .نقااش مااادری و
همسری که یک نقش حساس و بیوقفه است .زن را وقف خود میکند و فرصتی برای مطالعااه و
کسب آراهی سیاسی به او نمیدهد .زنان برخالف مردان بااه اناادازۀ کااافی دارای تجرباۀ سیاساای
نیستند .بسیاری از مردان بهدلیل نو فعالیت و اشتغال خود در اجتما  ،دارای تجربۀ سیاسی مفیااد
هستند .این عامل موجب میشود که زنان شانا اشتغال بیرون از خانه را از دست بدهند و ساابب
محرومیت آنها از دستیابی به مناب مالی شود .فعالیت در عرصۀ سیاست بدون داشتن مناااب مااالیِ
مناسب ،امکانپذیر نبواهد بود .زنانی که وابسته بااه تااأمین مااالی از سااوی مااردان خااانوادۀ خااود
هستند ،این زمینه کمتر برای آنها فراهم شدهاست تا از خود استقالل اقتصادی و مالی داشته باشند
و آن طوری که میخواهند ،نمیتوانند آزادانه و با اتکا به توان مالی خود در ساختار سیاسی جامعه
مشارکت کنند .این مسئله خود مانعی در راه مشارکت سیاسی آنها در جامعه بودهاست .در کشااور
افغانستان ،با توجه به شرایط جدید و در راستای تال

برای حل بحرانهایی که در دهههای اخیر

دامنریر این کشور بودهاست ،مسااائل زنااان نیااا از اهمیاات خاصاای برخااوردار شدهاساات .زنااان
برخالف مردان به اندازۀ کافی دارای تجربۀ سیاسی نیستند .بسیاری از مردان بهدلیل نو فعالیاات و
اشتغال خود در اجتما  ،دارای تجربۀ سیاسی مفید هستند .ایاان عاماال موجااب میشااود کااه زنااان
شانا اشتغال بیرون از خانه را از دست بدهند و سبب محرومیت آنها از دستیابی به مناااب مااالی
شود .فعالیت در عرصۀ سیاست بدون داشتن مناب مالیِ مناسب ،امکانپذیر نبواهد بود .زنانی کااه
وابسته به تأمین مالی از سوی مردان خانوادۀ خود هستند ،نمیتوانند آزادانه و با اتکا به توان مااالی
خود در ساختار سیاسی جامعه مشارکت کنند .این مسئله خود مانعی در راه مشارکت سیاسی آنها
در جامعه بودهاست .شاید بتوان رفت علاال فرهنگاای و عاارف جامعااه ازجملااه مهمتاارین موانا
مشارکت سیاسی زنااان بااهویژه در سااطوح باااال و مشااارکت سیاساای کیفاای و تأثیررااذار هسااتند.
مناویکردن زنان در خانه درجهت خدمترذاری به شوهر ،فرزند یا جم خانواده ،نمونهای است
که میتواند آسیبهای بیشتری را در آنان ایجاد کند .مناویکردن زنان ،دوراناۀ زن-ماارد و تمااایا
میان این دو را مداو  ،مقاو تر و پایدارتر میکند .رئیا دانااا چنااین اظهااار کردهاساات« :سیاساات،
عمدتاً یک هویت مذکر داشته و انگار ،مردان را از نوعی رانت موقعیت برخوردار کاارده و آنااان را
در حد باالی ساختار سیاسی قرار دادهاست.
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طبق فرضیۀ اول و دو براساس تأثیر مثبت و معنادار موان سیاسی بر عد حرور سیاسی زنان
و فرضیۀ دو تأثیر مثبت و معنیدار موان اقتصادی بر عد حرور سیاسی زنان تعریف شدهاساات.
تأثیر مثبتی بررایده دارند .همانطور که جدول ( )6نشان میدهد ،ضریب مسیر باارای فرضاایۀ اول
 0/373و مقدار آمارۀ تی برابر با  3/2و در مورد فرضیۀ دو ضریب مسیر  0/235و مقدار آمارۀ تی
برابر با  2/223است .این مقدارها از مقدار  1/96باالتر است ،بنااابراین میتااوان رفاات کااه موانا
سیاسی و موان اقتصای تأثیر مثبتی بر عد حرور سیاساای زنااان در افغانسااتان دارد .طبااق فرضاایۀ
سو  ،موان فرهنگی تأثیر چشمگیری بر عد حرور سیاسی زنااان در افغانسااتان دارد .حااال آنکااه
براساس یافتههای پژوهش ،ضریب مسیر بین دو سازه برابر با  0/587و مقدار آمارۀ تی نیا برابر بااا
 6/995و از مقدار  1/96بیشتر است .درنتیجه دریافت میشود که موان فرهنگی تأثیر چشاامگیری
بر عد حرور سیاسی زنان در افغانستان دارند .فرضیۀ چهار موان اجتماعی تأثیر چشاامگیری باار
عد حرور سیاسی زنان در افغانستان دارد .براساس یافتههای تحقیق ،ضریب مسیر بااین دو سااازه
برابر با  0/345و مقدار آمارۀ تی نیا برابر با  4/088و از مقدار  1/96بیشتر است؛ بنابراین میتااوان
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