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 چکیده

دهند. نیمی از جمعیت فعال و  طور متوسط زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می بهن در کشور افغانستا

تبع آن توسعه ملی یک کشور را  نیمی از جمعیتی که تأثیر بسزایی در رشد و ارتقا نسل آینده و به

ترین عواملی هستند که  بین عوامل سیاسی و اجتماعی جز مهم تواند در پی داشته باشد. دراین می

کنند و یا مانع حضورآنها در عرصه سیاست   ا برای حضور زنان در مشارکت سیاسی مهیا میزمینه ر

شود. درهرصورت با توجه به اینکه بخش اعظم جامعه را زنان تشکیل می دهند، نقش آنها در  می

ویژه در جامعه کنونی افغانستان که  مشارکت سیاسی یک جامعه بسیار مهم تلقی می گردد، به

ور و مشارکت بیشتر افراد متخصص جامعه است. بنابراین هدف از این مقاله شناسایی و نیازمند حض

بندی عوامل مهم سیاسی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در کشور افغانستان با  رتبه

میدانی  -باشد. تحقیق حاضر ازجمله تحقیقات توصیفی استفاده از تحلیل معادالت ساختاری می

شده است.  ها پرداخته آوری داده استفاده از توزیع پرسشنامه محقق ساخت به جمع باشد که با می

گیری  شود که با استفاده از روش نمونه جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان بالغ شهر کابل می

آمده با استفاده از  دست های به اند. داده نفر برآورد شده 573تصادفی با فرمول کوکران حجم نمونه 

تحلیل و  Smart-PLSافزار  روش مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با نرم

استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل  SPSSافزار  بندی از آزمون فریدمن در نرم سپس جهت رتبه

ول قرار دارد و در رتبه ا 1027مورد تائید و با رتبه  5002دهد عوامل سیاسی با ضریب  ها نشان می داده

در رتبه دوم تأثیرگذاری بر مشارکت  1028مورد تائید و با رتبه  6072عوامل اجتماعی با ضریب 

سیاسی زنان افغان قرار دارند. درنهایت از میان متغیرهای سیاسی، پیوستن به احزاب، کاندیدا شدن 
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 مقدمه

ها نیز  دولت شناخته شده است. ها ترین شاخص توسعه سیاسی ملت عنوان مهم مشارکت سیاسی به

سیاسی تن دردهند. شرط الزم برای دستیابی به ناچارند برای کسب مشروعیت به مشارکت 

رو میزان توسعه در هر  گیری از تمامی امکانات انسانی است. ازاین توسعه واقعی و پایدار، بهره

گیری از نیروهای بالفعل و بالقوه انسانی آن کشور دارد. بر  کشور، رابطه مستقیمی با میزان بهره

ز شهروندان جامعه، برای نیل به توسعه واقعی و پایدار این لزوم مشارکت زنان بر عنوان نیمی ا

شود، مگر با به رسمیت شناختن حق برابر زنان و  امری ضروری است و این مقصود میسر نمی

های سرمایه اجتماعی است، سرمایه  عنوان یکی از مؤلفه جانبه. مشارکت به مردان در مشارکت همه

های گروهی و اجتماعی و  به اهداف و اجرای پروژه یابی عنوان منبعی است که دست اجتماعی به

یابی  بر این مبنا جامعه یا نهاد اجتماعی بتواند مشارکت اعضای خود را برای دست کند. تسهیل می

شود که دارای سرمایه اجتماعی است  ای جلب نماید،گفته می به اهداف خاص یا حل مسئله

های شهروندان  کوشش»کند:  ین تعریف می(. هانتینگتون مشارکت سیاسی را چن1531)موسوی،

(. مک کالسکی نیز 1583)حسنی، « های عمومی منظور تأثیر نهادن بر سیاست غیردولتی به

داند که از طریق آن اعضای یک جامعه  ای می های داوطلبانه مشارکت سیاسی را آن دسته از کنش

« ر مستقیم یا غیرمستقیمطو چه به»های عمومی  در گزینش حاکمان و تأثیرگذاری در سیاست

(. برای تحقیق چنین هدفی، یک نظام سیاسی 1583جمعه زاده و دیگران،  شوند )امام سهیم می

ها در حوزه مشارکت سیاسی، ضمن  باید از همه منابع انسانی خود بهره گیرد و با فعال کردن آن

)وثوقی و دیگران، ثبات پذیر نمودن خود، به بهبود سازوکارهای اجرایی خود نیز دست یابد 

منزله نیمی از اعضای جامعه و همچنین یک  (. در چنین جایگاهی است که نقش زنان به1585

منزله بخش از  شود؛ زنانی که اشتغال و فعالیت آنان دوشادوش مردان، به نیروی محوری مطرح می

های  ن در عرصهجمعیت فعال جامعه، تأثیر فراوانی در توسعه و سازندگی جامعه دارد. مشارکت آنا

های مشارکت جویانه تلقی  ای مناسب برای سایر عرصه تواند پشتوانه گیری حکومتی می تصمیم

