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 1                              مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هایته شده از انتخابات و نظر سنجی در مورد درس های آموخ

 معرفی 1.0

، افغانستان انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی را برگزار نمود که به ايجاد حکومت 1393در سال 
عنوان رئيس جمهور و داکتر عبدهللا عبدهللا به عنوان رئيس اجرايوی وحدت ملی توسط داکتر اشرف غنی به 

و اولين انتخاباتی بود که  1380کشور منجر گرديد. اين پنجمين انتخابات از زمان سقوط رژيم طالبان در سال 
 تحت يک چهارچوب قانونی توسط پروسه قانونی دموکراتيک و بدون فرمان تقنينی رئيس جمهور تطبيق شد.

حمل، دور دوم  16سه انتخابات شش ماهه شامل انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی در پرو
جوزا، و هفت هفته تفتيش کامل آرای ريخته شده  در دور دوم انتخابات  24انتخابات رياست جمهوری در 

ست سياسی رياست جمهوری ميباشد. طوالنی شدن پروسه که توسط اتهامات جدی تقلبات انتخاباتی و بن ب
مختل گرديد، باعث ترديد در داخل کشور در مورد آينده حکومت شد. انتخابات به يک مذاکره بين کانديدان به 
منظور تشکيل يک حکومت وحدت ملی منجر گرديد. داکتر غنی و داکتر عبدهللا توافقنامه حکومت وحدت ملی 

امضاء کردند و مراسم تحليف برای رئيس سنبله  29را که شامل مقدمات و تعهدات مهم بود را در تاريخ 
 ميزان برگزار شد. 7جمهور غنی در تاريخ 

بدينسو، نهاد دموکراسی انترنشنل (دی آی) برای حمايت از تقويت پروسه انتخابات افغانستان،  1388از سال 
برای هم از طريق هيئت های بين المللی نظارت بر انتخابات و هم از طريق حمايت از اقدامات داخلی 

اصالحات انتخاباتی کار کرده است. در حال حاضر، دموکراسی انترنشل برنامه اصالحات انتخاباتی و 
تطبيق  ،دادخواهی مدنی افغانستان را که از سوی اداره انکشاف بين المللی اياالت متحده آمريکا تمويل ميشود

ای دادخواهی به رهبری افغان ها برای ) حمايت از تالش ه1مينمايد. دو بخش عمده اين برنامه عبارتند از (
) انجام تحقيقاتی که امکان ترويج و فراهم آوردن اطالعات برای بحث 2اصالحات انتخاباتی و دموکراتيک و (

دستيابی به اين مقاصد، دموکراسی  بهاصالحات انتخاباتی در افغانستان را مهيا کند. به منظور کمک  مورددر 
جامع ترين تحقيقات را درباره افکار عمومی راجع به دموکراسی در افغانستان انترنشنل تا کنون بعضی از 

 انجام داده است.

دموکراسی انترنشل اين نظرسنجی را بعد از تشکيل حکومت وحدت ملی به منظور فهم ديدگاه عامه افغان ها 
اباتی، و اطمينان مدنی انتخ های در مورد دموکراسی و انتخابات، ميزان تاثير و پوشش تالش های آموزش

. در اين گزارش، دموکراسی ه استباالی نهادهای سياسی در کشور و ديگر موضوعات مربوط انجام داد
 1392و  1391انترنشنل يافته های کليدی اين نظر سنجی را به همراه يافته های تحقيقات خويش از سال های 

د. يافته های اين نظرسنجی، اطالعات برای ارايه مينماي بودرا به منظور مقايسه در بخش هايی که ممکن 
مدنی های فعاليت های آينده افغانها و جامعه جهانی در بخش های مربوط به دموکراسی، انتخابات، و آموزش 

 انتخاباتی را فراهم ميسازد.

اين گزارش جزئيات يافته های نظرسنجی سرتاسری در کشور را ارايه مينمايد که توسط نهاد دموکراسی 
سوال  82انجام شده است. پرسشنامه دارای  Soft Power Solutions (SPS)نشنل که با همکاری موسسه انتر

 9واليات افغانستان که به روش تصادفی انتخاب شده بودند، از تاريخ  34افغان در سطح تمام  4020باالی 
 تطبيق شد. 1393قوس سال  7عقرب تا تاريخ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2                              مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هایته شده از انتخابات و نظر سنجی در مورد درس های آموخ

 نقشه افغانستان 2.0
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 ی کليدیيافته ها 3.0

پيش ميرود و يا تا  به ) به اين باورند که افغانستان به سمت درست81.6اکثريت وسيع از مصاحبه شوندگان (% •
) بيان ميدارند که باور 48.1تقريباً نيمی از تمام مصاحبه شوندگان (% وپيش ميرود،  به حدودی به سمت درست

فيصد افزايش يافته، که يک رشد  33بدينسو  1391ز سال پيش ميرود. اين رقم ا به دارند افغانستان به سمت درست
 قابل توجه را در مدت زمان کم نشان ميدهد.

) تائيد نمودند که نتايج انتخابات بازتاب دهنده خواست مردم بود، در حاليکه 62.1اکثريت مصاحبه شوندگان (% •
 جنوب و شرق اندکی بيشتر بود.ارقام تا حدودی در سطح حوزه ها مساويانه تقسيم شده بود، در حوزه های 

فيصد از مصاحبه شوندگان فساد در کميسيون مستقل انتخابات را به عنوان بزرگترين مشکل قابل توجه در  28 •
را به عنوان  انتخاباتیتقلب  15.1فيصد نبود اوراق رای دهی، و  16.6بيان کردند،  1393انتخابات سال 

 بزرگترين مشکل بيان داشتند.

) فکر ميکردند که تفتيش آرای دور دوم انتخابات به باال بردن اعتماد مردم باالی 67.2شوندگان (% اکثر مصاحبه •
 نتيجه انتخابات رياست جمهوری کمک نمود.

نسبت به  1393فيصد از مصاحبه شوندگان باور دارند که رای دهی بر اساس قوميت در انتخابات سال  57.6 •
 ت.انتخابات گذشته کمتر نمايان بوده اس

) گفتند آنان شيوه ای را ترجيح ميدهند که رئيس جمهور به همراه 53.3اکثر مصاحبه شوندگان نظرسنجی (% •
) باور داشتند که 35.7تصميم گيری نمايد. نزديک به يک سوم از مصاحبه شوندگان (% ،پارلمان منتخب مردم

مان و به طور مستقل تصميم گيری حکومت بايد متشکل از يک رئيس جمهور قوی باشد که بدون مشورت با پارل
 نمايد.

) باور دارند که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی نياز به اصالحات 92.3اکثريت وسيع مصاحبه شوندگان (% •
فيصد از مصاحبه شوندگان باور دارند که نيازی به اصالحات انتخاباتی  4انتخاباتی در افغانستان ميباشد، و تنها 

 نيست

 صاحبه شوندگان باالی رئيس جمهور غنی تا اندازه ای اطمينان دارند و يا بسيار اطمينان دارند.فيصد از م 94 •

فيصد باالی کميسيون مستقل شکايات انتخباتی زياد  14.9فيصد باالی کميسيون مستقل انتخابات و   19.5تنها  •
 ستقل انتخابات و کميسيون مستقلکميسيون مدادند که باالی  اطمينان دارند. ميزان مصاحبه شوندگانی که گزارش

 افزايش يافته است. 1392فيصد از سال  10.9فيصد و  13.5شکايات انتخاباتی اطمينان ندارند، به ترتيب 

فيصد از مصاحبه شوندگان در  65اعتماد باالی طالبان در طی چند سال اخير به طور دوامدار کاهش نموده است.  •
 86و به  1392فيصد در سال  71.5بان اطمينان ندارند، که اين رقم به گزارش دادند که باالی طال 1391سال 

 افزايش يافته است. 1393فيصد در سال 

فيصد از مصاحبه شوندگان باور دارند که زنان کامالً حق دارند در انتخابات شرکت نمايند و ميتوانند   90بيشتر از  •
) فکر ميکنند که زنان بايد بيشتر 75احبه شوندگان (%دهند. اکثر مصبخودشان تصميم بگيرند که به چه کسی رای 

در امور سياسی سهيم باشند. مصاحبه شوندگان مرد تقريباً به يک ميزان با مصاحبه شوندگان زن با بيان "زنان بايد 
 بيشتر در امور سياسی سهيم باشند" موافق هستند.

ی در مورد انتخابات را به عنوان يک مانع فيصد از مصاحبه شوندگان نظرسنجی عدم آگاه 51.1، 1392در سال  •
فيصد دليل مشابه را استناد کردند، که بيان کننده  30، 1393برای اشتراک زنان در انتخابات استناد کردند. در سال 

 بعضی دست آوردها در تالش های آموزش های مدنی انتخاباتی برای زنان ميباشد.

وافق بودند که اشتراک در انتخابات برابر با ارزش ها و آموزه فيصد از مصاحبه شوندگان م 77، 1392در سال  •
 .ه استفيصد افزايش يافت 86به   1393های اسالمی ميباشد. اين رقم در سال 

اکثريت زيادی موافق بودند که آنها برای آگاهی دادن به مردم منطقه شان در مورد انتخابات احساس مسوليت  •
مدنی انتخاباتی بايد يک پروسه دوامدار باشد و بعد از ختم انتخابات نيز  ) و اينکه آموزش های89.7ميکنند (%

 ).82ادامه داشته باشد (%

) گزارش دادند که تلويزيون موثرترين منبع آگاهی دهی در 40.6اکثريت نسبی مصاحبه شوندگان نظرسنجی (% •
به عنوان موثرترين منبع آگاهی  فيصد ديگر از مصاحبه شوندگان راديو را 36.2بود.  1393مورد انتخابات سال 

 دهی در مورد انتخابات بيان داشتند.
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 روش تحقيق 4.0

هدف از اين تحقيق کمی، فهم بهتر از ديدگاه های افغان ها درباره مسايل مربوط به انتخابات و آموزش مدنی 
 .ميباشدانتخاباتی 

 پرسشنامه
، مطالعه گسترده ای باالی اسناد و منابع تيم تحقيق دموکراسی انترنشنل قبل از ايجاد سواالت نظرسنجی

سوال  82موجود مربوط به آموزش مدنی انتخاباتی در افغانستان انجام دادند. دموکراسی انترنشنل در مجموع 
بسته بودند را  هایبه شمول بخش مشخصات مصاحبه شوندگان (ديموگرافی) که اکثر آنها دارای جواب

) نگرانی های 1خش ديموگرافی به شش موضوع اصلی تقسيم شد: (گردآوری نمود. پرسشنامه به جز از ب
) ديدگاه ها در مورد دموکراسی و نهادهای سياسی، 2عمده که باالی زندگی روزمره مردم تاثير ميگذارد، (

) ديدگاه 6مدنی انتخاباتی، و (های ) آموزش 5) اشتراک در انتخابات، (4) ديدگاه ها در مورد انتخابات، (3(
 ورد وضعيت سياسی در کشور. پرسشنامه به زبان های دری و پشتو ترجمه گرديد.ها در م

 آزمايش پرسشنامه
قبل از آغاز کار ساحوی، دموکراسی انترنشنل پرسشنامه را برای حصول اطمينان از وضاحت تک تک 

ار داد. سواالت و شناسايی مسايلی که ممکن بود باالی کيفيت نظرسنجی تاثير بگذارد، مورد آزمايش قر
پرسشنامه آن در دو نواحی شهری:  16پرسشنامه را آزمايش نمود که  32دموکراسی انترنشل در مجموع 

پرسشنامه آن در دو ساحه روستايی: قريه های بهزادی و قلعه غازی در  16شهر کابل، و  5و ناحيه  1ناحيه 
ساس يافته های بدست آمده از آزمايش ولسوالی های قره باغ و شکردره واليت کابل انجام شد. پرسشنامه بر ا

 دقيقه بود.  50برای تکميل هر مصاحبه  حد اوسط زمانپرسشنامه اصالح گرديد. در جريان اين آزمايش، 

 نمونه گيری
فيصد از نفوس  48.05افغانستان)،  1393بر اساس محاسبه اداره احصائيه مرکزی افغانستان (سالنامه آماری 

اشتراک کننده در نمونه گيری از جمعيت جوان که تقريباً  4020تر ميباشد. با تعداد سال يا باال 18افغانستان 
 50به همراه تخمين  %95و ميزان اعتماد   %1.55±ميباشد، نظرسنجی دارای ضريب خطای  12,760,714

ميباشد. برای کاهش ضريب خطا در سطح واليات، دموکراسی انترنشنل از روش  هافيصدی توزيع جواب
روستائی و جنسيت -فی تناسبی نمونه گيری استفاده نمود که بر اساس نفوس واليات، تقسيمات شهریتصاد

 اداره احصائيه مرکزی به عنوان منبع استفاده شد. 1393طبقه بندی شد. از آمار رسمی سال 

 مرد /  زن

 1393 ماریآ، جمهوری اسالمی افغانستان. سالنامه )CSOمنبع: اداره احصائيه مرکزی (

 /  دهاتیشهری 

 1393 ماریآجمهوری اسالمی افغانستان. سالنامه  ،)CSOمنبع: اداره احصائيه مرکزی (

 ميليون نفوس کوچی در افغانستان وجود دارد که در اين ارقام شامل نشده است. 1.5* تقريبا 

 

دی آی % نظرسنجی جنسيت  تفاوت % احصائيه مرکزی % 
 1.4- 51.7 50.3 مرد
 1.4 48.3 49.7 زن

  100 100 مجموع

دی آی % نظرسنجی شهری /  دهاتی  تفاوت % احصائيه مرکزی % 
 0.5 23.9 24.4 شهری

 0.5- 76.1 75.6 دهاتی

  *100 100 مجموع
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به سطح خانوار انجام شد. مصاحبه  10در هر نقطه  گرديد کهانتخاب  نمونه گيری نقطه 402مجموع  در
و داخل محدوده شاروالی زندگی ميکنند. به طور  نواحیی باشد که در تعيين کننده نفوس شهری مشاروالی 

د که بيرون از محدوده شاروالی زندگی ميکنند. ساحات نپيش فرض نفوس روستائی متشکل از کسانی می باش
روستائی نه بر اساس تراکم نفوس و نه براساس دوردست بودن آنها تعيين شده اند. در ساحات روستائی، هر 

نمود. در تمام واليات، نقاط نمونه گيری مساويانه بين مصاحبه کننده يک قريه از ونه گيری نمايندگی نقطه نم
مصاحبه شوندگان از جنسيت خود مهيا شود تا فرهنگ های مرد و زن تقسيم گرديدند تا امکان مصاحبه با 

 اسالمی و افغانی رعايت گردد.

