افغانستان در سال  :٢٠١٠سروی مردم افغانستان
سواالتی که مکرراً پرسيده ميشوند
 ١٨عقرب  )١٣٨٩مطابق  ٩نوامبر٢٠١٠
سوال اول :اين سروی توسط کی تمويل گرديد؟
سروی متذکره محصولی از کا ر ايشيافونديشن بوده و از طرف ادارۀ انکشاف بين المللی اياالت متحده امريکا )(USAID
تمويل گرديده است.
سوال دوم :دفترايشيافونديشن برای اجرای اين سروی با کدام مرجع مشارکت داشت؟
کار ساحوی توسط مرکز افغانی تحقيقات اجتماعی –ا قتصادی و نظريات عامه ) (ACSORکه درکابل موقعيت دارد و
توسط ايشيافونديشن از سال  ٢٠٠۶بدينسو حمايت ميگردد ،انجام پذيرفت .به تعداد مجموعا  ۶٣۴مرد و زن افغان آموزش
داده شدند تا در سراسر  ٣۴واليت افغانستان شخصا ً مصاحبه ھا را انجام دھند .اکثريت مصاحبه کننده گان کسانی بودند که
در سروی سالھای قبل نيز سھم داشتند.
سوال سوم :سوالھا چگونه ساخته شدند؟
پرسشنامۀ بکار رفته در سروی  ٢٠١٠و سروی ھای قبلی يک پرسشنامه معياری و دارای قابليت مقايسه بوده و ترکيبی از
سوالت مربوط به پاليسی سازان ،محققين اجتماعی و سا زمانھای تمويل کننده در مورد افغانستان ميباشد .سواالت مزبور
آمايش گرديده و نيز در سروی ھای بسيار مشھور مانند باروميتر آسيايی و شرقی و جنوبی و ھمچنان سروی ھای پاپ التين
درکشور ديگرجھان ،و نيز درساير سروی ھای ايشيافونديشن دربنگله ديش ،کمبوديا ،اندونيزيا ،فلپين و نيپال مورد استفاده
قرار گرفته اند .مانند سالھای گذشته ،امسال نيز امور طرح و ديزاين ،رھبری و تصحيح سروی را دفتر ايشيافونديشن عھده
دار بود .اما در اين زمينه از پروسۀ مشاورت استفاده صورت گرفت زيرا ما خواستيم بھترين پرسشنامۀ ممکنه را بسازيم و
معلوماتی معتبری را بدست بياوريم که به مرور زمان قابليت مقايسه را داشته باشند که از اصول ضروری تخنيک ھای مفيد
سروی بشمار ميرود .اين سروی به موضوعات اساسی مورد عالقه پرداخته ولی در عين زمان طوری عيار گرديده که با
وضعيت فعلی ھمخوانی داشته باشد و نيز از ميتود مناسبی در آن استفاده شده تا جوابگوی محدوديت ھا و چالش ھای
امروزی باشد .بگونۀ مثال ،امسال پرسش ھای جديدی راجع به انتخابات پارلمانی ،انکشاف ،فساد اداری و آشتی و مصالحه
در پرسشنامه عالوه شده بود .ساير پرسش ھا را تا حدی کوتاه ساخته بوديم تا وقت کافی برای پرسش ھای جديد که با مقطع
زمانی کنونی مرتبط ميباشند ،باقی بماند .اجرای اين سروی نزد ھر سروی شونده سه و نيم ساعت وقت را در بر ميگيرد،
لذا ما سعی ميورزيم تا پرسشنامه بيشتر از اين طوالنی تر نشود.
سوال چھارم :کدام شيوه ) ميتودولوژی( درسروی بکار برده شد؟
شيوۀ بکار رفته دراين سروی عبارت از اخذ يک نمونه به کميت ۶۴۶٧مصاحبه فردی با شھروندان افغان دارای سن ١٨
سال يا بيشتر ،اعم از ذکور و اناث ،که ھمه در داخل افغانستان زنده گی ميکردند ،بود.