مسائل حقوق زنان از جمله حقوق سیاسی و اجتماعی از (. 1531شود )گالبی و دیگران، 

متأسفانه بسیاری از زنان افغان به دالیل  .موضوعات مهم و مرتبط با توسعه سیاسی کشورهاست

 2011در سال  2(.  اکسفام2021، 1متعدد از حقوق و امتیازات خود محروم شده اند )مرا و یکتا
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وضعیت زنان افغان در دوران حکومت طالبان را تشریح نموده. وی بیان می کند که سیاست های 

اجتماعی زنان، ان ها را از حقوق اساسی خود به عنوان -بی رحمانه طالبان در حوزه سیاسی

بنابراین هدف از انجام این تحقیق (. 2016، 1کشور محروم می کند )ابراهیم و موزرتشهروند 

بندی عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان با تحلیل معادالت  شناسایی و رتبه

 باشد. ساختاری درکشور افغانستان استان کابل می

شناخته شده است.  ها تترین شاخص توسعه سیاسی مل عنوان مهم مشارکت سیاسی به

دهد )ابیر بشیر و  تر خود را نشان می توسعه به شکلی حساس در کشورهای درحال خصوص به

(. مشارکت سیاسی کلید توسعه سیاسی یک جامعه است، بدین ترتیب هرچه 2012 2دابابنه

میزان مشارکت سیاسی افزایش یابد، توسعه سیاسی نیز افزایش خواهد یافت )رئیسی و 

ازپیش و رشد فمنیست درحال  بین برابری حقوق زنان و مردان بیش (. دراین1533ران، همکا

ازپیش زنان  باشد. جوامع فعالین حقوق زنان، مشارکت بیش تکامل و حمایت از حقوق زنان می

دانند و معتقد بر مشارکت فعال  اجتماعی را نمودی از مشارکت زنان می-در جبهه های سیاسی

باشند. نادیده انگاری زنان در مشارکت سیاسی به معنی  در همه امور می و ابراز نظر زنان

رو  ساالری را با چالش روبه گیری نیمی از جمعیت فعال یک جامعه است و روند مردم نادیده

های  شود زنان فرصت های جنسیتی باعث می تأثیر نقش (. 2012کند )ابیر بشیر و دابابنه،  می

های خود و ظاهر شدن به عنوان  اسی، به اشتراک گذاشتن ایدهکمتری برای مشارکت های سی

های بیشتری برای تجلی  شود مردان فرصت مدیران توانمند داشته باشند در حالی که باعث می

مشارکت سیاسی زنان از مباحث درخور توجهی (. 2021، 5در این نقش ها داشته باشند )حسنی

ع خاص خود مواجه است. مطالعات صورت گرفته ها و موان ای با چالش است که در هر جامعه

دهد که عوامل اجتماعی، فرهنگی و انتظارات متفاوت جامعه از مردان وزنان، موانع  نشان می

(. بصورت کلی مشارکت سیاسی و 1533مهمی بر سر راه زنان است )رئیسی و همکاران، 

له مباحثی است که در های سیاسی و اداره جامه ازجم گیری چگونگی دخالت مردم در تصمیم

)باقری و  خورد ها قبل از میالد تا امروز به چشم می سراسر تاریخ در اندیشه سیاسی از قرن

طور سیستماتیک با مردان متفاوت  رسد ترجیحات زنان به (. ازآنجاکه به نظر می1538همکاران، 

لت متمرکز های دو است، برخی از محققان بر چگونگی تأثیر هویت سیاسی زنان بر سیاست
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(. زنان یکی از نیروهای اجتماعی 2018 ،1هستند که دارای پیامدهای جنسیتی است )یاو و یو

تأثیرگذار در نظام اجتماعی و سیاسی جوامع هستند و چگونگی مشارکت سیاسی آن ها در 

عنوان بخش مهمی از پیکر  توسعه سیاسی کشورها مهم و اثرگذار است. همچنین زنان به

های خانوادگی و اجتماعی هستند )باقری و همکاران،  ل بار سنگین مسئولیتاجتماع، حام

آمیز توسط زنان مصر را موجب تغییر  (. برجین و همکاران، حضور در اجتماعات اعتراض1538

(. دسترسی زنان به قدرت 2013اند )برجین و همکاران،  دیدگاه سنتی در مورد زنان دانسته

های زندگی عمومی ازجمله روابط اقتصادی،  ها در همه حوزه سیاسی باید از طریق حضور آن

رسد حوزه صرفاً سیاسی در برابر ورود زنان  اجتماعی، فرهنگی صورت گیرد معذلک به نظر می

های اقتدارگرا در سراسر جهان و نبود فعالیت مداوم دموکراتیک  کند. وجود رژیم مقاومت می

(. امروزه در 1585در حوزه سیاست است ) میشل، یکی از موانع اصلی مشارکت فعاالنه زنان 

منزله یکی از  شناسی، کمتر تردیدی وجود دارد که نابرابری جنسی به میان اصحاب جامعه

ترین مصادیق نابرابری اسمی باید هرچه بیشتر کاهش یابد. این امر حرکتی به سوی برابری  مهم