 ل انجام شد:طبقه بندی نظرسنجی بر اساس طرح نمونه گيری ذي

 نمونه گيری متناسب به نفوس هر واليت سطح واليت: )1
 روستائی هر واليت –نمونه گيری متناسب بر اساس نفوس شهری  روستائی: –سطح شهری  )2
 انتخاب تصادفی متناسب به تعداد ولسوالی های هر واليت سطح ولسوالی: )3
 لسوالیانتخاب تصادفی نقطه های نمونه گيری در هر و سطح داخل ولسوالی: )4
 در هر واليت 1:1متناسب به جنسيت نفوس،  تقسيمات بر اساس جنسيت: )5

 مصاحبه
که يک موسسه تحقيقاتی افغانی که   Soft Power Solutions (SPS)موسسه  تمام کارمندان ساحوی توسط 

ام به منظور انجاستخدام شدند. برای انجام کار ساحوی اين نظرسنجی بود،  دموکراسی انترنشلقراردادی 
 36 دموکراسی انترنشنلجذب گرديدند.  )زن 71مرد و  72(مصاحبه کننده  143در مجموع مصاحبه ها، 

حداقل يک آمر کيفيت کنترول در نمود تا کيفيت کار ساحوی را بررسی کند.  اعزامکارمند کنترول کيفيت را 
قوس همين سال ختم  7در شروع گرديد و  1393سال  عقرب 9از  ارقامجمع آوری هر واليت مستقر گرديد. 

 گرديد.

 انتخاب خانوار
و نقاط مشهور مانند بازار، مکتب  سرپرست تيم های ساحویو گان در هر نقطه نمونه گيری، مصاحبه کنند

به مسير تعيين گان در ساحات شهری، مصاحبه کنند يا مسجد را به عنوان شروع نقطه سروی انتخاب کردند.
 صورتو اولين خانه سمت راست را به  کردهسمت راست توقف  ، در سرک سوم بهکردهشده حرکت 

استفاده گرديد. اين شيوه  سيستماتيکنمونه گيری تصادفی از تصادفی انتخاب کردند. برای انتخاب خانوارها 
و نقطه  انجام گرديد) پرسشنامه /0توسط تقسيم کل تعداد خانوارهای يک نقطه نمونه گيری بر واحد نمونه (

/0در مناطقی که بيشتر از  صورت تصادفی انتخاب گرديد. شروع آن به خانوار در آن زندگی ميکردند،  /
تطبيق ميگرديد تا توزيع نمونه گيری در منطقه به طور ) /0( خانه ها ميانميزان فاصله از قبل تعيين شده 

 .ز استفاده شدبرای انتخاب خانوارها نيدر مناطق روستائی تقريباً روش مشابه کامل پوشش داده شود. 

 انتخاب مصاحبه شونده
کيش "، مصاحبه کنندگان از روش مصاحبه با سرپرست خانوار در تمام مصاحبه هابه منظور جلوگيری از 

و از گروه های مختلف  اعضای واجد شرايط خانواربين  تصادفی مصاحبه شونده از انتخاب برای "گريد
 گانتوضيحات در صفحه اول پرسشنامه برای مصاحبه کنند به همراه "کيش گريد". جدول استفاده کردند سنی

تعويض مصاحبه شونده ها تنها  کمک نمايد. يی کنند و در انتخاب مصاحبه شوندگانمهيا شد تا آنها را راهنما
درصورت عدم هدايت داده شده بود که  ه داده شده بود. به مصاحبه کنندگاناجاز "کيش گريد"بر اساس جدول 
به خانه  ،بعد از سه بار مراجعهعدم دسترسی به مصاحبه شونده مصاحبه و يا  شونده در اشتراک مصاحبه

فيصد از مصاحبه ها در  1-85پهلو که به سمت راست قرار دارد مراجعه کنند. در جريان کار ساحوی، 
/فيصد در مراجعه دوم و   3-2مراجعه اول،   فيصد در مراجعه سوم تکميل گرديدند. 3-
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 فيتکنترول کي
کيفيت  آمر کنترول 25متشکل از يک تيم  دموکراسی انترنشنلساحه، تيم تحقيق  ارقامبرای باال بردن کيفيت 

فيصد از مصاحبه خانوارها  7-23. تيم کنترول کيفيت ترتيب دادبرای نظارت کار ساحوی در تمام واليات را 
های مصاحبه شده مراجعه خانوارد از فيص 0-33برای بررسی کيفيت به  را به طور مستقيم نظارت نمودند.

کيفيت  کنترولبه منظور  دوبارهرا  فيصد از پرسشنامه ها /0آمرين کنترول کيفيت . دوباره صورت گرفت
 .نمودند تطبيقدر ساحه 

 تجزيه و تحليل و متوازن نمودن ارقام
) متوازن شد. Raking Algorithmارقام نهايی توسط روش (نفوس کشوری،  های برای مطابقت با شاخص

 الگوريتم بر اساس ميزان نفوس واليات، شهری و روستائی و جنسيت طبقه بندی شد.

 تيم تحقيق
مستقر در کابل می باشد.  دموکراسی انترنشنل نهادو خارجی در  یافغان تيم تحقيق متشکل از کارمندان

سيد اختر، ياسين حسينی،  سيدنيومی راسموسن، اعضای تيم عبارتند از جد اوبر، دکتور سيلويا شوشنج، 
 .محمد نبيل صادقی و محمد خالد شينواریفوزيه رحيمی جمال، محمد حسن وفايی، 
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 موضوعات عمومی 5.0

پيش ميرود و يا  به ) به اين باورند که افغانستان به سمت درست81.6اکثريت وسيع از مصاحبه شوندگان (%
) بيان ميدارند که 48.1تمام مصاحبه شوندگان (% تقريباً نيمی از وپيش ميرود، به تا حدودی به سمت درست 

فيصد افزايش يافته، که  33بدينسو  1391پيش ميرود. اين رقم از سال  به باور دارند افغانستان به سمت درست
حوزه  شرق کشور يک رشد قابل توجه را در مدت زمان کم نشان ميدهد. بخش وسيعی از مصاحبه شوندگان 

پيش ميرود. توافق کامل باالی داليل به سمت درست و يا تا حدودی به سمت درست  کشور بهکه يان داشتند ب
پيش ميرود وجود ندارد، اما داليل عمده ذکر شده حکومت وحدت ملی، به اينکه چرا کشور به سمت درست 

که امنيت خوب، داشتن يک قانون اساسی مشروع و کمک های بين المللی بودند. نقطه اميدوارکننده اين بود 
 نيم مصاحبه شوندگان شرايط اقتصادی افغانستان و وضعيت زندگی خود را "تا حدودی خوب"بيشتر از تقريباً 

 توصيف کردند که ارقام در بين حوزه ها تا حدودی مشابه بود. و يا "بسيار خوب"

تی که )، امکانات تعليم و تحصيل را به عنوان بزرگترين موفقي26.5اکثريت نسبی مصاحبه شوندگان (%
فيصد از مصاحبه شوندگان  15افغانستان در يک دهه اخير به دست آورده است بيان داشتند، که به ادامه آن 

در  هاصلح و امنيت را بزرگترين موفقيت به دست آمده در ده سال اخير بيان داشتند. ارقام برای هر دو جواب
فيصدی مصاحبه شوندگان که امنيت را به عنوان بين اقوام و حوزه ها مشابه بود. تعجب آور نيست که بيشترين 

افغانستان بود، که نزديک بودن به و شمال بزرگترين موفقيت به دست آمده بيان داشتند متعلق به حوزه مرکزی 
پايتخت کشور و فعاليت های وسيع خارجی ها منفعت قابل توجهی به امنيت جانی آنها اعطا کرده است. کمتر 

احبه شوندگان انتخابات را به عنوان بزرگترين موفقيت به دست آمده در ده سال اخير از يک دهم فيصد از مص
بيان داشتند، و مغاير با باورهای آکادميک و بين المللی تقريبا هيچ يک از مصاحبه شوندگان باور نداشتند که 

 بهبود در وضع حقوق زنان بزگترين موفقيت در يک دهه اخير ميباشد.

)، فساد اداری توسط مقامات را به عنوان بزرگترين مشکلی که 26.9ه شوندگان (%اکثريت نسبی مصاحب
فيصد مشکالت امنيتی، خشونت و تروريزم را  19.2بيان داشتند، که به ادامه آن  افغانستان بدان مواجه است

داشتند. فيصد از مصاحبه شوندگان حاکميت ضعيف دولت را به عنوان بزرگترين مشکل بيان  16بيان داشتند. 
افغانستان بيشتر از ديگر حوزه ها فساد اداری  مرکزی مرتفع و جنوب شرقمصاحبه شوندگان در حوزه های 

را به عنوان عمده ترين مشکل بيان داشتند. مصاحبه شوندگان در حوزه شرق که خشونت در آنجا بيشتر 
ن مشکل بيان داشتند. تعداد کمتری بيشتر از ديگران تروريزم و خشونت را به عنوان عمده تريخيلی ميباشد، 

از مصاحبه شوندگان اقتصاد ضعيف و بيکاری را به عنوان بزرگترين مشکل بيان داشتند، اما آن را به عنوان 
دومين مشکل عمده بيان داشتند. اين موضوع بيان کننده آن است که عليرغم خوشبينی ها، مشکالت اقتصادی 

 ها باقيمانده است. به عنوان يک مشکل اساسی برای افغان

) گزارش دادند که نسبت به پنج سال گذشته و نسبت به پانزده سال 76.1و % 78.4اکثريت وسيع (به ترتيب %
گذشته (وقتی که طالبان روی قدرت بودند) از لحاظ اقتصادی احساس راحتی بيشتری ميکنند. تعداد مصاحبه 

سال گذشته گزارش دادند کمتر از ديگر  15ت به شوندگان از حوزه جنوب که احساس راحتی بيشتر را نسب
فيصد در هفت حوزه ديگر). به  81.7فيصد در جنوب افغانستان به مقايسه به اوسط  60.3حوزه ها ميباشد (

 سال 15دادند احساس راحتی کمتری نسبت به طور مشابه، بيشترين تعداد مصاحبه شوندگانی که گزارش 
اکثريت بزرگ مصاحبه شوندگان گزارش دادند که شرايط امنيتی در بودند.  گذشته دارند متعلق به حوزه جنوب

ماه گذشته يکسان باقی مانده و يا بهتر شده بود. وقتی در مورد  12منطقه شان و در کل کشور نسبت به 
فيصد از مصاحبه شوندگان پيش بينی  53.8چگونگی شرايط امنيتی کشور در سال آينده از آنها پرسيده شد، 

فيصد پيش بينی نمودند که شرايط امنيتی بدتر خواهد شد.  8دند  که شرايط امنيتی بهتر خواهد شد و تنها نمو
) گزارش دادند که شرايط امنيتی نسبت به يک سال گذشته 22.8اگر چه تعداد کمی از مصاحبه شوندگان (%

ام نشان دهنده آن است که فيصد افزايش داشته است. ارق 8.5، 1392بدتر شده ولی اين رقم نسبت به سال
عليرغم مشکالت در چند سال اخير به شمول اقتصاد ضعيف، امنيت جانی نامطمئن، و مشکالت چشمگير 

                                                              انتخاباتی، افغان ها نسبت به آينده کشور خود زياد اميدوار هستند.
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 دموکراسی و نهادها 6.0

وقتی از مصاحبه شوندگان در مورد اطمينان باالی انواع نهادها در سطح کشور پرسيده شد، آنها بيشتر 
، والی و گزارش دادند که اطمينان زياد باالی نهادهای محلی (به طور مثال: رئيس قريه، پيشوای دينی محل

پوليس) نسبت به نهادهای ملی مانند کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی، قوه مقننه و 
احزاب سياسی دارند. مخصوصاً اطمينان باالی نهادهای برگزارکننده انتخابات کم ميباشد، که تنها  به ترتيب 

شکايات مستقل انتخابات و کميسيون مستقل  سيونفيصد بيان داشتند که باالی کمي 14.9فيصد و   19.5
شکايات مستقل انتخابات و کميسيون مستقل  انتخاباتی زياد اطمينان دارند. عدم اطمينان باالی کميسيون

دادند  انتخاباتی در طی سال های اخير عموماً ثابت مانده است، اگر چه ميزان مصاحبه شوندگانی که گزارش
فيصد و  13.5خابات و کميسيون مستقل شکايات انتخاباتی اطمينان ندارند، به ترتيب کميسيون مستقل انتباالی 
 افزايش يافته است. 1392فيصد از سال  10.9

اگر چه تمايل به اطمينان بيشتر باالی نهادهای محلی نسبت به نهادهای ملی در سالهای اخير ثابت مانده است، 
دگان اعتماد زياد خود را باالی رئيس جمهور غنی بيان داشتند. اما يک پديده عمومی نيست. اکثر مصاحبه شون

فيصدی (مصاحبه شوندگانی که گزارش دادند تا اندازه ای و يا بسيار اعتماد دارند) باالی  94ميزان اطمينان 
رئيس جمهور جديد نشان دهنده سطح باالی اميدواری افغان ها باالی حکومت جديد عليرغم داشتن ميزان 

 پايين باالی نهادهای برگزار کننده انتخابات ميباشد.اطمينان 

در مقايسه بين گروه های مسلح مخالف دولت و اردوی ملی، اين نظرسنجی ارقام اميدوارکننده ای را ارايه 
 10) بيان داشتند که باالی اردوی ملی اطمينان دارند و تنها 96ميکند. اکثريت وسيع مصاحبه شوندگان (%

که باالی طالبان اطمينان دارند. اطمينان باالی طالبان در طی چند سال اخير به طور  فيصد گزارش دادند
گزارش دادند که باالی طالبان  1391فيصد از مصاحبه شوندگان در سال  65دوامدار کاهش نموده است. 