بمنظور نمونه گيری تمام کشور به ھشت منطقه جغرافيايی متشکل از ٣۴واليت تقسيم گرديده و سروی در تمام واليات
صورت گرفت .بنا برملحوظات فرھنگی در ابتدا نفوس به نمونه ھای فرعی اناث و ذکور تقسيم شد .برای ھريکی از نقاط
نمونه گيری در ھر منطقه ،واليت و ساير تقسيمات اداری کوچکتر ،تعداد مساوی جواب دھنده گان طبقه اناث و ذکور
اختصاص داده شد .مصاحبه با جواب دھنده گان طبقه ذکور و اناث توسط مصاحبه کننده گان افغان دارای جنس مشابه شان
صورت گرفت .به عبارت ديگر تنھا سروی کننده گان زن با جواب دھنده گان زن مصاحبه نمودند.
) شرح مکمل ميتودولوژی در ضميمه  ٢گزارش سروی موجود است(.

سوال پنجم :چه تعداد افغانھا سروی شند؟
 ۶۴۶٧تن ) ۵۶فيصد مردھا و  ۴۴فيصد زنھا(
سوال ششم :اثرات مشکالت امنيتی باالی اين سروی چگونه بود؟
در جريان سال  ٢٠١٠بنابر وضعيت نا مناسب امنيتی دربعضی از واليات کشور و نيز جاری شدن سيالب ھا وھمچنان
موانع طبيعی باعث آن شد که بعضی از محالت نمونه گيری بصورت تاکتيکی جھت محفوظ نگھداشتن سروی کننده گان از
خطرات ،تغير وتبديل گردند .برای برطرف ساختن موانع امنيتی ولوژستيکی و بمنظور تحت پوشش قرار دادن تمام ٣۴
واليت و جمع آوری نظرياتی که از آرای تمام مردم نماينده گی نموده بتواند در عين واليات نقاط نمونه گيری بديل انتخاب
گرديدند .درسال  ١۶ ، ٢٠١٠فيصد محالت نمونه گيری بنا بر داليل امنيتی در مقايسه با  ١٢فيصد در سال  ٢٠٠٩نيازبه
تغيير داشتند.
تعداد  ۶٣۴افغان اعم از زن و مرد آموزش ديدند تا مصاحبه ھای فردی را با ساکنين در محالت جھت اندازی گيری ای
روش و تجارب شھروندان افغانستان به گونه مستقيم و بيطرفانه انجام دھند.
معلومات بيشتر دراين باب در بخش  ١،٣خالصه اجراات اين گزارش دستياب است .معلومات مکمل در رابطه شيوه سروی
در ضميمه  ٢قابل دسترس ميباشد.
سوال ھفتم :وجوه تمايز نظر سنجی کنونی با نظر سنجی ھای سالھای قبلی ايشيافونديشن در چيست؟
سروی سال  ٢٠١٠که بمراتب وسيعتر از سروی سال  ٢٠٠۴بود و به ادامۀ سروی ھای سالھای  ٢٠٠٨ ،٢٠٠٧ ،٢٠٠۶و
 ٢٠٠٩انجام شد به موضوعات اساسی مورد عالقه پرداخته ولی در عين زمان طوری عيار گرديده بود که با وضعيت فعلی
ھمخوانی داشته باشد و نيز از ميتود مناسبی در آن استفاده شد تا جوابگوی محدوديت ھا و چالش ھای امروزی باشد .انعکاس
آن در سروی سال  ٢٠١٠طوری بود که سؤاالت بيشتری راجع به انتخابات پارلمانی ،پيشرفت و انکشاف ،فساد اداری و
آشتی با مخالفين در آن جابجا گرديده بود .ساير پرسش ھا را اندکی کوتاھتر ساختيم تا از يکطرف وقت کافی برای پرسش
ھای جديد وجود داشته باشد و از جانب ديگر از طويل شدن بيشتر پرسشنامه جلوگيری بعمل آيد.