های جنسیتی در منافع  کاف(. تحقیقات موجود در مورد ش1600جنسیتی است )عظیمی، 

دهد: وقتی صحبت  طور مداوم یک پارادوکس مهم را نشان می سیاسی، مشارکت و مشارکت به

های جامعه مانند  گیری و درگیر شدن در گروه مانند رأی "شهروند خوب"های  از فعالیت

بت به متحده و چه در سراسر جهان است ، با نرخ باالتری نس کلیساها، زنان، چه در ایاالت

(. با این 2010 5؛ کوفه و بولزندال2001و همکاران  2همتایان مرد خود شرکت کنند )برنز

های تبلیغاتی  های سیاسی صریح تر، مانند شرکت در فعالیت وجود، وقتی صحبت از فعالیت

، چراکه در اکثر اوقات به ویژگی های رفتاری و شخصیتی مانند شود، زنان از مردان عقب می می

عال بیشتر توجه می شود تا روابط سیاسی و فعالیت های انان. این تفاوت ها بیشتر در زنان ف

، 6)پیات و یانوس زمان حضور زنان در امور سیاسی و نامزدی امور مدیریتی بیشتر نمودار است

سال گذشته، بسیاری از بازیگران درگیر در مناقشه با ایده ایجاد یک  60در طول . (2018

، چند پیشرفت 2010فغانستان با اثرات مختلف مصالحه کرده اند. در سال پروسه صلح در ا

کلیدی به دست آمد که منجر به ایجاد ساختارهای رسمی برای کار روی روند صلح شد، از 
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که  2، با تمرکز بر مصالحه، و برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان1جمله شورای عالی صلح

(. اما این روند به همینصورت باقی نماند. و مجددا طالبان 2022، 5متمرکز بود )ریواس و صافی

زنان در افغانستان با حضور خود در صحنه قدرت افغانستان، تصمیمات سیاسی را تغییر دادند. 

اند. از  رؤیت، فرودهای دوام داری را در دوره های مختلف تجربه کرده بدون داشتن فرازهای قابل

تا دوران حضور نیروهای نظامی سایر کشورها در این کشور و زمان حضور طالبان و سقوط انان 

حتی در زمان حال با حضور و قدرت گرفتن مجدد طالبان. هر زمان که دولتی روی کار آمده 

است که وضعیت زنان را بهبود بخشیده و شرایط را برای حضور زنان افغان در جامعه مساعد 

ه دستاوردهای کسب شده را یکسره از بین برده ساخته است بالفاصله اتفاقاتی رخ داده است ک

تر از گذشته کرده است. قوانین و اسناد حقوقی افغانستان ازنظر  است و شرایط را برای زنان تنگ

دادن حق مشارکت سیاسی به زنان بسیار غنی بوده است. در بسیاری از قوانین کشور که 

ای شده  باشد، به حقوق زنان توجه ویژه ی( افغانستان م2006ها قانون اساسی جدید )  پیشتاز آن

های اجتماعی و سیاسی را تشویق کرده است. قانون انتخابات،  است و مشارکت زنان در عرصه

(، مبارزات سیاسی، رقابت در جهت انتخاب شدن برای 2008استراتژی رشد ملی افغانستان ) 

سیاسی حمایتی،  های سیاسی و عمومی کشور، مشارکت سیاسی منفعالنه، مشارکت پست

مشارکت سیاسی فعال، مشارکت سیاسی ابزاری، مشارکت سیاسی خودجوش، مشارکت سیاسی 

ی عمل ملی زنان  (. برنامه1536شود )پناهی و بنی فاطمه،  برانگیخته شده و ... شامل می

( و قانون شوراهای والیتی، همگی برای زنان سهم خاصی در نظر 2017 -2007 ) 6افغانستان

 (. 1538داری و سیاست تضمین شود ) جعفری،  های حکومت اند تا حضور زنان در عرصه گرفته

 پیشینه تحقیق

(، در بررسی موانع نهادی مشارکت سیاسی زنان 1533رئیسی و همکاران )پیشینه داخلی: 

 منطقه بلوچستان، موانع اصلی را نهادهای غیررسمی یا ناملموس همانند فرهنگ پدر/

کنند؛ باورهایی که از سویی علت خود ناباوری  از باورهای سنتی تعریف می مردساالری و بخشی

پذیری  (، در بررسی رابطه جامعه1538های سیاسی است. باقری و همکاران ) زنان در فعالیت

پذیری سیاسی،  سیاسی با مشارکت سیاسی زنان شهر اهواز نشان دادند که متغیرهای جامعه
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مشارکت سیاسی و تأثیر طبقه اجتماعی و قومیت بر سن، طبقه اجتماعی و قومیت بر 

(. مشارکت سیاسی در زندگی، تا بدان 1536پذیری سیاسی تأثیر دارند. مجدی نسب ) جامعه

اندازه اهمیت دارد که ارسطو آن را محور زندگی سیاسی قرار داده است و شهروند را کسی 

( 1531است. گالبی و حاجیلو ) دارداند که از حق مشارکت در امور قضایی و شورایی برخور می

