افغانستان در سال 3131

سروی مردم افغانستان
سؤاالتی که مکرراً پرسیده میشوند
 72عقرب سال  31(3131نوامبر سال )7132
 .3سروی سال  3131مردم افغانستان چیست؟
این سروی که توسط دفتر ایشیافوندیشن در افغانستان طرح ،دیزاین و رهبری گردیده ،وسیع ترین و دیرینه ترین نظرسنجی
شهروندان افغانستان میباشد .در سروی امسال نظریات  1729شهروند افغان در  ۴۳والیت کشور طی مصاحبه های
رویاروی گردآوری شدند.
 .7گزارش این سروی حاوی کدام موضوعات است؟
این سروی طیف گستردۀ از موضوعاتی را که برای رشد و انکشاف کشور مهم پنداشته می شوند ،تحت پوشش قرار می
دهد .موضوعات عمدۀ شامل گزارش این سروی عبارتند از وضعیت ملی ،امنیت ،رشد اقتصادی و فرصت های کاری،
انکشاف و عرضۀ خدمات ،حکومتداری ،مشارکت سیاسی ،دسترسی به اطالعات و زنان و جامعه .سروی امسال در بر
گیرندۀ سواالت جدید پیرامون انتخابات سال  ،9111مهاجرت ها و مبارزه با حوادث است.
 .1این سروی در چه مدت زمان اجرا میشود؟
این دهمین سروی ساالنۀ سرتاسری مردم افغانستان است .سروی های گذشتۀ ما در سال  9131و از سال  9131الی 9111
انجام یافته اند .سروی های ساالنۀ مذکور در مجموع از نظر احصائیوی ابزار قابل اطمینان برای اندازه گیری تغییراتیست
که بمرور زمان در نظریات و مفکوره های مردم عام بوجود آمده اند .از سال  9131بدینسو سروی های مذکور نظریات
 01666افغان را جمع آوری نموده اند.
 .2کار ساحوی این سروی چه وقت انجام شد؟
مصاحبه های رویاروی از تاریخ اول الی  92سرطان  9111انجام شدند.
 .5چه تعداد افغانها سروی شدند؟
در این سروی با  1729شهروند افغان  -که بصورت اتفاقی انتخاب شده و از تمام اقشار مردمی کشور نماینده گی میکردند
در  ۴۳والیت کشور مصاحبه رویاروی صورت گرفت .بمنظور کاهش ضریب خطا ،امسال از عین اندازۀ نمونۀ سال
 2931استفاده شد که نسبت به سال  2932تقریبا ً  ٪۷۴افزایش داشت .پاسخ دهنده گان افراد دارای  93سال یا بیشتر،
شهروندان افغانستان 16% ،ذکور و  16%اناث ،شامل خانواده های شهر نشین ( )72%و روستانشین ( )20%بودند .در
سروی از ارقام تخمیني نفوس سال های  9117و 9111منتشرۀ ریاست احصائیۀ مرکزی افغانستان استفاده صورت گرفت
تا نتایج آن از تمام کشور نماینده گی کرده بتوانند( .تفصیالت کامل پیرامون ارقام و خصوصیات اجتماعی -اقتصادی پاسخ
دهنده گان در ضمیمۀ دوم گزارش موجود است).
 .6ضریب خطا در این سروی چقدر است؟
در سال  2939تاثیر تخمینی دیزاین  1122و ضریب مغلق خطا در سطح اطمینان  39%اگر قیمت  p = .5باشد برای نمونۀ
احتماالت  +/-1.5%است .مقایسۀ ضریب خطا با استفاده از عین تخنیک های محاسبه ،در بخش میتودولوژی (ضمیمۀ اول) ارائه
شده است .هر سال سوال اول سروی به حیث سوال نمونه برای محاسبۀ ضریب خطای سروی استفاده می شود.

 .2پرسشنامۀ سروی حاوی چند سوال است؟
در این پرسشنامه به تعداد  21سوال گنجانیده شده بود .امسال حد اوسط زمان مورد نیاز برای مصاحبه  29دقیقه ،حد
اصغری  76دقیقه و حد اعظمی  26دقیقه بود.