ته است. افزايش ياف 1393فيصد در سال  86و به  1392فيصد در سال  71.5اطمينان ندارند، که اين رقم به 
عدم اطمينان باالی طالبان در سطح حوزه ها و در بين اقوام افغانستان يکسان ميباشد. اکثريت وسيع مصاحبه 

در تمام موارد) باالی طالبان  80شوندگان در تمام حوزه ها و در ميان تمام اقوام افغانستان (باالتر از %
 اطمينان ندارند.

(به طور  را "آزادی") دموکراسی 43.4مصاحبه شوندگان (%در مورد تعريف دموکراسی، اکثريت نسبی 
فيصد از مصاحبه شوندگان بيان داشتند که از روند  65نمودند.  تعريف مثال: آزادی بيان، آزادی عقيده ...)

فيصد بيان داشتند که آنها از  10دموکراسی در افغانستان کمی راضی و يا بسيار راضی هستند، و کمتر از 
ی بسيار ناراضی هستند. نکته جالب توجه اينکه ميزان مصاحبه شوندگانی که گزارش دادند از روند دموکراس

روند دموکراسی در افغانستان کمی راضی و يا بسيار راضی هستند نظر به حوزه ها، ميزان درآمد و ميزان 
               يباشد.تحصيالت تفاوتی وجود ندارد. اين نشان دهنده رضايت قاطع از روند دموکراسی در کشور م

                                                     

 موضوعات مربوط به انتخابات 7.0

وقتی از مصاحبه شوندگان خواسته شد که اهميت برگزاری انتخابات را در تامين حکومتداری، امنيت، و 
کردند که انتخابات بااعتبار در  کيفيت اوضاع زندگی در افغانستان درجه بندی نمايند، اکثريت آنها بيان

افغانستان برای ساختن آينده بهتر و امن تر در کشور بسيار مهم ميباشد. مصاحبه شوندگان گفتند که انتخابات 
اقتصادی، آينده مطمئن برای تمام شهروندان، از بين بردن فساد  رشدبااعتبار قدم بسيار مهمی برای تضمين 

ر دولتی، تقويت روند صلح و آشتی ملی، و تقويت روند دموکراسی ميباشد. اداری، تضمين ارايه خدمات بهت
مصاحبه شوندگان بيشترين تمايل نسبت به اهميت انتخابات بااعتبار در مبارزه با فساد اداری و کمترين تمايل 

که افغان ها  تقويت روند دموکراسی داشتند. اين نتايج نشان دهنده آن است نسبت به اهميت انتخابات بااعتبار در
 انتخابات بااعتبار را به عنوان ابزار مهم برای تقويت حکومتداری و امنيت در کشور ميبينند.

) از روند انتخابات در افغانستان راضی هستند. اکثريت چشمگيری از 69.1اکثر مصاحبه شوندگان (%
م شهروندان افغان ميباشد، ) فکر ميکنند که اشتراک در انتخابات مسوليت مدنی تما94مصاحبه شوندگان (%

فيصد از  77، 1392) جواب دادند که مسوليت شخصی آنها ميباشد. در سال 40در حاليکه کمتر از نيم آنها (%
مصاحبه شوندگان موافق بودند که اشتراک در انتخابات برابر با ارزش ها و آموزه های اسالمی ميباشد. اين 

 ت.فيصد افزايش ياف 86به   1393رقم در سال 
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اکثر مصاحبه شوندگان با بيانات "اشتراک در انتخابات تنها مسوليت اعضای مرد فاميل ميباشد" و " اشتراک 
فيصد از مصاحبه شوندگان باور   90موافق نبودند. بيشتر از  در انتخابات مسوليت مردم مقيم در کابل ميباشد"

ميتوانند خودشان تصميم بگيرند که به چه کسی  داشتند که زنان کامالً حق دارند در انتخابات شرکت نمايند و
) فکر ميکردند که زنان بايد بيشتر در امور سياسی سهيم باشند. 75رای ميدهند. اکثر مصاحبه شوندگان (%

مصاحبه شوندگان مرد تقريباً به يک ميزان با مصاحبه شوندگان زن با بيان "زنان بايد بيشتر در امور سياسی 
فيصد از مصاحبه شوندگان مرد با بيان فوق موافق بودند، و تنها کمتر از نيم  70.3ودند. سهيم باشند" موافق ب

 کسانی که طرفدار افزايش سهم زنان در امور سياسی بودند را مردان تشکيل ميدادند.

) ناامنی در افغانستان را به عنوان بزرگترين مانع برای اشتراک زنان در 62اکثريت مصاحبه شوندگان (%
فيصد از مصاحبه شوندگان باور داشتند که اعضای فاميل مانع اشتراک زنان در  40ابات استناد کردند. انتخ

فيصد از مصاحبه شوندگان فکر ميکردند که عدم آگاهی در مورد انتخابات مانع  30انتخابات ميگردند و 
آگاهی در مورد  فيصد از مصاحبه شوندگان نظرسنجی عدم 51.1، 1392اشتراک زنان ميگردد. در سال 

انتخابات را به عنوان يک مانع برای اشتراک زنان در انتخابات استناد کردند، که کاهش اين رقم در سال 
 بيان کننده بعضی دست آوردها در تالش های آموزش های مدنی انتخاباتی برای زنان ميباشد. 1393

                                                                                                                     

 اشتراک در انتخابات 8.0

يافته ها در اين بخش يک دودستگی جالب توجه را ارايه مينمايد. افغان ها به طور عموم فکر ميکنند که 
وراق رای دهی ، و نبود اانتخاباتیبزرگترين مشکالت در انتخابات، فساد در کميسيون مستقل انتخابات، تقلب 

بودند. اين موضوعات مشکالت بنيادی در يک سيستم انتخاباتی ميباشند، ولی با آنهم افغان ها گزارش ميدهند 
اطمينان زياد دارند، با اين باور که حاصل انتخابات  که باالی حکومت وحدت ملی و رئيس جمهور غنی

هم ميباشد، و تصميم دارند که در انتخابات بعدی مشروع بود، هنوز نيز فکر ميکنند که انتخابات و رای آنها م
رای بدهند. به نظر ميرسد که افغان ها تعداد زيادی از چالش ها در طرزالعمل، نهادها و محيط که در جريان 
پروسه انتخابات اخير وجود داشت را تشخيص ميدهند، اما با وجود آن از نتيجه بدست آمده خرسند ميباشند و 

 ور ادامه ميدهند که انتخابات و رای آنها توانايی ايجاد تغييرات مثبت را دارد.همچنين به اين با

فيصد از مصاحبه شوندگان گزارش دادند که برای رای دادن ثبت نام کردند. ميزان کمتر مصاحبه  82
ی از حوزه جنوب گزارش دادند که ثبت نام کردند، اگر چه تعداد آنها قابل توجه بود. در سطح مل شوندگان

کسانی که ثبت نام نکرده اند، يک سوم از آنها تصميم داشتند که ثبت نام نمايند، يک سوم تصميم نداشتند که 
ثبت نام نمايند، و يک سوم باقيمانده هنوز تصميم نگرفته بودند. بيشترين فيصدی کسانی که ثبت نام نکرده 

فيصد، زنان نسبت به  20بودند. با تفاوت تقريباً  بودند و تصميم نداشتند که ثبت نام نمايند متعلق به حوزه جنوب
خودشان را ثبت  1394و نيز به همان تفاوت کمتر احتمال دارد که قبل از انتخابات  نمودندمردان کمتر ثبت نام 

 نام نمايند.

 1393فيصد مصاحبه شوندگان گزارش دادند که در هر دو دور انتخابات رياست جمهوری سال  70بيشتر از 
ادند، که مصاحبه شوندگان از حوزه جنوب با تفاوت زياد نسبت به ديگر حوزه ها کمترين ميزان رای رای د

فيصد کمتر گزارش دادند که در انتخابات رای دادند که  20دهی را گزارش دادند. زنان نسبت به مردان تقريباً 
تعداد کمتری از مصاحبه شوندگان از  البته تفاوت در دور دوم انتخابات کمتر بود. نکته قابل توجه اين بود که

حوزه جنوب و تعداد کمتری از قوم پشتون گزارش دادند که در دور دوم انتخابات اشتراک نمودند، که در هر 
دو مورد با يک رقم بسيار کم بيرون از ضريب خطا ميباشند. اگر چه اين يافته ها مغاير با ادعای کميسيون 

بيشتر از يک ميليون نفر در دور دوم نسبت به دور اول رای داده اند ميباشد، مستقل انتخابات مبنی بر اينکه 
امکان اين نيز وجود دارد که مصاحبه شوندگان به خاطر اجتماعی نشان دادن خود گزارش داده باشند که رای 

ممکن است داده اند در حاليکه در واقعيت رای نداده اند. گرايشات "پذيرش اجتماعی" يا "مطلوبيت اجتماعی" 
 که ميزان ارقام رای دهی گزارش شده را در يک دور يا در هر دو دور از انتخابات باال برده باشد.

اين ارقام ميتواند از ادعای رئيس جمهور غنی حمايت کند که پيروزی وی در دور دوم وابسته به افزايش 
اول انتخابات رياست جمهوری رقابت حمايت پايگاه مردمی اش ميباشد. تعداد زيادی از کانديدان که در دور 

نمودند متعلق به قوم پشتون بودند، و احتمال دارد تعداد زيادی از افغان ها که به آنها رای داده بودند در دور 
فيصد مصاحبه شوندگانی که گزارش دادند  31.3دوم به داکتر غنی رای داده باشند. عالوه بر اين، از بين 

فيصد گفتند که برای رای دادن به رئيس جمهور  72.1د خاص تشويق شده بودند، برای رای دادن به يک کاندي
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فيصد گفتند که برای رای دادن به داکتر عبدهللا تشويق شده بودند. اين  63.3غنی تشويق شده بودند و در مقابل 
 ارقام نشان ميدهد که کمپاين داکتر غنی با موثريت بيشتر انجام شده بود.

 

 
 

که با کمپاين های کانديدان روبرو شده بودند، نسبت به  اکثريت مصاحبه شوندگان در حوزه غرب افغانستان
 ، شمال و جنوببودند. کمترين ميزان پوشش کمپاين در حوزه های مرکزی مرتفع بيشترديگر حوزه ها 

 ميباشد.