ای برای تحقق توسعه گرایانه، بایستی از تمامی منابع انسانی خود بهره گیرد زنان هر  هر جامعه

ها دوشادوش مردان  شوند که اشتغال و فعالیت آن جامعه، نیروی محوری و بنیادی محسوب می

 وسعه سازندگی جامعه دارد.عنوان بخش از جمعیت فعال جامعه، تأثیر فراوانی در رشد ت به

(، در تحقیقی تحت عنوان چالش های مشارکت 2021مرا و یکتا )پیشینه خارجی: 

سیاسی زنان در افغانستان: دیدگاه های تاریخی و فرهنگی، به این نتیجه دست یافتند که 

 های جنسیتی و صدها مانع دیگر، ریشه مسائلی مانند موانع آموزشی، وابستگی اقتصادی، شکاف

های پیش روی مشارکت سیاسی زنان هستند. رابطه این علل به گونه ای است که تقویت  چالش

(، در پژوهش خود تحت عنوان 2021حسنی ) .یکی منجر به تقویت دیگری می شود و بالعکس

بررسی کمی درک کلیشه ای جنسیتی از سبک های رهبری زنان در میان کارمندان سازمان 

افغانستان، به این نتیجه دست یافت که صرف نظر از جنسیت،  های غیر دولتی در کابل،

گرا  گرا و وظیفه عنوان یک رهبر زن معامله های عاملی، یک رهبر زن را به کارمندان دارای ویژگی

تواند سبک رهبری یک رهبر  های مشترک کارکنان نمی کنند، در حالی که ویژگی ارزیابی می

(، در بررسی مشارکت سیاسی زنان و 2013مکاران )و ه 1بارگین بینی کند.  زن را پیش

شواهدی از بهار عربی مصر، به این نتیجه رسیدند که الگوهای  :توانمندسازی درون خانگی

ای که در  اندازه ای تأثیر زیادی بر مشارکت سیاسی زنان مصری گذاشته است. به منطقه

 2اند. پییت توجهی باهم داشته های اعتراضی در مناطق مختلف مشارکت زنان تفاوت قابل جنبش

(، در بررسی افزایش مشارکت سیاسی زنان و نقش مناطق دوستدار زنان، 2018و همکاران )

باشد تأثیر زیادی بر مشارکت سیاسی  اظهار داشتند که عوامل زمینه که ناشی از هر منطقه می

ویورک بیشتر از برخی گذارد. به همین دلیل در برخی مناطق دوستانه مثل نی زنان آمریکایی می

(، در پژوهشی با عنوان 2016)  5بنکسینگ زنگ مناطق دیگر مورد مطالعه بیشتر بوده است.

مشارکت سیاسی مشارکت سیاسی زنان در چین: پیشرفت کرده است یا نه ؟ چنین استدالل 

                                                            
1 Bargain 

2 Pyeatt 
3 Benxiang Zeng 
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در های مشارکت زنان چینی در راه برابری جنسیتی  ی برخی از جنبه نمایند که با مشاهده می

تر از بسیاری  حال، مشارکت سیاسی زنان چینی به مراتب کم سراسر جهان پیشتاز هستند. بااین

تر هرگز به  باشد. مشارکت سیاسی ضعیف و ناچیز زنان در سطوح پایین از کشورهای دیگر می

کند و اساساً موجب  حمایت و حفظ پلکان کاربردی ارتقا از طریق ساختارهای قدرت کمک نمی

( در 2011) 1شود. بالوق و همکاران دن و جلوگیری از مشارکت کلی سیاسی زنان میمحدود ش

پژوهشی با عنوان مشارکت رهبری سیاسی زنان در سراسر جهان: یک تحلیل نهادی ،با معرفی 

یک معیار تازه از ایدئولوژی جنسیت ملی به یک الگوی ملی و برابری زنان در مجلس 

وپرورش،  های عمومی برای آموزش توانمندسازی سیاسی، هزینهگذاری ، نشان دادند که  قانون

دوام اقتصادی کشور ، دسترسی به برق و اینترنت ، آزادی سیاسی و متغیرهای فرهنگی مانند 

ها ، شکاف جنسیتی در  گرایی و فاصله قدرت. از میان آن گیری عملکرد ، جمع جهت

 اهمیت بیشتری برخوردار است. گرایی / فرهنگی از توانمندسازی سیاسی و متغیر جمع

 روش تحقیق

پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی است و ازنظر ماهیت، توصیفی است زیرا به بیان واقعی 

پردازد. ازنظر روش  آوری اطالعات توصیفی می موضوع تحقیق و تشریح موضوع از طریق جمع

جامعه آماری پردازد.  رات میاجرا، پیمایشی است، زیرا با استفاده از پرسشنامه به بررسی نظ

، 2020دهد که طبق آمار سرشماری در سال  پژوهش را کلیه شهروندان کابل تشکیل می

گیری  گیری در این پژوهش روش نمونه روش نمونه تن گزارش شده است. 6٬200٬000

اطالعات نفر برآورد شده است.  573باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  تصادفی می