 .1پرسشنامۀ سروی چگونه ساخته شد؟
در سروی ایشیافوندیشن بمنظور سنجش تغییرات در نظریات مردم در طویل المدت ،سواالت کلیدی پرسشنامه همه ساله
بدون تغییر باقی می مانند .در سروی هر سال تعداد محدودی از سواالت جدید اضافه می شوند چنانچه در سال 9111
سواالتی راجع به انتخابات اخیر ،مهاجرت ها و مشکالت زنان در سروی گنجانیده شده بودند .سواالت از نقطه نظر مؤثقیت
با استفاده از تحلیل مقداری و از نقطه نظر معتبر بودن با استفاده از تحلیل کیفی آزمایش می شوند( .پرسشنامۀ سروی در
ضمیمۀ دوم اضافه گردیده است)
 .3کار ساحوی سروی را کی انجام داد؟ کنترول کیفیت سروی به کدام طریقه صورت گرفت؟
به تعداد  161مصاحبه کننده ( 222تن از طبقۀ ذکور و  211تن از طبقۀ اناث) آموزش داده شدند تا در سراسر افغانستان
مصاحبه های رویا روی را انجام دهند .کار ساحوی سروی توسط مرکز تحقیقات اجتماعی – اقتصادی و نظریات عامه
افغان ) (ACSORکه در کابل موقعیت دارد انجام پذیرفت و مرکز تحقیقاتی سیاره منحیث مرجع سومی مستقل از پروسۀ
کنترول کیفیت نظارت نمود.
از سال  9131بدینسو  17.9%تمام مصاحبه های رویاروی سروی با پاسخ دهنده گان نظارت گردیده اند ،به شمول نظارت
مستقیم در جریان مصاحبه توسط آمر والیتی ( ،)1.1%برقراری تماس مجدد توسط آمر والیتی ( ،)76.1%تماس مجدد
توسط دفتر اکسور در کابل ( )7.3%و نظارت توسط مرجع سومی ( .)1.6%امسال  13.3%سروی به نحوی از انحا مورد
کنترول کیفیت قرار گرفت ،به شمول  92.1%نظارت توسط مرجع سومی.
 .31اثرات مشکالت امنیتی در کشور باالی نتایج این سروی چگونه بود؟
در حال حاضر هیچ سروی نمی تواند در افغانستان به سبب مسافه و چالش های امنیتی به تمام مناطق کشور دسترسی پیدا
کند .به سان سالهای  9117و  ،9119امسال نیز مشکالت امنیتی باعث محدودیت دسترسی به نقاط نمونه گیری گردید.
ساحات ناامن و غیر قابل دسترس با استفاده از روش مصاحبه های "توقفی" بررسی شدند (مصاحبه با افرادی که از
محالت نمونه گیری نا امن یا غیر قابل دسترس آمده ویا بسوی آنجا سفر دارند) .در سال  9111حدودا  73.1%محالت
نمونه گیری از لست اصلی محالت نمونه گیری تعیین شده به طریقۀ اتفاقی ،تبدیل شدند که معادل  206قریه از مجموع
 9073قریۀ انتخاب شده به طریقۀ اتفاقی بود .به سان سالهای گذشته ،این سروی هم نتوانست به سبب موانع فرهنگی و
امنیتی در ساحات نا امن به زنان دسترسی یابد.
 .33این سروی توسط کی تمویل گردید؟
سروی سال  2939محصولی از کار ایشیافوندیشن بوده که به کمک ادارۀ کمک ها /وزارت امور خارجه و تجارت آسترالیا )،(DFAT
دفتر امور خارجه و مشترک المنافع /ادارۀ انکشاف بین المللی بریتانیا ) (FCO/DFIDو ادارۀ انکشاف بین المللی ایاالت متحدۀ امریکا
) (USAIDصورت گرفته است.