د، بيشترين تعداد مصاحبه شوندگان پوشش توسط از ميان کسانی که توسط کمپاين ها پوشش داده شده بودن
فيصد پوشش توسط پيام های کوتاه تليفونی  10فيصد در هر دو مورد) و تنها  50تلويزيون و راديو (بيشتر از 

را گزارش داده بودند. اين ارقام نشان ميدهد که فعاليت های سياسی از اين تکنالوژی ارتباطی موثر در کمپاين 
که يک ارگان تجزيه و " GSMA intelligence يبرند، در حاليکه بر اساس يافته های "های خود بهره نم

  1فيصد از افغان ها از موبايل استفاده مينمايند. 79 تحليل ميزان استفاده از موبايل در سطح جهان ميباشد،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1 GSMA Intelligence – Afghanistan Mobile and Communications data (subscription required) 
https://gsmaintelligence.com/markets/10/dashboard/ 
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تقسيم شده  1393د مشروع و قانونی بودن نتايج انتخابات سال ديدگاه مصاحبه شوندگان اين نظرسنجی در مور
فيصد کامالً موافق بودند که نتايج انتخابات  24.3فيصد تا حدودی موافق بودند و  42.6بود. اکثريت نسبی 

فيصد از مصاحبه شوندگان تا حدودی مخالف و يا کامالٌ مخالف بودند که نتايج  30مشروع و قانونی بود. 
که بيشترين تعداد از مصاحبه شوندگان که کامالً مخالف  يستمشروع و قانونی بود. تعجب آور نانتخابات 

بودند، و کمترين تعداد  شرق مشروع و قانونی بودن نتايج انتخابات بودند متعلق به حوزه های غرب و شمال
مايت مردمی از داکتر متعلق به حوزهای جنوب و شرق بودند. اين ارقام داللت کننده آن است که بيشترين ح

شرق افغانستان بود، در حاليکه بيشترين حمايت مردمی رئيس  و شمالعبدهللا متعلق به حوزه های غرب 
جمهور غنی متعلق به حوزهای جنوب و شرق بود. ديدگاه مصاحبه شوندگان در مورد مشروع و قانونی بودن 

) تائيد نمودند که نتايج 62.1يت مصاحبه شوندگان (%نتايج انتخابات شوراهای واليتی نيز تقسيم شده بود. اکثر
انتخابات بازتاب دهنده خواست مردم بود، در حاليکه ارقام تا حدودی در سطح حوزه ها مساويانه تقسيم شده 
بود، در حوزه های جنوب و شرق اندکی بيشتر بود. با اندکی تفاوت، زنان بيشتر از مردان بيان داشتند نتايج 

 ست جمهوری و شوراهای واليتی مشروع و قانونی و بازتاب دهنده خواست مردم بود.انتخابات ريا

بدون کدام تفاوت قابل مالحظه در سطح حوزه ها، جنسيت و يا قوميت باور  اکثريت وسيع مصاحبه شوندگان
رای دارند که رای دهندگان قادر بودند که در روز انتخابات آزادانه به محل های رای دهی داخل شوند و 

بدهند. همچنين اکثريت زيادی فکر ميکردند که هيچکدام از گروه های قومی به طور نامتوازن از اشتراک در 
فيصد مصاحبه شوندگانی که فکر ميکردند بعضی گروه های قومی به  13.1مانده بودند. از بين نانتخابات باز 

کمی باور داشتند که قوم پشتون از اشتراک در طور نامتوازن از اشتراک در انتخابات باز مانده بودند، اکثريت 
فيصد از  34.1انتخابات باز مانده بودند. وقتيکه از اهميت قوميت در سياست امروزه افغانستان پرسيده شد، 

فيصد گفتند که مهم ميباشد و يا بسيار  61.6مصاحبه شوندگان گفتند که مهم نميباشد و يا هيچ مهم نميباشد و 
اقوام، بيان کننده آن است که نفوس به طور موثق باالی  تفاوت قابل مالحظه در بين جوابهای دمهم ميباشد. نبو

اين موضوع تقسيم شده اند و نه اينکه يک گروه قومی خاص نسبت به ديگر گروه های قومی اهميت بيشتر 
دم به يک کانديد ) باور دارند که مر47.3باالی قوميت داده باشد. بخش قابل توجهی از مصاحبه شوندگان (%

) 23.8رياست جمهوری خاص بخاطر برنامه کاری وی رای داده اند، اگر چه بخش قابل توجه از نفوس (%
فيصد از مصاحبه شوندگان باور دارند که رای دهی بر  57.6باور دارند که قوميت وی عامل مهم ميباشد. 

 ر نمايان بوده است.نسبت به انتخابات گذشته کمت 1393اساس قوميت در انتخابات سال 

نبود ولی با اين وجود  هاپرسيده شد، تعدد در جواب 1393وقتيکه در مورد بزرگترين موفقيت در انتخابات 
جوابات جالبی بدست آمد. بطور مثال، تعدادی از تحليلگران بين المللی و مشاهدين استدالل نموده اند که انتقال 

فيصد از مصاحبه شوندگان باور دارند  4.3نتخابات بود، اما تنها صلح آميز قدرت يک موفقيت فوق العاده در ا
فيصد از مصاحبه شوندگان گفتند که  12که انتقال صلح آميز قدرت بزرگترين موفقيت بوده است. نزديک به 

حکومت وحدت ملی بزرگترين موفقيت بوده است، که ميتوان آنرا به عنوان جايگزين برای انتقال صلح آميز 
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فيصد از مصاحبه شوندگان باور داشتند که صلح و  12ی نمود اما باز هم فيصدی آن پايين ميباشد. قدرت تلق
امنيت بزرگترين موفقيت بود، که ميتواند از نتيجه تامين خوب امنيت در انتخابات باشد. در مورد  بزرگترين 

ه شوندگان فساد در فيصد از مصاحب 28مشکل در انتخابات جوابات مصاحبه شوندگان واضحتر بودند. 
فيصد نبود اوراق رای  16.6کميسيون مستقل انتخابات را به عنوان بزرگترين مشکل قابل توجه بيان کردند، 

فيصد مشکالت امنيتی را  10را به عنوان بزرگترين مشکل بيان داشتند. کمتر از انتخاباتی تقلب  15.1دهی، و 
) 38.4تند، اگر چه اکثريت قابل توجه مصاحبه شوندگان (%به عنوان بزرگترين مشکل در انتخابات بيان داش

 گزارش دادند که مشکالت امنيتی بزرگترين مانع اشتراک مردم در انتخابات بود.

رای بدهند. اين  1394فيصد از مصاحبه شوندگان بيان داشتند که تصميم دارند در انتخابات پارلمانی سال  82
از مصاحبه شوندگان گفته بودند که در انتخابات رياست جمهوری فيصد  84.6که  1392رقم نسبت به سال 

رای ميدهند چندان متفاوت نميباشد. نسبت به ديگر حوزه ها، مصاحبه شوندگان کمتری از حوزه  1393سال 
)، فيصدی قابل 66.6جنوب تمايل خود را برای رای دادن در انتخابات بعدی بيان داشتند، اگر چه اين رقم (%

 نشان دادند. 1394شد. زنان نسبت به مردان تمايل کمتری در رای دهی در انتخابات سال توجه ميبا
 

 
 

 30فيصد مصاحبه شوندگانی که عدم تمايل خود به رای دهی در انتخابات بعدی را بيان داشتند،  12از بين 
به عنوان مانع رای دادن آنها در انتخابات بعدی بيان فيصد تقلب در انتخابات را  20.9فيصد موانع فرهنگی  و 

فيصد از کسانی که موانع فرهنگی را به عنوان مانع رای دادن در انتخابات بعدی بيان داشتند را  97داشتند. 
زنان تشکيل ميدادند. قابل ذکر است اگر چه تعداد زنانی که موانع فرهنگی را به عنوان يک مانع بيان داشتند 

فيصد کل مصاحبه شوندگان)، اما اين تعداد به خاطر گرايش " پذيرش  12فيصد از  30باشد (کوچک مي
اجتماعی" مصاحبه شوندگان زن در نظرسنجی، شايد نتواند تعداد واقعی زنانی را که به اين دليل رای نخواهند 

 داد انعکاس بدهد.

از مصاحبه شوندگان پيشبينی نمودند که  فيصد 78، 1394موافق با ديدگاه مثبت عموم برای رای دهی در سال 
اکثر مردم محله شان در انتخابات پارلمانی پيش رو رای خواهند داد. از بين فيصدی کوچکی که پيشبينی 

، اکثريت قابل توجه آنها عدم اعتماد به پروسه را به عنوان دليل اصلی بيان نمودند اکثر مردم رای نخواهند داد
ه، فساد انتخاباتی را به عنوان يک معضل عمده بيان ميدارد. نکته قابل ذکر اين است که داشتند. اين تاکيد دوبار

) باور دارند که مشکالت امنيتی بزرگترين مشکل برای 28.5اکثريت قابل توجه مصاحبه شوندگان (%
خابات خواهد بود. وقتيکه پرسيده شد برای جلوگيری از تقلب در انت 1394اشتراک مردم در انتخابات سال 

) 24.4بايد چه اقداماتی صورت بگيرد، به طور مشابه اکثريت قابل توجه مصاحبه شوندگان (% 1394سال 
 بهبود امنيت را بيان داشتند. 
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نکته جالب توجه اينکه، در حاليکه افغان ها مشکالت امنيتی را در بين جديترين مشکالت عمده در انتخابات 
قابل توجه باور دارند مشکالت امنيتی بزرگترين مشکل قابل توجه در  بيان نکرده بودند، اکثريت 1393سال 

خواهد بود. اين تفاوت ها ميتواند چندين داليل داشته باشد. اول اينکه، هر چند مشکالت  1394انتخابات سال 
درک نشده بود ولی هنوز هم به عنوان يک نگرانی  1393امنيتی به عنوان يک مشکل عمده در انتخابات 

ی باقی مانده است. همچنين امکان دارد که مصاحبه شوندگان باور داشته باشند که انتخابات  پارلمانی عموم
باعث ايجاد و يا تقويت خشونت شود. حضور کانديدان زن و نوعيت غير متمرکز انتخابات پارلمانی ميتواند 

، امکان دارد که خروج کامل باعث ايجاد زمينه برای خشونت عليه کانديدان و رای دهندگان گردد. در آخر
نيروهای نظامی بين المللی از افغانستان نگرانی ها در مورد جنگ های داخلی و خشونت های انتخاباتی را 
تقويت نموده باشد. داليل هر چه که باشد، واضح ميباشد که نگرانی ها در مورد امنيت به عنوان يک مشکل 

 نی خواهد بود.واضح انتخاباتی در قبل از انتخابات پارلما

وقتيکه در مورد گروه های مختلف پرسيده شد که آيا از اشتراک آنها در انتخابات مانع ميشوند، تشويق ميکنند  
و يا نه مانع ميشوند و نه تشويق ميکنند، اکثريت وسيع مصاحبه شوندگان طالبان را به عنوان تنها گروهی که 

ی کردند. اکثريت مصاحبه شوندگان نسبت به پيشوايان دينی، مانع اشتراک آنها در انتخابات ميشوند شناساي
مقامات دولتی، رهبران احزاب سياسی و شوراهای انکشافی، بيشتر از جانب دوستان، اعضای فاميل، رسانه 
ها، کمپاين های کانديدان، مبلغين آگاهی مدنی انتخاباتی، و بزرگان قريه / قومی تشويق شدند. زنان کمتری 

حبه شوندگان مرد گزارش دادند که توسط گروه های مختلف برای اشتراک در انتخابات تشويق نسبت به مصا
)، مبلغين آگاهی مدنی 16شده اند، اگر چه تفاوت در مورد گروه هايی مانند پيشوايان دينی (با تفاوت %

 ) بيشتر ميباشد.12)، و بزرگان قريه / قومی (با تفاوت %13انتخاباتی (با تفاوت %

نظرسنجی بيان کننده آن است که افغان ها نسبت به اشتراک در انتخابات پايبند ميباشند و احساس نياز به  نتايج
بهتر شدن پروسه انتخابات توسط اصالحات انتخاباتی ميکنند. اکثريت مصاحبه شوندگان فکر ميکنند که 

ير قابل توجه باالی انتخابات خواهد انتخابات پيش رو برای آينده افغانستان بسيار مهم ميباشد و رای آنها تاث
داشت. اکثريت نسبی مصاحبه شوندگان برای جلوگيری از تقلبات انتخاباتی در انتخابات بعدی تامين امنيت، به 
مجازات رساندن اشخاصی که مرتکب تقلب شدند، و اصالحات در ساختار کميسيون مستقل انتخابات و عملی 

عالوه، اکثريت مصاحبه شوندگان باور دارند که معرفی يک سيستم جديد ثبت  نمودن آنها را راه حل ميدانند. بر
نام برای انتخابات، اصالحات در کميسيون مستقل انتخابات، و معرفی يک سيستم جديد انتخاباتی برای بهتر 

    شدن انتخابات افغانستان در آينده بسيار مهم ميباشد.

 

 معلومات و آگاهی انتخاباتی 9.0

معلومات در مورد  1393) گزارش دادند که آنها قبل از انتخابات سال 69.6ه شوندگان (%اکثريت مصاحب
) هيچگونه معلومات در مورد ثبت 27ثبت نام برای رای دهی دريافت نمودند. اگر چه، اقليت قابل توجه (%

لومات کافی گزارش دادند مع نام برای رای دهی دريافت ننمودند. بيشترين فيصدی از مصاحبه شوندگانی که
 دريافت نمودند متعلق به حوزه های جنوب شرق و مرکز کشور ميباشند.

اکثر مصاحبه شوندگان نظرسنجی گزارش دادند که معلومات درباره موضوعات مختلف مربوط به انتخابات 
ن فيصد مصاحبه شوندگان گزارش دادند که معلومات درباره کانديدا 80دريافت نمودند. بيشتر از  1393سال 

دريافت نمودند. همچنين تعداد زيادی از  1393رياست جمهوری در جريان قبل از برگزاری انتخابات سال 
مصاحبه شوندگان معلومات درباره موقعيت محالت رای دهی، چگونه پرنمودن اوراق رای دهی، رابطه 

واليتی دريافت نمودند. تعداد اسالم و انتخابات، تدابير امنيتی برای حفاظت رای دهندگان، و کانديدان شوراهای 
کمتری نيز گزارش دادند که معلومات درباره احزاب سياسی و چگونه ثبت نمودن شکايات انتخاباتی دريافت 

 نمودند.