های اطالعاتی؛  ها و پایگاه نامه ها، مقاالت، پایان ابتدا بامطالعه پیشینه تحقیق، کتابیاز موردن

های مربوط به عوامل سیاسی و اجتماعی مشارکت سیاسی زنان استخراج شده و  کلیه مؤلفه

شده است. در بخش اول به  آوری اطالعات پرداخته سپس با استفاده از پرسشنامه به جمع

تحقیق و اثرگذاری ان ها بر مشارکت سیاسی زنان با استفاده از یک  سنجش متغیرهای

اثر با  تا بی 3ای که شامل نظر کامالً مؤثر با ارزش  گزینه 3پرسشنامه ساختاریافته با طیف لیک 

شده است. روش تجزیه و تحلیل مورداستفاده  های موردنیاز پرداخته آوری داده به جمع 1ارزش 

 2نسخه  Smart-PLSافزار  اری با رویکرد حداقل مربعات جزئی در نرممدلسازی معادالت ساخت

                                                            
1 Balogh & Etal 
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 SPSSافزار  باشد و درنهایت پس از تعیین متغیرهای مؤثر با استفاده از آزمون فریدمن در نرم می

 بندی متغیرها پرداخته شد. به رتبه 18نسخه 

 های پژوهش یافته

ف روش مبتنی بر کوواریانس معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی برخال

های برازش مدل مربع خی برای بررسی میزان  ( دارای شاخص2، آموس 1افزارهای لیزرل )نرم

آوری شده نیست. بنابراین از رویکرد واریانس محور یعنی  های جمع انطباق مدل نظری با داده

ستفاده شده است. ا Smart-PLSمدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی با 

 در مدلسازی معادالت ساختاری:

 افزار سازی معادالت ساختاری با نرم گیری )انعکاسی یا ترکیبی( در مدل ارزیابی مدل اندازه  .1

PLS 
گیری از سه معیار قابلیت اطمینان ، روایی همگرا و  های اندازه برای ارزیابی تناسب مدل .2

 شود. روایی واگرا استفاده می

 5سنجش پایایی

گیری تحت شرایط یکسان تا  دهد که ابزار اندازه ای را نشان می قابلیت اطمینان یا پایایی درجه

دهند. این بدان معناست که اگر محقق پرسشنامه خود را  چه اندازه همان نتایج را انجام می

ن طور موازی اجرا کند و نتایج هر دو یکسان باشد ، پرسشنامه از قابلیت اطمینا دوباره یا به

کامل برخوردار است. با بررسی ضرایب بار عامل ، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی انجام 

باشد.  تر از آلفا می نیز یکی از ضرایب سنجش پایایی قوی rho_Aشود. همچنین ضریب  می

 باشد.  می 007حداقل ضریب استاندارد مورد تائید تمامی این ضرایب برابر با 

 ایی . ضرایب پای1جدول 

 

C. Alpha rho_A CR 

 عوامل اجتماعی
0.880 0.892 0.897 

 عوامل سیاسی
0.867 0.872 0.899 

 مشارکت زنان
0.835 0.896 0.874 

                                                            
1 LISREL 

2 Amos 
3 Reliability 



  3 ...     ثر بر مشارکت سیاسیؤبندی عوامل سیاسی و اجتماعی م و رتبهناسایی ش

 1روایی همگرا

گیری، روایی همگرا است که به بررسی همبستگی هر  های اندازه دومین مالک مطالعه مدل

2معیار پردازد.  عامل با سؤاالت خود می
AVE  شده، معیاری است  میانگین واریانس استخراجیا

دهنده میانگین واریانس  نشان AVE شود. معیار گیری اعتبار همگرا استفاده می که برای اندازه

میزان همبستگی یک  AVEتر ، مشترک بین هر عامل با سؤاالت خود هست. به عبارت ساده

بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر دهد که هرچه این همبستگی  عامل با سؤاالت خود را نشان می

عنوان مقدار میانگین کل توان دوم بارهای معرف متناظر با هر سازه تعریف  این معیار به .است

طور متوسط  دهد که ، به یا باالتر نشان می 003شود. . مقدار متوسط واریانس استخراج شده  می

 کند. می های مربوطه را توصیف ، ساختار بیش از نیمی از واریانس معرف

 . ضرایب روایی همگرا2جدول 

 AVE متغیر

 0.544 عوامل اجتماعی

 0.599 عوامل سیاسی

 0.503 مشارکت زنان

 3روایی واگرا

 :دهد گیری است که دو موضوع را پوشش می های اندازه روایی واگرا سومین معیار بررسی برازش مدل

ا آن عامل در مقابل همبستگی آن های یک عامل ب الف( مقایسه میزان همبستگی بین سؤال 

 .(Cross Loading) های دیگر ها با عامل سؤال

هایش در مقابل همبستگی آن عامل با سایر  ب( مقایسه میزان همبستگی یک عامل با سؤال 

 ها. عامل

 معیار فورنل الرکر

د. طبق شو استفاده می 3و الرکر 6گیری، از معیار فورنل جهت بررسی روایی واگرای مدل اندازه