سروی ) ٢٠٠۴که در  ٢٣سرطان سال ١٣٨٣منتشر گرديد( بيشتر راجع به انتخابات رياست جمھوری سال  ٢٠٠۴بر
محور ارزيابی سطح آگاھی رای دھندگان از انتخابات رياست جمھوری سال  ٢٠٠۴افغانستان ميچرخيد ،کميت نمونه گيری
آن کوچک ) ٨٠۴تن( بود و اکثر سؤاالت آن متوجه کسانی بود که قصد رای دھی در انتخابات سال  ٢٠٠۵افغانستان را
داشتند.
سروی سال ) ٢٠٠۶که به تاريخ  ١٨عقرب  ١٣٨۵منتشر گرديد( مشتمل بر تعداد زيادی از سؤاالت مشابه در رابطه با
روندھای سياسی بوده ولی وسعت آن بيشتر بود چنانچه در آن سروی طی سؤاالت مختلف نظر  ۶٢٢۶تن افغان در ٣٢
واليت پيرامون موضوعاتی از قبيل اعتماد ،حل مشکالت ،امنيت ،حقوق زنان ،دين و امور انکشافی گرفته شده بود.
سروی سال ) ٢٠٠٧که به تاريخ اول عقرب  ١٣٨۶منتشر گرديد( کميت نمونه گيری بزرگتر ) ۶٢۶٣تن( داشت و تمام ٣۴
واليت کشور را تحت پوشش قرار داد.
در سروی سال ) ٢٠٠٨که به تاريخ  ٧عقرب  ١٣٨٧منتشر گرديد( مجموعا ً با  ۶۵٩٣شھروند افغان در  ٣۴واليت
افغانستان مصاحبه صورت گرفت.
در سروی سال ) ٢٠٠٩که به تاريخ  ۵عقرب  ١٣٨٨منتشر گرديد( با  ۶۴٠۶تن در تمام  ٣۴واليت مصاحبه صورت
گرفت .دليل کم بودن تعداد جواب دھنده گان سال  ٢٠٠٩نسبت به سال  ٢٠٠٨اين بود که در سال  ٢٠٠٩سروی کننده گان
ما قادر نشدند تا در واليات زابل ،ارزگان و پکتيکا با زنان مصاحبه انجام دھند.
پرسشنامۀ سروی سال  ٢٠١٠ابتدا توسط خود ايشيا فونديشن مورد غور و مداقه قرار گرفته و سپس بمنظور بازنگری و
نظرخواھی به ادارات تمويل کننده فرستاده شد .بمنظور جمع آوری نظريات افغانھا بعد از انتخابات رياست جمھوری و
شورا ھای واليتی و قبل از انتخابات پارلمانی ،سؤاالت مختص به اين موضوعات در پرسشنامه شامل ساخته شدند .در تمام

حصص پرسشنامه بعضی از پرسش ھای معياری مورد تجديد نظر قرار گرفتند تا پاسخ ھای واضح تر و مفيد تر حاصل
گردند .برای افزايش دامنۀ مصاحبه ھا و جلوگيری از تکراری بودن پاسخ ھا ،در طرح نمونه گيری تغييراتی بعمل آمد زيرا
نمونه ھا از نقاط نزديک به ھم جمع آوری ميگرديدند.
سوال ھشتم :چرا سوالھای مربوط به انتخابات پارلمانی سپتامبر سال  ٢٠١٠در سروی امسال عالوه گرديد؟
عالوه بر سواالت اساسی که از بدو آغاز سروی شامل پرسشنامه گرديده اند ،ھمه ساله سواالت مربوط به موضوعات
بخصوص و موقوت نيز در آن عالوه ميگردند .اين سروی ازيک طرف نظريات افغانھا را در يک مقطع خاص زمانی
بررسی ميکند و از جانب ديگر تفاوت ھای وارده در افکار عامه طی يک مدت زمان نسبتا ً طوالنی را سنجش مينمايد.