به طور عموم، مصاحبه شوندگان گزارش دادند که معلومات بيشتری درباره موضوعات مختلف انتخاباتی 
فيصد از مصاحبه شوندگان  31.1، تنها 1392ر مثال، در سال دريافت نمودند. به طو 1392نسبت به سال 

، بيشتر از 1393گفتند که معلومات درباره تدابير امنيتی برای حفاظت رای دهندگان دريافت نمودند؛ درسال 
) گزارش دادند که معلومات درباره تدابير امنيتی دريافت نمودند. به همين شکل، در 67.5دوبرابر آن رقم (%

فيصد از مصاحبه شوندگان گفتند که معلومات درباره موقعيت محالت رای دهی دريافت  42.8، 1392سال 
فيصد از مصاحبه شوندگان گفتند که معلومات درباره موقعيت محالت رای  76.8، 1393نمودند؛ در سال 
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تری به ميزان بيش 1392نسبت به سال  1393دهی دريافت نمودند. مصاحبه شوندگان نظرسنجی در سال 
چطور يک شکايت )، پاليسی ها، کاميابی و ناکامی آنها( وکيل های برحالگزارش دادند که معلومات درباره 

 ، و احزاب سياسی دريافت نمودند.قانون انتخابات و حقوق بشر، انتخاباتی را ثبت کرد

د، اما معلومات کمی با وجود اينکه خيلی از مصاحبه شوندگان معلومات عمومی درباره انتخابات دريافت نمودن
در مورد پاليسی و پالن های کاری کانديدان رياست جمهوری دريافت نمودند. اکثريت نسبی مصاحبه شوندگان 

) گزارش دادند که آنها هيچگونه معلومات در مورد پاليسی و پالن های کاری کانديدان 35.7(% نظرسنجی
ند. مصاحبه شوندگان از حوزه شمال کشور بيشتر دريافت ننمود 1393رياست جمهوری قبل از انتخابات سال 

گزارش دادند که هيچگونه معلومات درباره پاليسی و پالن های کاری کانديدان دريافت ننمودند. عالوه بر اين، 
فيصد از مصاحبه شوندگانی که هيچگاه به مکتب نرفتند هيچگونه معلومات درباره پاليسی و پالن های  42.9

فت ننمودند. مصاحبه شوندگان با ميزان تحصيالت باالتر بيشتر گزارش دادند که معلومات کاری کانديدان دريا
فيصد از مصاحبه شوندگان فکر ميکردند آنها معلومات کافی  26.3کافی دريافت نمودند. تنها در مجموع 

مات دريافت درباره پاليسی و پالن های کاری کانديدان دريافت نمودند. از بين مصاحبه شوندگانی که معلو
) گفتند معلوماتی که دريافت نمودند تا حدودی مفيد يا بسيار مفيد بود، که بيان 84.5نمودند، اکثريت آنها (%

 کننده آن است بايد ميزان دسترسی به معلومات بهبود يابد و نه الزاماً کيفيت آن.

) 40.6ن نظرسنجی (%، اکثريت نسبی مصاحبه شوندگا1393در جريان قبل از برگزاری انتخابات سال 
گزارش دادند که تلويزيون موثرترين منبع آگاهی دهی در مورد انتخابات بود. اکثريت بزرگ مصاحبه 
شوندگان از حوزه های مرکز، شمال، و شرق افغانستان گفتند که آنها معلومات مربوط به انتخابات را از 

فيصد مصاحبه شوندگان گفتند که مال امامان  3از طريق پروگرام ها و تبليغات تلويزيون دريافت نمودند. کمتر 
يا معلمين، اخبار و ديگر نشرات چاپی، دوستان و اعضای فاميل، و جلسات و گردهمايی ها در مورد آموزش 

فيصد ديگر از مصاحبه شوندگان در سال  36.2انتخابات موثرترين منبع آگاهی دهی در مورد انتخابات بودند. 
موثرترين منبع آگاهی دهی در مورد انتخابات بود. اکثريت نسبی مصاحبه شوندگان گفتند که راديو  1393

 1388) گفتند که راديو و در ادامه آن تلويزيون موثرترين منابع آگاهی دهی قبل از انتخابات سالهای 35.1(%
قريه ) گفتند که بزرگان 13.2بودند. يک تعداد کوچک اما قابل توجه از مصاحبه شوندگان (% 1389و 

فيصد  6.9اين رقم  1393بودند، که در سال  1389و  1388موثرترين منبع آگاهی دهی در انتخابات سالهای 
) گفتند که اغلب اوقات کارمندان انتخاباتی به آنها در 30بود. تقريباً حدود يک سوم از مصاحبه شوندگان (%
گفتند که کارمندان انتخاباتی به ندرت به فيصد ديگر  29مورد معلومات انتخاباتی آگاهی رسانی کرده است، 

در مورد معلومات  فيصد گفتند که کارمندان انتخاباتی هيچوقت به آنها 26آنها آگاهی رسانی کرده است، و 
فيصد مصاحبه شوندگان از حوزه مرکزی  37انتخاباتی آگاهی رسانی نکرده است. مخصوصاً، حدود 

در مورد معلومات انتخاباتی آگاهی رسانی  خاباتی هيچوقت به آنهاافغانستان گزارش دادند که کارمندان انت
) در يک سال گذشته به کدام 56.8نکرده است. در سطح ملی، اکثريت مصاحبه شوندگان نظرسنجی (%

گردهمايی در مورد انتخابات شرکت نکردند. اکثريت بيشتر در حوزهای جنوب شرق، شمال، شرق، و غرب 
مورد انتخابات شرکت کردند. از بين تعداد کسانی که در اينگونه گردهمايی ها  کشور به گردهمايی ها در

 فيصد آنها را مردان تشکيل ميدادند. 64.1شرکت نمودند، 

مصاحبه شوندگان باور دارند که اگر معلومات بيشتر و بهتر دريافت نمايند عالقه مندی بيشتر به رای دهی در 
در مورد روند انتخابات و اگر آنها  ) گفتند که61مصاحبه شوندگان (% انتخابات پيش رو خواهند داشت. اکثر

ند عالقه مندی بيشتر به رای دهی خواهند داشت. مصاحبه شوندگان نظرسنجی در حوزه کانديدان آگاهی پيدا کن
ی بدهند؛ ند راروند انتخابات و کانديدان آگاهی پيدا کنجنوب افغانستان نامطمئن تر بودند که اگر بهتر در مورد 

عالقه کنند شايد اگر در مورد روند انتخابات و کانديدان آگاهی پيدا فيصد از مصاحبه شوندگان گفتند که  51
 .داشت ندبه رای دهی خواه بيشتری مندی

به باال بردن اعتماد مردم انتخابات تفتيش آرای دور دوم ) فکر ميکردند که 67.2اکثر مصاحبه شوندگان (%
فيصد گفتند که معلومات کافی در مورد  20.7. اگر چه، تنها ابات رياست جمهوری کمک نمودباالی نتيجه انتخ

فيصد از مصاحبه شوندگانی که گزارش دادند معلومات در مورد  55.5تفتيش آرا دريافت نمودند. از بين 
يد و يا بسيار مفيد فيصد آنها فکر ميکردند که معلومات دريافت شده تا حدودی مف 74تفتيش آرا دريافت نمودند، 

فيصد فکر ميکردند که معلومات دريافت شده اصالً مفيد نبود. مصاحبه شوندگانی که  3.1بود، و تنها  
معلومات دريافت نمودند تلويزيون و راديو را به طور يکسان موثرترين منبع معلومات دريافتند. اگر چه، 

) راديو را به عنوان موثرترين منبع 45.4%اکثريت نسبی مصاحبه شوندگان در ساحات روستايی کشور (
) 64.7معلومات در مورد تفتيش آرا دريافتند، در مقابل اکثر مصاحبه شوندگان در ساحات شهری (%

 تلويزيون را به عنوان موثرترين منبع معلومات دريافتند.
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ايی داشتند و آشنايی آشن مستقل انتخاباتفعاليت های کميسيون تقريبا فيصدی مساوی از مصاحبه شوندگان با 
نداشتند، که مصاحبه شوندگان از حوزه جنوب شرق افغانستان بيشترين آشنايی و از حوزه شمال کمترين 

فعاليت های کميسيون داشتند. آشنايی مصاحبه شوندگان با  مستقل انتخاباتفعاليت های کميسيون آشنايی را با 
) از مصاحبه 61.7بيشتر ميشد. نزديک به دو سوم (%نظر به باال رفتن ميزان تحصيالت  مستقل انتخابات

آشنايی  مستقل انتخاباتفعاليت های کميسيون داشتند گفتند که آنها با  عالی (دانشگاه)شوندگانی که تحصيالت 
فعاليت های کميسيون با فيصد از مصاحبه شوندگانی که هيچگاه به مکتب نرفته اند  39دارند، در حاليکه تنها 

های کميسيون فعاليت ) گفتند که با 32آشنايی داشتند. حتی مصاحبه شوندگان کمتری (% باتمستقل انتخا
آشنايی دارند؛ اگرچه، اين تعداد از مصاحبه شوندگان دوبرابر از تعداد مصاحبه  انتخاباتی مستقل سمع شکايات

 انتخاباتی مع شکاياتهای کميسيون مستقل سفعاليت گفته بودند که با  1391شوندگانی ميباشند که در سال 
و  مستقل انتخاباتکميسيون های فعاليت آشنايی دارند. از بين مصاحبه شوندگانی که گزارش داده بودند با 

هر دو کاردکردهای از فيصد آنها گفتند که  60آشنايی دارند، بيشتر از  انتخاباتی کميسيون مستقل سمع شکايات
ضی بودند. هر چند اکثر مصاحبه شوندگان از حوزه غرب را 1393در جريان انتخابات سال  کميسيون ها

فيصد از تمام  7ناراضی بودند. تنها  1393 در جريان انتخابات سال هر دو کميسيون هاکارکردهای کشور از 
داشتند که بيشترين ميزان  1393مصاحبه شوندگان تجربه درج شکايت انتخاباتی را در جريان انتخابات سال 

فيصد  59.9فيصد بود. از بين کسانی که شکايت درج نموده بودند،  13.2زه غرب با درج شکايات در حو
فيصد گفتند که به شکايات آنها  36.5گزارش دادند که به شکايات آنها رسيدگی صورت نگرفت، در حاليکه 

 رسيدگی صورت گرفت.

ت های ارگان های مختلف بيشتر مصاحبه شوندگان نظرسنجی گفتند که آنها آگاهی در مورد وظايف و مسئولي
فيصد گزارش دادند که آنها آگاهی از وظايف رئيس جمهور دارند و اکثريت قابل مقايسه  62دولتی دارند. 

مطمئن بودند که آگاهی از وظايف نيروهای امنيتی افغانستان دارند. نزديک به نيمی از مصاحبه شوندگان 
ی کشور که توسط داکتر عبدهللا ايفا ميگردد دارند. گزارش دادند که آگاهی از وظايف جديد رئيس اجرايو

 کميسيون مستقل سمع شکاياتو  مستقل انتخاباتکميسيون مصاحبه شوندگان از آگاهی خود نسبت به وظايف 
کمتر مطمئن بودند، اما باز هم اکثريت آنها تا حدودی موافق بودند که آگاهی کافی دارند (به ترتيب  انتخاباتی

 ).72و % %77

شان در فعاليت های نمايندگان فعلی واليت در مورد آنها ) گزارش دادند که 55ثر مصاحبه شوندگان (%اک
پارلمان آگاهی دارند. ميزان آگاهی در سطح حوزه ها کمی متفاوت ميباشد، که مصاحبه شوندگان از حوزه 

کمترين ميزان آگاهی را جنوب شرق افغانستان بيشترين ميزان آگاهی و مصاحبه شوندگان از واليات مرکزی 
فعاليت مورد ) گفتند که آگاهی کافی در 51گزارش دادند. نزديک به نيمی از مصاحبه شوندگان نظرسنجی (%

ندارند. حتی مصاحبه شوندگانی که تحصيالت عالی و اقتصاد بهتر داشتند نيز  های قانونگذاری پارلمان
 گزارش ندادند که آگاهی کافی در اين موارد دارند.

مصاحبه شوندگان ميخواهند که معلومات  ا توجه به عالقه مندی در اشتراک انتخابات پارلمانی پيش رو،ب
فيصد از  35بيشتر درباره حکومت و نمايندگان شان دريافت نمايند تا آنها را بهتر برای رای دهی آماده سازد. 

قبل از  ئوليت اعضای پارلمانمصاحبه شوندگان نظرسنجی گفتند که آنها ميخواهند معلومات درباره مس
دريافت نمايند. همچنين مصاحبه شوندگان عالقه مند بودند که معلومات درباره  برگزاری انتخابات پارلمانی

) و اينکه چگونه ميتوان اعضای پارلمان را در تصميم گيری هايشان 24.6وظايف پارلمان دريافت نمايند (%
ن کمتری گفتند که عالقه مند هستند معلومات درباره سيستم ). مصاحبه شوندگا18.3پاسخگو نگهداشت (%

چگونگی انتخاب اعضای پارلمان و ساختار اداری پارلمان دريافت نمايند. اکثريت مصاحبه شوندگان 
انتخابات قبل از  را) فکر ميکردند که کميسيون مستقل انتخابات بايد معلومات مربوط به انتخابات 64.7(%

. همچنين تعداد زيادی از مصاحبه شوندگان فکر ميکردند که مساجد و بزرگان منطقه بايد مهيا سازد پارلمانی
باشند، اگرچه تعداد کمی از مصاحبه  1394تامين کننده معلومات مربوط به انتخابات سال  منابع اصلی در بين

ده نياز به تالش های بيشتر شوندگان آنها را به عنوان منابع موثر تامين کننده معلومات بيان کردند که نشان دهن
برای بهتر شدن کيفيت پيام های آنها ميباشد. اکثريت نسبی مصاحبه شوندگان گفتند که ترجيح ميدهند سه ماه 

را دريافت نمايند. فيصدی کمتری گفتند که ترجيح ميدهند  معلومات مربوط به انتخابات انتخاباتپيش از روز 
ه و يا شش ماه قبل از روز انتخابات دريافت نمايند. کمترين ميزان را يک ما معلومات مربوط به انتخابات

) و يا 12.7را نه ماه قبل از روز انتخابات (%معلومات مصاحبه شوندگان گفتند که ترجيح ميدهند اين نوع 
 ) دريافت نمايند.8يک سال قبل از روز انتخابات (%

رسيده شد، اکثر مصاحبه شوندگان نظرسنجی وقتيکه در مورد شيوه مناسب نظام سياسی در افغانستان پ
رئيس جمهور به همراه پارلمان منتخب مردم تصميم گيری ) گفتند آنان شيوه ای را ترجيح ميدهند که 53.3(%
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) باور داشتند که حکومت بايد متشکل از يک رئيس 35.7نمايد. نزديک به يک سوم از مصاحبه شوندگان (%
ا پارلمان و به طور مستقل تصميم گيری نمايد. اکثريت بزرگی از جمهور قوی باشد که بدون مشورت ب

) در حوزه مرکزی مرتفع افغانستان فکر ميکنند که نظام سياسی کشور بايد يک 80.3مصاحبه شوندگان (%
رئيس جمهور داشته باشد که به همراه پارلمان منتخب مردم تصميم گيری نمايد. اکثريت مصاحبه شوندگان در 

رکزی، جنوب شرق، و غرب افغانستان نيز همنظر با مصاحبه شوندگان حوزه مرکزی مرتفع حوزه های م
ميباشند. اکثريت نسبی مصاحبه شوندگان در حوزه شرق کشور باور دارند که نظام سياسی کشور بايد متشکل 

کثريت از يک رئيس جمهور قوی باشد که بدون مشورت با پارلمان و به طور مستقل تصميم گيری نمايد. ا
) فکر ميکنند اعضای پارلمان بايد برای نمايندگی از واليات خود انتخاب 81.6بزرگ مصاحبه شوندگان (%

 شوند و نه برای نمايندگی از ولسوالی های خود.
 