دهد که یک ساختار در مدل تعامل  این معیار ، اعتبار واگرایی قابل قبول یک مدل نشان می

                                                            
1 Convergent Validity 
2 Average Variance Extracted 
3 Discriminant Validity 
4 Fornell 
5 Larker 
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کنند؛  ( بیان می1381بیشتری با مشخصات آن نسبت به سایر ساختارها دارد. فورنل و الرکر )

ی برای هر سازه بیشتر از واریانس اشتراک AVEروایی واگرا در زمانی قابل قبول است که مقدار 

، این امر توسط یک ماتریس  PLSبین آن ساختار و سایر ساختارهای موجود در مدل باشد. در 

شود. به عبارت دیگر ، مقادیر روی قطر اصلی بیشتر از مقادیر زیر قطر اصلی است ،  بررسی می

 شود. گیری تائید می در این حالت اعتبار واگرا مدل اندازه

 الرکر -. ماتریس فورنل3جدول 

 مشارکت زنان عوامل سیاسی مل اجتماعیعوا 

 0.667 عوامل اجتماعی
  

 0.774 0.328 عوامل سیاسی
 

 0.709 0.284 0.296 مشارکت زنان

 های ارزیابی برازش مدل شاخص

دهد که مدل طراحی شده توسط محقق براساس اطالعات  نشان می Model-Fitتناسب مدل 

یگر ، سازگاری مدل آزمایشی با مدل نظری را نشان شود. به عبارت د واقعی چقدر پشتیبانی می

دهد. مدل نظری مدلی است که توسط محقق براساس ادبیات تحقیق یا تحلیل محتوای  می

آوری  های جمع کیفی تهیه شده است. مدل تجربی نیز به معنای مدلی است که بر اساس داده

 شده توسط محقق ساخته شده است.

 . شاخص های برازش مدل4جدول 

آمده دست مقدار به شاخص  ضریب استاندارد 

SRMR 0.089 <0.10 

d_ULS 2.378 >0.05 

d_G 0.683 >0.05 

NFI 0.901 >0.80 

 R2واریانس تبیین شده 

دهد که چند درصد از تغییرات در  ترین شاخص تحلیل است در واقع نشان می این ضریب که مهم

ر که قابل مشاهده است متغیرهای مؤثر تحقیق متغیرهای مستقل توضیح داده شده است. همانطو

 دهد. نمایند که مقدار خوبی را نشان می بینی می درصد از رفتار متغیر وابسته را پیش 00581

 . واریانس تبیین شده5جدول 

 R Square متغیر وابسته

 0.381 مشارکت زنان
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 تحلیل روابط فرضیات

 -1+ و 1دهیم. ضریب مسیر مقداری بین  میدر این قسمت ضرایب مسیر را مورد بررسی قرار 

 باشد. کند. منظور از نوع رابطه مستقیم، معکوس یا خنثی می باشد که نوع رابطه را تعیین می می

ها است. اگر این مقدار آمار به ترتیب  ارزش آماری تی در واقع معیار اصلی تائید یا رد فرضیه

 ٪33و  33،  30گیریم که فرضیه در سطوح  یباالتر باشد ، نتیجه م 38/2و  32/1،  26/1از 

ها  و مالک رد و پذیرش فرضیه 32/1با ضریب  ٪33شود. . در این تحقیق ، اطمینان  تائید می

درصد برای هر دو فرضیه  33در نظر گرفته شده است. ضریب معناداری در سطح اطمینان 

 باشند. ادار میباشد. بنابراین روابط در هر دو فرضیه معن می (P<0.5)کمتر از 

 . ضرایب تحلیل مسیر6جدول 

 
ضریب 

 مسیر

میانگین 

 نمونه

انحراف 

 استاندارد

آماره 

 تی

مقدار 

 معناداری
 نتیجه

مشارکت  <-عوامل اجتماعی 

 زنان
 پذیرش 0.000 4.768 0.048 0.248 0.228

مشارکت  <-عوامل سیاسی 

 زنان
 پذیرش 0.002 3.061 0.068 0.214 0.209

 

 
 SEMساختاری پژوهش در  . مدل1شکل
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 ها بندی شاخص رتبه

بندی دو معیار اصلی آمده  بندی آزمون فریدمن برای رتبه نتایج حاصل از رتبه 7-6در جدول 

  :باشدمی زیر شرح به سوم سوال فرعی آزمون نتایجاست. 