سوال نھم :آيا اين سروی نشاندھندۀ آگاھی افغانھا از انتخابات بعد از اعالم نتايج انتخابات رياست جمھوری سال ٢٠٠٩
نيز ميباشد؟
سروی حاضر در ھمان چھارچوب زمانی صورت گرفت که سروی ھای گذشته صورت گرفته بودند ،يعنی بين  ٢٨جوزا
الی  ١۴سرطان سال  ١٣٨٩وھمچنان نظريات افغانھا بعد از انتخابات رياست جمھوری و شورا ھای واليتی و قبل از
انتخابات پارلمانی سپتامبر ٢٠١٠را در بردارد .دو ماه قبل از انتخابات  ٧٨فيصد جواب دھنده گان از انتخابات آينده
پارلمانی اگاھی داشتند .و  ٧۴فيصد رای دھنده گانی که ثبت نام نموده بودند گفتند که رای خواھند داد که از اين جمله %٣٩
شان گفتند که به گمان اغلب رای خواھند داد.
سوال دھم :آيا درآينده سروی ھای ديگری نيز صورت خواھد گرفت؟
بلی ،سروی ھای مشابھی برای سالھای  ٢٠١١و احتماالً  ٢٠١٢پالن گرديده است.
سوال يازدھم :ايشيافونديشن در مورد اين سروی ھا چی فکر ميکند؟
چنانچه در سروی ھای قبلی ما نيز ديده شده ،ايشيافونديشن باالی نتايج سروی ھا تبصره نميکند .نقش ما فراھم نمودن
معلومات قابل اطمينان ،مفيد و بينظير جھت روشن ساختن وضعيت موجوده برای امور مربوط به پاليسی ميباشد .سروی
مورد بحث يک کار بسا مھمی است که در شرايط سخت در افغانستان صورت پذيرفته ،اما ايشيافونديشن در مورد يافته ھای
آن موضع بخصوصی ندارد.
ما خرسند ھستيم که با راه اندازی سروی ھا بصورت پياپی طی سالھای متمادی در افغانستان ظرفيت اجرای ھمچو سروی
ھا توسط خود افغانھا را بوجود آورده ايم .اميدواريم تا در آينده نيز کار خود را با مرکز افغانی تحقيقات اجتماعی -اقتصادی
و نظريات عامه)  (ACSORپوھنتون کابل ،اداره مرکزی احصائيه دولت جمھوری اسالمی افغانستان و ساير نھاد ھای
ذيربط ادامه دھيم.
سوال دوازدھم :چرا ايشيافونديشن اين سروی ھا را انجام ميدھد؟
ايشيافونديشن در اجرای سروی ھای پيچيده و تجربی که در آنھا نگرانی ،ضروريات و حمايت مردم عام و ھمچنان روند
انکشاف سنجيده شده و برای مباحثات مربوط پاليسی معلومات جمع آوری ميگردند ،شھرت بسرايی دارد.
سروی مذکور از يک طرف در يک مقطع خاص زمانی نظريات افغانان را بررسی ميکند و از جانب ديگر تغييرات وارده
در افکار عامه طی يک مدت زمان طوالنی را به سنجش ميگيرد .ھدف عبارت از جمع آوری نظريات دست اول تعداد
کثيری از افغانھا روی مسايل مختلف حکومتداری معاصر و رشد و انکشاف ميباشد تا باشد پاليسی و مفکوره سازان
حکومت ،جامعۀ جھانی ،و ملت افغانستان حين اتخاذ تصاميم و طرح راھکار ھا برای آينده از آن استفادۀ سودمند نمايند.
سوال سيزدھم :آيا ايشيافونديشن امسال جزوۀ تحليلی اين سروی را نشر خواھد نمود؟
نخير ،ايشيافونديشن جزوۀ تحليلی ھمراه را امسال نشر نخواھد نمود بلکه در سال آينده اين کار را انجام خواھد داد .توقع
ميرود که سروی سال  ٢٠١١تغييرات پاليسی ھای جامعۀ جھانی در قبال افغانستان را منعکس نمايد که در جزوۀ تحليلی
يافته ھای اين سروی بگونۀ دقيق و ھمه جانبه تفسير و تحليل خواھند گرديد .در گذشته ايشيافونديشن با سروی ھای سالھای
 ٢٠٠۶و  ٢٠٠٨جزوه ھای تحليلی ھمراه را به چاپ رسانيده است.