 
 

دند. اکثريت اکثر مصاحبه شوندگان نظرسنجی اهميت زيادی باالی نقش آموزش های مدنی انتخاباتی قائل بو
بايد  انتخاباتی  آموزش های مدنی) با اين مطلب موافق بودند که 93.3بسيار وسيع مصاحبه شوندگان (%

هميشه در زبان ها و لهجه های محلی داده شود. همچنين اکثريت زيادی موافق بودند که آنها برای آگاهی دادن 
آموزش های مدنی ) و اينکه 89.7ند (%به مردم منطقه شان در مورد انتخابات احساس مسئوليت ميکن

). اکثريت مصاحبه 82(% ادامه داشته باشد نيز انتخاباتی بايد يک پروسه دوامدار باشد و بعد از ختم انتخابات
) باور داشتند که آموزش های مدنی انتخاباتی بايد در مکاتب آموزش داده شود. از بين اين 58.1شوندگان (%

فيصد باور داشتند که برگزاری سمينارها بهترين روش تدريس آموزشهای  43.9تعداد مصاحبه شوندگان، 
فيصد  24.9فيصد جلسات تدريسی محدود را ترجيح ميدادند، و  29.3مدنی انتخاباتی در مکاتب ميباشد، 

) فکر ميکردند که 30.4ترجيح ميدادند که در نصاب تعليمی اضافه گردد. اکثريت نسبی مصاحبه شوندگان (%
و رو در رو ميباشد. بعضی ديگر گزارش  به طور مستقيم روش برای آموزش های مدنی انتخاباتیرين موثرت

دادند که درامه های تلويزيونی يک وسيله موثر در رساندن آموزش های مدنی انتخاباتی ميباشد. يک تعداد 
الت، و نتايج کمتری از مصاحبه شوندگان مباحثات در شبکه های اجتماعی، نمايش نامه سيار در مح

نظرسنجی ها را به عنوان روش های موثر برای آموزش های مدنی انتخاباتی گزارش دادند (به ترتيب 
). نسبت به مصاحبه شوندگان ديگر حوزه ها، مصاحبه شوندگان حوزه مرکزی مرتفع 5.5، و 5%، %3.8%

زش های مدنی انتخاباتی ميباشد. بيشتر فکر ميکنند که نمايش نامه سيار در محالت يک وسيله موثر برای آمو
مصاحبه شوندگان حوزه جنوب گزارش دادند که درامه های راديويی موثرترين روش نسبت به ديگر روش ها 
برای آموزش های مدنی انتخاباتی ميباشد. در مقايسه با ديگر حوزه ها، مصاحبه شوندگان حوزه های شمال، 

 را موثرتر از روش مستقيم و رو در رو گزارش دادند. شمال شرق، و جنوب شرق درامه های تلويزيونی
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 اوضاع سياسی در کشور 10.0

که بيشتر از شش ماه به طول انجاميد، افغان ها نسبت به آينده  1393عليرغم پروسه انتخابات پرتنش در سال 
شوندگان  انتخابات و اشتراک شان در انتخابات اميدوار باقی مانده اند. با اين حال، اکثريت وسيع مصاحبه

ميباشد،  در افغانستان اصالحات انتخاباتیبه نياز قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی ) باور دارند که 92.3(%
 نيست. اصالحات انتخاباتیفيصد از مصاحبه شوندگان باور دارند که نيازی به  4و تنها 

باالی آن  1393ان سال در جريطرح حکومت وحدت ملی که  ) از85.1اکثريت بزرگ مصاحبه شوندگان (%
. نزديک به نيمی از مصاحبه شوندگان باور دارند که بسيار امکان دارد درسيده شد حمايت ميکننبه توافق 

) باور دارند که تا حدودی امکان دارد 31.9حکومت وحدت ملی دوام کند و موفق باشد، و يک سوم ديگر (%
ينان باالی حکومت وحدت ملی نظر به جنسيت، ميزان و موفق باشد. اين اطم که حکومت وحدت ملی دوام کند

درآمد، و يا ميزان تحصيالت مصاحبه شوندگان آنقدر متفاوت نميباشد، و تفاوت در سطح حوزه ها نيززياد 
متفاوت نميباشد. مصاحبه شوندگان حوزه جنوب بيشتر از ديگر حوزه ها عدم حمايت خود از حکومت وحدت 

فيصد آنها باور داشتند که احتمال ندارد حکومت وحدت ملی دوام کند. در بين  20.6ملی را گزارش دادند و 
سياسی حکومت وحدت ملی، مصاحبه شوندگان از توزيع تذکره های الکترونيکی برای تمام توافق هفت موارد 

 ميکنند. شهروندان افغان بيشترين حمايت را ميکنند، اگر چه از ديگر موارد توافقنامه نيز به طور وسيع حمايت

) پيشبينی ميکنند که احتمال ندارد در پنج سال آينده طالبان در سياست 51.1بيشتر مصاحبه شوندگان (%
توافق عمومی در بين مصاحبه شوندگان وجود نداشت، که  1391افغانستان نفوذ کنند. اما در نظرسنجی سال 

افغانستان را بيان داشتند، حدود  فيصد از مصاحبه شوندگان احتمال حضور طالبان در سياست 36.5حدود 
فيصد ديگر مطمئن نبودند.  20فيصد عدم احتمال حضور طالبان در سياست افغانستان را بيان داشتند، و  39.4

از پروسه صلح حکومت افغانستان با اعالم داشتند که آنها  1393اکثريت مصاحبه شوندگان نظرسنجی سال 
 1391ميکنند. جوابات در نظرسنجی سال  ت در افغانستان حمايتطالبان و ديگر گروهای مسلح مخالف دول

 پروسه صلح حکومت افغانستانفيصد از مصاحبه شوندگان نظرسنجی گفتند که از  12.3متنوع بود و تنها 
 حمايت ميکنند.

 2014لی از افغانستان تا آخر سال خروج نيروهای بين المل) از 60.7اکثريت قابل توجه مصاحبه شوندگان (%
ميکنند. افغان ها در شمال و مرکزی مرتفع کشور نسبت به افغان ها در شرق، جنوب، شمال شرق،  حمايت

 لی از افغانستان حمايت ميکنند.خروج نيروهای بين الملجنوب شرق، و غرب کشور کمتر از 
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 ديموگرافی 11.0

 جنسيت

 فيصدی  

 51.7 مرد

 48.3 زن

 100.0 مجموع

 

 سن

 فيصدی  
18-25 37.7 
26-35 20.9 
36-45 16.7 
46-55 13.6 

55+ 11.1 

 100.0 مجموع
 

 قوميت

 فيصدی  

 33.1 تاجيک

 12.4 هزاره

 6.3 ازبک

 42.0 پشتون

 5.9 ديگر اقوام

 2. جواب نميدهد

 100.0 مجموع
 

 درآمد ماهوار

 فيصدی  
 4.7 افغانی 2000کمتر از 
 6.8 افغانی 3000 - 2001
 19.2 افغانی 5000 - 3001
 30.9 افغانی 10000 - 5001

 17.3 افغانی 15000 - 10001
 8.1 افغانی 25000 - 15001
 3.0 افغانی 40000 - 25001
 1.1 افغانی 40000بشتر از 

 6.9 نميداند

 2.1 رد مينمايد

 100.0 مجموع
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 ميزان تحصيالت
 فيصدی  

 40.1 هيج مکتب نرفته

 11.5 درسه)   تنها مکتب غير رسمی (به شمول م
 7.9 )5 - 1مکتب ابتدائيه ، ناتکميل (صنف 

 7.2 تکلميل) 6مکتب ابتدائيه ، تکميل (صنف 
 9.7 تکميل) 9مکتب متوسطه تکميل ( صنف 

 17.8 )12 -10ليسه (صنف 

 5.7 دانشگاه و باال تر از آن

 0. رد مينمايد

 100.0 مجموع
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 نتيجه گيری 12.0

يک نظرسنجی سرتاسری در کشور را ارايه مينمايد که موضوعات کليدی اين گزارش جزئيات يافته های 
مربوط به انتخابات، سياست، و آگاهی مدنی انتخاباتی در افغانستان را مورد پژوهش قرار داده بود. نظرسنجی 

بعد از تشکيل  Soft Power Solutions (SPS)توسط موسسه دموکراسی انترنشنل با همکاری موسسه 
ملی انجام شد. نتايج آشکار ميسازد که اطمينان قوی باالی رئيس جمهور غنی و حمايت وسيع حکومت وحدت 

از حکومت وحدت ملی وجود دارد. بيشتر افغان ها نتايج انتخابات اخير را مشروع و قانونی و بازتاب دهنده 
رند که افغانستان به خواست مردم ميدانند. نسبت به چند سال گذشته، افغان ها در حال حاضر بيشتر باور دا

سمت درست پيش ميرود. افغان ها نسبت به آينده کشور و حکومت شان اميدوار هستند، اگر چه در عين حال 
يافتند و تقاضای جدی برای اصالحات انتخاباتی  1393آنها کاستی های قابل توجه در پروسه انتخابات سال 

که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی نياز به يک وجود دارد. نود و دو فيصد از افغان ها باور دارند 
اصالحات انتخاباتی وجود دارد. حکومت وحدت ملی تعهد نموده بود که پيگير اصالحات انتخاباتی باشد، اما 
اگر قبالً شک و ترديد در رابطه به حمايت مردم از اين موضوع وجود داست، حال حمايت صريح مردم از 

 باشد.اجندای اصالحات واضح مي

مدنی انتخاباتی اخير را آشکار ميسازد و فرصت ها های همچنين نظرسنجی موفقيت ها در تالش های آموزش 
مقايسه  1392برای رشد بيشتر را شناسايی نموده است. وقتيکه يافته های اين نظر سنجی با يافته های سال 

ه دسترس مردم بيشتری در سرتاسر کشور شد، نتايج نشان دهنده آن است که اقدامات آموزش مدنی انتخاباتی ب
قرار گرفت. حاال مردم بيشتری موافق هستند که اشتراک در انتخابات  1393قبل از برگزاری انتخابات سال 

برابر با ارزش ها و آموزه های اسالمی ميباشد و اکثر افغان ها (اعم از زنان و مردان) باور دارند که زنان 
. عالوه بر اين، در حال حاضر تعداد کمتری از مردم نسبت به سال هيم باشندس امور سياسیبيشتر در  بايد

 باور دارند که عدم آگاهی مانع رای دهی زنان ميشود. 1392

هنوز کارهای انجام نشده ای باقيمانده است تا اطمينان حاصل نمود که عامه مردم آگاهی پيدا کرده اند و 
نسبت به ديگر موضوعات،  بسياری از مردم ولت خود دخيل باشند.ميتوانند به ميزان قابل توجه در امور د

آگاهی کمتری از کميسيون مستقل انتخابات، کميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی، موقف جديد رئيس 
اجرايوی کشور، فعاليت های پارلمان دارند. تعداد زياد افغان ها مساجد و بزرگان محل را به عنوان منبع 

مربوط به انتخابات بيان کردند، اما تعداد کمی از مصاحبه شوندگان آنها را به عنوان اصلی معلومات 
موثرترين منابع بيان کردند، که پيشنهاد آن است بايد تالش های بيشتری در راستای باال بردن کيفيت پيام های 

، کمپاين های 1393خود انجام بدهند. عليرغم کمپاين های ظاهراً وسيع در انتخابات رياست جمهوری سال 
 کانديدان رياست جمهوری تنها به دسترس يک سوم از مصاحبه شوندگان قرار گرفته بود.