 بندی معیارهای اصلی پژوهش . نتایج آزمون فریدمن برای رتبه7جدول 

 رتبه بندی وزن رتبه 

 2 1.28 عوامل اجتماعی

 1 1.72 عوامل سیاسی

 

 
 بندی معیارهای اصلی پژوهش . نمودار رتبه2شکل 

 گیری بحث و نتیجه

نتایج بررسی عوامل سیاسی و اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در استان کابل نشان داد 

ی زنان افغان بر مشارکت سیاس 5002و سیاسی با ضریب  6072که عامل اجتماعی با ضریب 

دهد که شرایط مناسبی جهت مشارکت سیاسی زنان فراهم شده است مؤثرند. این امر نشان می

ورند. نتایج پژوهش چرا که اکثر پاسخگویان از رضایت نسبی در این زمینه سخن به میان می آ

نشان داد که عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت زنان در استان کابل شامل تشویق )در 

نفس داشتن،  ها و نهادها(، شخصیت فردی )همچون اعتمادبهها، سازمانعات، رسانهمطبو

استقالل، هدف از زندگی(، فرهنگ خانوادگی، فرهنگ فکری جامعه، تربیت خانوادگی، مکانیسم 

باشد و عوامل سیاسی مؤثر تشویقی و افتخار به حضور زنان و باورهای مثبت نسبت به زنان می

اند از: پیوستن به احزاب، کاندیدا شدن زنان،  زنان در استان کابل عبارتبر مشارکت سیاسی 

های سیاسی و شبه سیاسی و تأثیرگذاری بر انتخاب رهبران سیاسی، عضویت فعال در سازمان

مشارکت در بحث غیررسمی و رأی دادن. در بررسی عوامل سیاسی مؤثر بر مشارکت سیاسی 

ن از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد که طرح زنان در استان کابل کشور افغانستا

ترین عامل سیاسی در  مباحث سیاسی بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و مهم

1.28 

1.72 
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ازآن سخنرانی سیاسی، عضویت و پذیرش در سازمان  مشارکت سیاسی زنان است و پس

-های سیاسی در رتبهسازمان نظامی، کاندیدا شدن زنان، عضویت در احزاب و پذیرش در شبه

در بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی زنان در استان کابل  های بعدی قرار دارند.

عنوان  ها بهکشور افغانستان از آزمون فریدمن استفاده شد نتایج نشان داد که تشویق رسانه

بل است و پذیرش ترین عامل اجتماعی اثرگذار بر مشارکت سیاسی زنان در استان کا مهم

های اجتماعی برای کاندیدا شدن، تربیت اهداف سیاسی، تربیت شخصیت مستقل، کتاب

نفس، حمایت توسط جامعه، دید  سیاسی و فرهنگ، افتخار به حضور زنان، تربیت زن اعتمادبه

ل های بعدی قرار دارند. از انجا که کابمثبت جامعه و برابری سیاسی زن و مرد به ترتیب در رتبه

پایتخت افغانستان است، ادارات دولتی بیشتر در این شهر بنا شده اند. طبق تحقیق حسنی 

(، کارکنان این ادارات ترکیبی از زنان و مردان بوده اند. اما با توجه به حضور طالبان 2021)

تغییر در ترکیب جنسی کارکنان ادارات در کابل پیش رو است. همچنین در این شهر دانشگاه 

روفی همچون دانشگاه کابل قرار دارند، که جمعیتی زیادی از دانشجویان ان زنان و های مع

پس از حمله نیروهای نظامی امریکا و  2001دختران را تشکیل می دادند. این شهر در نوامبر 

سازمان ناتو به افغانستان، حکومت وقت با همکاری سایر کشورها و سازمان ها بین المللی 

کنون حضور مجدد طالبان دغدغه هایی ات بازسازی خود انجام داد، اما هم فعالیت هایی را جه

را با ویرانی های جدید به همراه داشته است. نتایج آزمون حاکی از آن است که در جامعه 

سیاسی افغانستان و به ویژه نظام طالبان، اعتقادی به برابری سیاسی زن و مرد وجود ندارد و 

خصوص در زمینه مشارکت  های اجتماعی و سیاسی و بهعدالتیبی این خود سرمنشأ بسیاری از

بندی دو عامل مؤثر بر مشارکت سیاسی سیاسی در جامعه زنان افغانستان شده است. جهت رتبه

زنان در استان کابل در کشور افغانستان نیز از آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج آزمون 

رتبه اول قرار دارد و برابری سیاسی زن و مرد در رتبه نشان داد که طرح مباحث سیاسی در 

آخر جای گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت مشارکت سیاسی زنان در افغانستان 

تا قبل از قدرت گیری مجدد طالبان روبه بهبودی بوده است و هنوز موانع مهمی بر سر راه 

ترین مانع آن عدم  انستان وجود دارد که مهمرسیدن به حد ایده آل در استان کابل و کشور افغ

باشد که این عامل موجب عدم رشد  برابری سیاسی زن و مرد در وضع سیاسی کشور می

های سیاسی کشور استفاده شود. مدتی سیاسی در کشور شده و موجب شده تا از همه پتانسیل

ادارات دولتی به دلیل  های کابل به دلیل حضور طالبان رو به تعطیلی نهاده شدند و دانشگاه
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محدودیت های زنان در تردد، با کمبود نیرو مواجه شدند. و شکاف جنسیتی در کابل موجب 

فاصله گرفتن بیشتر زنان از مشارکت های سیاسی و مدنی شده است. در این راستا عوامل 

وان به سیاسی تاثیر بسیار بیشتری بر این موضوع داشته اند. در حوزه های عوامل سیاسی می ت