 .37ایشیافوندیشن چگونه مؤسسه ی است؟
ایشیافوندیشن یک مؤسسۀ غیر انتفاعی انکشاف بین الملی بوده که متعهد بر بهبود وضعیت زنده گی در قارۀ پویا و رو به
انکشاف آسیا می باشد .با داشتن  ۱۸دفتر در سراسر قارۀ آسیا ،یک دفتر جداگانه در واشنگتن دی سی و دفتر مرکزی خویش
در سانفرانسیسکو ،ایشیا فوندیشن به مسایل مهمی مانند حکومتداری و قانون ،رشد اقتصادی ،توانمندسازی زنان ،محیط
زیست و همکاری های منطقوی که قارۀ آسیا را در قرن بیست و یکم متاثر ساخته اند رسیده گی مینماید.
 .31ایشیافوندیشن در افغانستان چی کار هایی را انجام میدهد؟
ایشیافوندیشن کار خود را در افغانستان در سال  9111آغاز کرد .زمان گشایش مجدد دفتر ایشیافوندیشن در سال  9139در
افغانستان ،این بنیاد مردم افغانستان را در عمران مجدد کشور و تسریع روند انکشاف یاری رسانیده است .پروگرام های ما
در بخش های حکومتداری ،قانون و جامعۀ مدنی به شمول همکاری در تدوین قانون اساسی جدید و روند ملی ثبت نام رای
دهنده گان ،تعلیمات مدنی ،توانمندسازی زنان و معارف تمرکز دارند.

 .32چرا ایشیافوندیشن این سروی ها را انجام میدهد؟
هدف ایشیافوندیشن عبارت از فراهم ساختن اطالعات معتبر ،مفید و دقیق جهت روشن ساختن وضعیت موجود در سطح
محلی برای امور مربوط به پروگرامها میباشد .سروی ساالنۀ مردم افغانستان یک بخش مهم کار ایشیافوندیشن در افغانستان
بوده که اطالعات و تحلیل های به موقع را جهت حمایت از تالش های حکومت و مردم افغانستان در راستای ایجاد یک
جامعۀ با ثبات و مرفه فراهم می سازد.
 .35آیا ایشیافوندیشن سروی های دیگری را نیز در کشور های قارۀ آسیا انجام میدهد؟
ایشیافوندیشن تقریبا در تمام  93کشور آسیایی که دفتر دارد ،تحقیقات و سروی هایی را بمنظور زمینه سازی برای گفتمان
فعال مردمی انجام می دهد .بسیاری از این سروی ها در دولت ها و مناطق شکننده و متاثر از جنگ ،جائیکه اکثرا نبود
احصائیه های قابل اعتماد رسمی محسوس می باشد ،اجرا شده اند .ایشیافوندیشن در بنگله دیش ،کمبودیا ،اندونیزیا،
سریالنکا ،تایلند ،تیمور شرقی و چندین کشور دیگر آسیایی سروی هایی را در مورد مسایل مختلف از فساد اداری گرفته تا
دسترسی زنان به فرصت های اقتصادی اجرا نموده است.
 .36گزارش سروی را از کجا بدست آورده میتوانم؟ آیا دسترسی به مجموعه های اطالعاتی کامل این سروی امکان
پذیر است؟
گزارش کامل این سروی در صفحۀ انترنتی ایشیافوندیشن  http://asiafoundation.org/ag2014pollدستیاب است.
خالصۀ یافته های کلیدی در صفحۀ انترنتی فوق به زبان های پشتو و دری نیز وجود دارند.
 .32برای کسب معلومات بیشتر با کی تماس بگیرم؟
لطفا برای سواالت عمومی خویش با دفتر ایشیافوندیشن درافغانستان به آدرس
 country.afghanistan.surveyrelease@asiafoundation.orgبه تماس شوید .همچنان جهت پاسخ به سواالت
رسانه یی تان لطف نموده با ایلین سیم  eelynn.sim@asiafoundation.orgمکاتبه نمائید.
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