انتخابات پارلمانی در پيش رو قرار دارد و افغان ها برای بهبود مديريت و برگزاری انتخابات و برای شفافيت 
ه خواسته های مردم خود، حکومت فعاليت های حکومت عالقه مند اصالحات هستند. برای احترام گذاشتن ب

وحدت ملی نياز دارد تا با تمام توان و احساس مسئوليت، اصالحاتی را به پيش ببرد که خود به آن تعهد نموده 
   بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 22                              مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هایته شده از انتخابات و نظر سنجی در مورد درس های آموخ

 



 

 1-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 ضميمه الف: پرسشنامه 13.0

 سواالت عمومی
 

ميباشد؟ به نظر شما، بزرگترين موفقيتی که کشورمان در ده سال اخير به دست آورده است چه  .1
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، دو جواب را انتخاب نماييد]دومين موفقيت بزرگ چه ميباشد؟   

 دومين موفقيت بزرگ بزرگترين موفقيت گزينه ها
 1 1 دولت قدرتمند
 2 2 حاکميت قانون
 3 3 صلح و امنيت

 4 4 امکانات تعليم و تحصيل
 5 5 آب آشاميدنی

 6 6 ادبهتر شدن اقتص
 7 7 ميزان پايين جرايم

 8 8 مراکز صحی / کيفيت باالی خدمات صحی
 9 9 سرک های پخته

 10 10 زمينه کاری
 11 11 برق

 12 12 وحدت ملی
 13 13 دموکراسی

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 98 98 نميداند

 99 99 رد مينمايد
 

ستان بدان در حال حاضر مواجه است چه به نظر شما، به طور عموم بزرگترين مشکل که افغان .2
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، دو جواب را انتخاب نماييد]ميباشد؟ دومين مشکل کدام است؟   

 دومين مشکل بزرگ بزرگترين مشکل گزينه ها
 1 1 حاکميت ضعيف دولت

 2 2 فساد اداری/رشوت مقامات
 3 3 مشکالت امنيتی/خشونت/ ترورزيم

 4 4 تعليم وتربيه/نبود و يا کمبود مکاتب/بيسوادی ئينيت پاکيف
 5 5 پائين بودن کميت/کيفيت آب آشاميدنی

 6 6 اقتصاد ضعيف و فقر
 7 7 جرم/جنايت

 8 8 کيفيت پائين خدمات صحی/ نبود و يا کمبود مراکز صحی
 9 9 نبود/خراب بودن سرک ها

 10 10 بيکاری
 11 11 کمبود/نبود برق

 12 12 فات سياسیاختال
 13 13 تبعيض و اختالفات قومی / نژادی

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 98 98 نميداند



 

 2-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 99 99 رد مينمايد
 

درمورد قريه و محل خودتان چی فکر ميکنيد، بزرگترين مشکل که مردم قريه تان بدان مواجه است چه ميباشد؟  .3
 زينه ها را نخوانيد، دو جواب را انتخاب نماييد][مصاحبه کننده: گ        دومين مشکل کدام است؟

 دومين مشکل بزرگ بزرگترين مشکل گزينه ها
 1 1 حاکميت ضعيف دولت

 2 2 فساد اداری/رشوت مقامات
 3 3 پائين بودن کميت/کيفيت آب آشاميدنی

 4 4 کمبود/نبود برق
 5 5 نبود/خراب بودن سرک ها

 6 6 اقتصاد ضعيف و فقر
 7 7 يتی/خشونت/ تروريزممشکالت امن

 8 8 کيفيت پائين خدمات صحی/ نبود و يا کمبود مراکز صحی
 9 9 تعليم وتربيه/نبود و يا کمبود مکاتب/بيسوادی ئينکيفيت پا
 10 10 بيکاری

 11 11 جرم/جنايت
 12 12 تبعيض و اختالفات قومی / نژادی

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 98 98 نميداند

 99 99 يدرد مينما
 

بصورت عموم چی فکر ميکنيد، آيا امروز افغانستان به سمت درست پيش ميرود يا به سمت  .4
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]غلط؟  

 1 ]مراجعه شود 4Bبه سوال [به سمت غلط                                                          
 2 ]مراجعه شود 5Aبه سوال  [بعضی کارها به سمت درست، بعضی کارها به سمت غلط  

 3 به سمت درست
 98 ]مراجعه شود 5Aبه سوال  [                                                                   نميداند

 99 ]مراجعه شود 5Aبه سوال [           رد مينمايد                                                   
 

4A  .] چرا فکر ميکنيد افغانستان به سمت درست پيش  ]"به سمت درست" باشد 4فيلتر: اگر جواب در سوال
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]ميرود؟   

 1 بلند رفتن سطح اقتصاد
 2 امکانات سفر و سياحت 

 3 داشتن يک قانون اساسی خوب 
 4 کمک های بين المللی 

 5 امنيت خوب 
 6 دموکراسی / انتخابات 

 7 صلح يا پايان جنگ 
 8 دولت خوب 

 9 بازسازی خوب 
 10 بازشدن مکاتب برای دختران 

 11 دولت وحدت ملی
 ديگر موارد (واضح نماييد):

 98 نميداند



 

 3-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 99 رد مينمايد
 

4B  .]چرا فکر ميکنيد افغانستان به سمت غلط پيش  ]"به سمت غلط" باشد 4: اگر جواب در سوال فيلتر
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]ميرود؟   

 1 سيستم معارف خراب است 
 2 کمبود/نبود کمک ها بين المللی

 3 هيچ بازسازی صورت نگرفته است
 4 بان موجوديت طال

 5 کشورهای همسايه سبب مشکالت ميشوند 
 6 اقتصاد خراب 

 7 رشوت/فساد اداری
 8 نا امنی 

 9 حکومتداری ضعيف 
 10 مردم بيگناه کشته ميشود 

 11 تبعيض و اختالفات قومی / نژادی
 ديگر موارد (واضح نماييد):

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 

بسيار  گزينه ها
 خراب

کمی 
 خراب

کمی 
 خوب

بسيار 
رد  نميداند خوب

 مينمايد
5A   . بصورت عموم، اوضاع اقتصادی

 فعلی افغانستان راچگونه شرح ميدهيد؟
1 2 3 4 98 99 

5B   . بطور عموم، وضعيت زندگی فعلی
 99 98 4 3 2 1 شخصی تان راچگونه شرح ميدهيد؟

 
قدرت بودند از لحاظ اقتصادی احساس سال گذشته وقتی که طالبان بر روی  15آيا شما حاال نسبت به  .6

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]  راحتی/بهبودی بيشتری ميکنيد؟      
 1 نخير

 2 بله
 97 قابل تطبيق نيست

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
 حتی/بهبودی بيشتری ميکنيد؟سال گذشته از لحاظ اقتصادی احساس را 5آيا شما حاال نسبت به  .7

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         
 1 نخير

 2 بله
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

بسيار  گزينه ها
 خراب

کمی 
کمی  يکسان خراب

 بهتر
بسيار 
رد  نميداند بهتر

 مينمايد
8A .99 98 5 4 3 2 1ر نسبت امنيت قريه/منطقه تان در حال حاض 



 

 4-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 ماه گذشته چگونه است؟ آيا (    ) شده است؟ 12به 

8B . به نظر شما شرايط امنيتی در افغانستان نسبت
ماه گذشته فرق کرده است؟ آيا (    ) شده  12به 

 است؟
1 2 3 4 5 98 99 

8C . به نظر شما شرايط امنيتی در افغانستان در
شد؟ آيا (    ) خواهد  دوازده ماه آينده چگونه خواهد

 شد؟
1 2 3 4 5 98 99 

 
 دموکراسی و نهادها

 
 آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟. 9

 ]مصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را انتخاب نماييد[

 طمينانهيچ ا گزينه ها
 ندارم

تا اندازه ای 
 دارم ناناطمي

بسيار 
رد  نميداند دارم طمينانا

 مينمايد
A. (ملک/ارباب/مشر ) 99 98 3 2 1 نماينده منطقه يا قريه دار 
B. 99 98 3 2 1 مال امام / پيشوايان دينی 
C. 99 98 3 2 1 کميسيون مستقل انتخابات 
D. 99 98 3 2 1 کميسيون مستقل انتخابات در واليت تان 
E. 99 98 3 2 1 رسانه ها 
F. 99 98 3 2 1 ياسیاحزاب س 
G. 99 98 3 2 1 همسايه های تان 
H. 99 98 3 2 1 رييس جمهور 
I. 99 98 3 2 1 مشرانو جرگه 
J. 99 98 3 2 1 ولسی جرگه 

K. 99 98 3 2 1 طالبان 
L. 99 98 3 2 1 شوراهای انکشافی 

M. 99 98 3 2 1 پوليس 
N. 99 98 3 2 1 کميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی 
O. ات انتخاباتی در کميسيون مستقل سمع شکاي

 واليت تان
1 2 3 98 99 

P. 99 98 3 2 1 والی 
Q. 99 98 3 2 1 اردوی ملی 
R. 99 98 3 2 1 قومندانان محلی غير مسول در منطقه تان 
S. 99 98 3 2 1 شورای واليتی 

 
 . از ديدگاه خودتان "دموکراسی" را چه تعريف ميکنيد؟10

 بنويسيد][مصاحبه کننده: سوال باز. تنها يک جواب را       
 

________________________________________ 

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 



 

 5-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 بصورت عموم، از روند دموکراسی در افغانستان به چه اندازه راضی هستيد؟ .11
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]

 1 ]ين گزينه را نخوانيدا[      در افغانستان دموکراسی وجود ندارد
 2 بسيار ناراضی
 3 کمی ناراضی
 4 کمی راضی

 5 بسيار راضی
 98 نميداند

 99 رد مينمايد

 
 موضوعات مربوط به انتخابات

 
 بصورت عموم، از روند انتخابات در افغانستان به چه اندازه راضی هستيد؟ .12

 تخاب نماييد][مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را ان
 1 بسيار ناراضی
 2 کمی ناراضی
 3 کمی راضی

 4 بسيار راضی
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

مصاحبه کننده: گزينه را [لطفاً بيانات ذيل را نظر به اهميت شان درجه بندی نماييد. برگزاری انتخابات بااعتبار  .13
 ]سوال تنها يک جواب را انتخاب نماييد مصاحبه کننده: برای هر[      چقدر مهم ميباشد؟ ]بخوانيد

هيچ مهم  گزينه ها
 نميباشد

مهم 
 نميباشد

مهم 
 ميباشد

بسيار مهم 
 ميباشد

رد  نميداند
 مينمايد

A.  برای تضمين يک آينده مطمين برای تمام
 99 98 4 3 2 1 شهروندان افغان

B.  برای تضمين ترقی اقتصادی برای تمام
 99 98 4 3 2 1 شهروندان افغان

C. 99 98 4 3 2 1 ی تقويت روند صلح و آشتی ملیبرا 
D. 99 98 4 3 2 1 برای تضمين ارايه خدمات بهتر دولتی 
E. 99 98 4 3 2 1 برای از بين بردن فساد اداری 
F. 99 98 4 3 2 1 برای تقويت روند دموکراسی 

 
انتخابات پيش رو  لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نماييد. اشتراک در .14

 ]مصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را انتخاب نماييد[.               ]مصاحبه کننده: گزينه را بخوانيد[

کامالً  گزينه ها
 مخالف

تا حدودی 
 مخالف

تا حدودی 
 موافق

کامالً 
رد  نميداند موافق

 مينمايد
A.  99 98 4 3 2 1 مسوليت اعضای مرد فاميل ميباشدفقط 
B.  مسوليت اعضای بزرگسال فاميل (به شمول

 99 98 4 3 2 1 مرد و زن) ميباشد

C.  برابر با ارزش ها و آموزه های اسالمی
 

1 2 3 4 98 99 
D.  99 98 4 3 2 1 استمصاحبه شونده) (مسوليت شخصی من 
E. 99 98 4 3 2 1 مسوليت مردم مقيم در کابل ميباشد 



 

 6-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

F. 99 98 4 3 2 1 ميباشد مسوليت مدنی تمام شهروندان افغان 
 

 لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نمائيد. .15
 ]مصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را انتخاب نماييد[

 کامالً  گزينه ها
 مخالف

تا حدودی 
 مخالف

تا حدودی 
 موافق

کامالً 
رد  نميداند موافق

 مينمايد
a. 99 98 4 3 2 1 انتخابات شرکت کنند زنان حق دارند در 
b. 99 98 4 3 2 1 زنان بايد برای انتخابات ثبت نام کنند 
c.  زنان ميتوانند خودشان تصميم بگيرند که به

 چه کسی رای ميدهند
1 2 3 4 98 99 

d. 99 98 4 3 2 1 مردان بايد به جای زنان فاميل خود رای بدهند 
e.  99 98 4 3 2 1 باشندزنان بايد بيشتر در بخش های سياسی سهيم 

 
 به نظر شما، دو موانع/چالش عمده که مانع اشتراک زنان در انتخابات ميگردند چی ميباشند؟ .16

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تا دو جواب را انتخاب کرده ميتوانيد]
 1 ناامنی

 2 اعضای فاميل اشتراک زنان در انتخابات را منع ميکنند
 3 عدم آگاهی

 4 ترسی نداشتن به مراکز رای دهیدس
 5 زنان عالقه مندی به اشتراک در انتخابات ندارند

 6 اشتراک در انتخابات از لحاظ اجتماعی مناسب نيست
 7 دينی / عقايد باورها

 8 عوامل فرهنگی
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 اشتراک در انتخابات
 

17A.  ايد؟آيا شما برای رای دادن ثبت نام کرده 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         
 1 نخير

 2 ]مراجعه شود 18Aبه سوال [       بله             
 98 ]مراجعه شود 18Aبه سوال [               نميداند

 99 ]مراجعه شود 18Aبه سوال [ رد مينمايد         
 

17Bثبت نام خواهيد کرد؟ 1394ام نکرده ايد، آيا قبل از انتخابات سال . اگر ثبت ن 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]

 1 نخير
 2 هنوز تصميم نگرفته ام

 3 بله
 99 رد مينمايد

 
18A رای داديد؟ 1393. آيا شما در دور اول انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال 

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]



 