گروه ها و احزاب سیاسی مختلف اشاره کرد که نیاز به تغییرات بنیادی در تفکرات ان ها جهت 

جذب زنان و عضویت فعال انان در سازمان های سیاسی و شبه سیاسی می باشد. به ویژه تغییر 

ن از دیدگاه ها و فرهنگ طالبان از ضروریات دوره جاریست. اما این تغییر فرهنگ را تنها می توا

طریق آموزش و فشارهای جوامع سیاسی بین المللی بدست آورد چراکه قدرت حاکم در 

افغانستان و به ویژه در کابل در دست طالبان بوده و زنان به تنهایی نمی توانند به مقابله و 

 تغییر فرهنگ انان برآیند. 

 پیشنهادهای کاربردی

  می تواند به افزایش مشارکت سیاسی از انجایی که توسعه وضعیت اجتماعی زنان در کابل

انان نیز منجر شود، پیشنهاد می شود به حضور زنان و توجه به برابری جنسیتی در امور 

اجتماعی توجه بیشتری شود. از حضور زنان و دختران در امور اجتماعی و و فعالیت انجمن 

الیت های های اجتماعی مختلط جلوگیری نشود و دختران از سنین پایینتر در این فع

 اجتماعی حضور یابند.

  پیشنهاد می شود دختران در سنین پایین را مجبور به ازدواج نکنند و به نظر انان در امر

 ازدواج بیشتر توجه شود.

 ل نامطلوب است بنابراین بنتایج نشان داد که وضعیت برابری سیاسی زن و مرد در کا

د خود را نسبت به عملکرد سیاسی شود تا مسئولین و سیاستمداران کشور دیپیشنهاد می

های سیاسی و اداری کشور استفاده کنند تا دید زنان تغییر داده و از زنان بیشتر در پست

خصوص مردان نسبت به عملکرد سیاسی زنان مثبت شود و به برابری نسبی در  جامعه و به

 این زمینه دسترسی پیدا کنند.

 های سیاسی ان کشور وری وابسته به حزببا توجه به این که مشارکت سیاسی در هر کش

های سیاسی زنان در شود جهت مشارکت بیشتر زنان در فعالیتاست بنابراین پیشنهاد می

های بیشتر با سیاستمداران سعی نمایند تا در های حزبی کشور وارد شده و با رایزنیتشکل
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-زنان توسط زنان راه های باالی حزبی از زنان استفاده شود و یا حزب مخصوص به خودرده

 اندازی شود.

 ها به با توجه به این که جامعه افغانستان جامعه سنتی است و هنوز بسیاری از خانواده

داند بنابراین  طور کل مخالف می های مختلف به حضور زنان در جامعه و قبول مسئولیت

خصوص  ن و بههای منظم در زمینه زناشود ابتدا صداوسیما با ارائه برنامهپیشنهاد می

ها فراهم کند تا به مرور زمان دید مردم نسبتا به حضور زنان در جامعه مشارکت سیاسی آن

 های باالی مملکتی و سیاسی تغییر پیدا کند.خصوص در رده و به

 خصوص  های سیاسی و به ترین مراکز فعال در زمینه با توجه به این که دانشگاه یکی از مهم

های درس شود تا در کالسباشد بنابراین پیشنهاد میمیدر زمینه مشارکت سیاسی 

های الزم داده  های برابری سیاسی زن و مرد آموزش دانشجویان به دانشجویان در زمینه

عنوان سفیران فرهنگی در شهرها و  التحصیلی این دانشجویان به شود تا پس از فارغ

د و به نحوی به مردم محل روستاهای خود سرمنشأ تغییر نگرش نسبت به این موضوع شون

 های الزم را ارائه دهند. خود در این زمینه آموزش

 های مختلف سیاسی در کشور پایین با توجه به این که مشارکت سیاسی زنان در عرصه

گام ابتدا در انتخابات محلی شرکت نمایند تا  به صورت گام شود تا زنان بهاست پیشنهاد می

پس از گذراندن مراحل موفقیت در انتخابات کالن  وارد عرصه سیاسی کشور شوند و

عنوان کاندیداهای انتخابات وارد عرصه  سیاسی همچون مجلس و ریاست جمهوری به

 سیاسی شوند تا بتوانند نظرات مخالفین برابری زنان و مردان را به سمت خود تغییر دهند.

 باشد پیشنهاد  لی میبا توجه به اینکه مشارکت سیاسی در هر کشوری دارای سلسله مراح

شود زنان افغانستان در ابتدا مشارکت سیاسی خود را از سطح محله آغاز نمایند تا عالوه می

 بر کسب تجربه با ابعاد مختلف سیاست نیز بیشتر آشنا شوند.

 های مختلف  های سیاسی توسط زنان جهت نشان دادن توانایی زنان در عرصهایجاد گروه

 سیاسی.

 های سیاسی زنان و فعالیت زنان در هر محله و منطقه با عنوان تشکل هاییایجاد مکان

 ها. صورت مستمر در این تشکل به
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