 7-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 1 نخير
 2 بله

 99 رد مينمايد
 

18B رای داديد؟ 1393. آيا شما در دور دوم انتخابات رياست جمهوری سال 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]

 1 نخير
 2 هبل

 99 رد مينمايد
 

19A آيا شما توسط حاميانی از کانديد رياست جمهوری خاصی برای اينکه به کانديد مورد نظر رای بدهيد تشويق .
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]شده بوديد؟         

 1 ]عه شودمراج 20به سوال [نخير                            
 2                                         بله

 98 ]مراجعه شود 20به سوال [نميداند                          
 99 ]مراجعه شود 20به سوال [رد مينمايد                     

 
19B .] 19فيلتر: اگر جواب در سوالA از طرف کدام کانديد؟ ]"بله" باشد 

 حبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تمام جوابات را حلقه نماييد][مصا       
 1 اشرف غنی احمدزی

 2 عبدهللا عبدهللا
 3 زلمی رسول

 4 عبدالرب رسول سياف
 5 گل آقا شيرزی

 6 قطب الدين هالل
 7 محمد داوود سلطان زوی

 8 هدايت امين ارسال
 9 عبدالرحيم وردک

 10 قيوم کرزی
 11 در نعيمسردار محمد نا

 99 رد مينمايد
 

19C .] 19فيلتر: اگر جواب در سوالA از کدام طريق کمپاين کانديد شما را تشويق نمود؟ ]"بله" باشد 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تمام جوابات را حلقه نماييد]       

 1 از نزديک و رودررو
 2 بروشور (ورقه های تبليغاتی)

 3 تلويزيون
 4 اديور

 5 رسانه های اجتماعی
 6 مسيج تليفون

 7 تخته های اعالنات
 ديگر موارد (واضح نماييد):

 99 رد مينمايد
 
 
 



 

 8-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

مشروع و  1393هستيد که نتايج انتخابات رياست جمهوری سال [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد] . آيا شما 20
 را انتخاب نماييد] [مصاحبه کننده: تنها يک جوابقانونی بود؟       

 1 کامالً مخالف
 2 تا حدودی مخالف
 3 تا حدودی موافق

 4 کامالً موافق
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

مشروع و  1393هستيد که نتايج انتخابات شوراهای واليتی سال [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد] . آيا شما 21
 ا يک جواب را انتخاب نماييد][مصاحبه کننده: تنهقانونی بود؟       

 1 کامالً مخالف
 2 تا حدودی مخالف
 3 تا حدودی موافق

 4 کامالً موافق
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 . آيا به نظر شما نتيجه انتخابات رياست جمهوری بازتاب دهنده خواست رای دهندگان بود؟22
 ک جواب را انتخاب نماييد][مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها ي      
 1 نخير

 2 بله
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

. آيا به نظر شما رای دهندگان قادر بودند که در روز انتخابات آزادانه به محل های رای دهی داخل شوند و رای 23
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]بدهند؟      

 1 رنخي
 2 بله

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
گذشته کمتر مشهود/نمايان نسبت به انتخابات  1393در انتخابات سال بر اساس قوميت  رای دهی. آيا به نظر شما 24

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]بود؟      
 1 نخير

 2 بله
 98 نميداند

 99 يدرد مينما
 

25A آيا به نظر شما کدام گروه های قومی به هر دليلی به طور نامتوازن از اشتراک در انتخابات رياست جمهوری و .
 باز مانده بودند؟ 1393شوراهای واليتی سال 

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         
 1 ]مراجعه شود 26به سوال [                                       نخير

 2 بله
 98 ]مراجعه شود 26به سوال [نميداند                                     



 

 9-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 99 ]مراجعه شود 26به سوال [رد مينمايد                                
 

25B .(اگر بله) ابات باز مانده بودند؟به نظر شما کدام گروه های قومی از اشتراک در انتخ 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تا سه جواب را انتخاب کرده ميتوانيد]         
 1 پشتون
 2 تاجيک
 3 هزاره
 4 ازبک
 5 ترکمن

 6 بلوچ
 7 نورستانی

 8 قرغيز
 9 سيک و هندو

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 99 رد مينمايد

 
 قوميت به چه اندازه در سياست افغانستان مهم ميباشد؟ . به نظر شما، امروزه26

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      
 1 هيچ مهم نميباشد

 2 مهم نميباشد
 3 مهم ميباشد

 4 بسيار مهم ميباشد
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 ؟يد رياست جمهوری خاص رای دادندچرا مردم به يک کاند. به نظر شما، 27
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      

 1 برنامه کاری کانديد
 2 قوميت کانديد

 3 حمايت چهره های مطرح و شناخته شده از کانديد
 4 شهرت اجتماعی کانديد

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 98 نميداند
 99 نمايدرد مي

 
28A چه بود؟ 1393. بزرگترين موفقيت در انتخابات رياست جمهوری سال 

 [مصاحبه کننده: سوال باز. تنها يک جواب را بنويسيد]        
 

            ________________________________________ 

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
 



 

 10-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

28B؟چه بود 1393وری سال . بزرگترين مشکل درانتخابات رياست جمه 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]       

 1 نبود/کمبود اوراق رای دهی
 2 فساد در کميسيون مستقل انتخابات

 3 انتخاباتیتقلب 
 4 دخالت خارجی ها در پروسه انتخابات

 5 دخالت سياستمداران در پروسه انتخابات
 6 ودن محالت رای دهیدور ب

 7 مشکالت امنيتی
 ديگر موارد (واضح نماييد):

 97 هيچگونه مشکل نبود
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

29A چه بود؟ 1393. بزرگترين موفقيت در انتخابات شوراهای واليتی سال 
 [مصاحبه کننده: سوال باز. تنها يک جواب را بنويسيد]        

 
________________________________________ 

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
29B ؟چه بود 1393. بزرگترين مشکل درانتخابات شوراهای واليتی سال 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      

 1 نبود/کمبود اوراق رای دهی
 2 فساد در کميسيون مستقل انتخابات

 3 انتخاباتی تقلب
 4 دخالت خارجی ها در پروسه انتخابات

 5 دخالت سياستمداران در پروسه انتخابات
 6 دور بودن محالت رای دهی

 7 مشکالت امنيتی
 ديگر موارد (واضح نماييد):

 97 هيچگونه مشکل نبود
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 چی بود؟ 1393سال اشتراک مردم در انتخابات برای . بزرگترين مشکل 30
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]    

 1 مشکالت امنيتی
 2 نداشتن معلومات

 3 موانع فرهنگی
 4 دسترسی نداشتن به محالت رای دهی

 5 عالقه مندی نداشتن به دولت/پروسه انتخابات
 6 دخالت دولت

 :ديگر موارد (واضح نماييد)



 

 11-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 97 هيچگونه مشکل نبود
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

31A . رای بدهيد؟ 1394پارلمانی سال آيا شما تصميم داريد که در انتخابات 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]  
 1 نخير

 2 بله
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

__________________________________________________ م نداريد؟اگر نخير، چرا تصمي . 31B 
 

32A . رای خواهند داد؟ 1394پارلمانی سال به نظر شما، آيا اکثر مردم محله تان در انتخابات 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]  

 1 اکثر مردم رای نخواهند داد
 2 ردم رای خواهند داداکثر م
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

___________________________________________ . اگر اکثر مردم رای نخواهند داد، چرا؟ 32B                            
 

 چی خواهد بود؟ 1394. به نظر شما، بزرگترين مشکل برای اشتراک مردم در انتخابات سال 33
 کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد] [مصاحبه    

 1 مشکالت امنيتی
 2 بی سوادی

 3 نداشتن معلومات
 4 موانع فرهنگی

 5 سياستحکومت يا عالقه مندی نداشتن به 
 6 نداشتن به پروسه انتخابات اعتماد
 7 نداشتن به حکومت اعتماد

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 97 نه مشکل نخواهد بودهيچگو
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 حمايت خواهند کرد؟ 1394انتخابات پارلمانی سال  خاص در يک کانديد ازچرا مردم . به نظر شما، 34
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      

 1 ع برای مردم خودتوانايی و نفوذ کانديد در حفظ و تامين مناف
 2 شهرت اجتماعی کانديد

 3 قوميت کانديد
 ديگر موارد (واضح نماييد):

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 



 

 12-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 شما را تشويق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو اشتراک نماييد؟کدام يک از گروه های ذيل  .35
 ]نتخاب نماييدمصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را ا[

مانع  گزينه ها
 ميشود

نه مانع ميشود و 
 نه تشويق ميکند

تشويق 
 ميکند

رد  نميداند
 مينمايد

A. 99 98 3 2 1 پيشوايان دينی 
B. 99 98 3 2 1 دوستان 
C. 99 98 3 2 1 اعضای فاميل 
D. 99 98 3 2 1 طالبان 
E. 99 98 3 2 1 مقامات دولتی 
F. 99 98 3 2 1 رهبران احزاب سياسی 
G.   99 98 3 2 1 های کانديدانکمپاين 
H. (تلويزيون/برنامه ها و تبليغات راديويی) 99 98 3 2 1 رسانه ها 
I. 99 98 3 2 1 بزرگان قريه / بزرگان قومی 
J. (به طور عموم) 99 98 3 2 1 مبلغين آگاهی مدنی 

K. 99 98 3 2 1 مبلغين آگاهی مدنی از کميسيون مستقل انتخابات 
L. 99 98 3 2 1 جامعه مدنی 

M. 99 98 3 2 1 های انکشافیشورا 
 

 گزينه ها
هيچ مهم 
 نميباشد

مهم 
 نميباشد

مهم 
 ميباشد

بسيار مهم 
 نميداند ميباشد

رد 
 مينمايد

36A . به چه اندازه انتخابات پارلمانی پيش رو
 99 98 4 3 2 1 برای آينده افغانستان مهم ميباشد؟

36B.  رای شما به چه اندازه برای تاثير باالی
 99 98 4 3 2 1 انتخابات پارلمانی مهم ميباشد؟ تعيين نتيجه

 
صورت  1394به نظر شما برای جلوگيری از تقلب در انتخابات، بايد چه اقداماتی قبل از انتخابات پارلمانی سال  .37

 [مصاحبه کننده: سوال باز. ميتوانيد تا سه جواب را بنويسيد]      بگيرد؟

________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

 

 به نظر شما کارهای ذيل به چه اندازه در بهتر ساختن انتخابات افغانستان در آينده مهم ميباشد؟ .38
 ]مصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را انتخاب نماييد[     

م هيچ مه گزينه ها
 نميباشد

مهم 
 نميباشد

مهم 
 ميباشد

بسيار مهم 
رد  نميداند ميباشد

 مينمايد
A.  معرفی يک سيستم جديد ثبت نام برای

 
1 2 3 4 98 99 

B. 99 98 4 3 2 1 اصالحات در کميسيون مستقل انتخابات 
C. 99 98 4 3 2 1 معرفی يک سيستم جديد انتخاباتی 

 
ی/چک کردن (بخاطر تامين امنيت در محالت رای دهی) ميزان اشتراک زنان در . آيا اضافه نمودن زنان برای تالش39

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]انتخابات را باال ميبرد؟      
 1 نخير

 2 بله
 98 نميداند



 

 13-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 99 رد مينمايد
 

 معلومات و آگاهی انتخاباتی
40Aکافی در مورد ثبت نام برای رای دهی قبل از انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی  .   آيا شما معلومات
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]دريافت نموديد؟            1393سال 

 1 ]مراجعه شود 41به سوال  [هيچ معلومات حاصل نکردم                        
 2 بله، معلومات حاصل کردم ولی کافی نبود

 3 بله، معلومات کافی حاصل نمودم 
 98 ]مراجعه شود 41به سوال  [                                                   نميداند

 99 ]مراجعه شود 41به سوال  [                                              رد مينمايد
 

40B  . ]40گر جواب در سوال اA "2" از کدام منابع معلومات دريافت نموديد؟ ]" بود3" يا 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تمام جواباتی را که صدق ميکند انتخاب نماييد]           

 1 مال امامان
 2 تلويزيون

 3 دوستان و همسايه ها
 4 کميسيون مستقل انتخابات

 5 نبزرگان و مو سفيدا
 6 روزنامه
 7 اينترنت

 8 اعضای فاميل
 9 مسجد

 10 جامعه مدنی
 11 کارمندان اجتماعی محلی

 12 راديو
 13 شوراهای محلی

 14 از بين صحبت های مردم در منطقه
 15 نمايندگان کانديدان

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 دريافت نموده ايد؟ 1393ما معلومات درباره موارد ذيل  را در جريان انتخابات سال لطفا به من بگوييد که آيا ش .41
 ]مصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را انتخاب نماييد[

 رد مينمايد نميداند بله نخير گزينه ها
A. 99 98 2 1 معلومات درباره احزاب سياسی 
B. 99 98 2 1 معلومات درباره اسالم و انتخابات 
C. 99 98 2 1 رياست جمهوری معلومات درباره کانديدان 
D. 99 98 2 1 معلومات درباره ثبت نام برای رای دهی 
E. 99 98 2 1 معلومات درباره قانون انتخابات و حقوق بشر 
F. 99 98 2 1 معلومات درباره اينکه چطور رای داد يا کانديد را از ميان ليست انتخاب کرد 
G.  99 98 2 1 های رای دهیمعلومات درباره موقعيت مکان 
H. 99 98 2 1 امنيتی برای حفاظت  رای دهند گان معلومات درباره تدابير 



 

 14-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

I. 99 98 2 1 معلومات درباره اينکه چطور يک شکايت انتخاباتی را ثبت کرد 
J. 99 98 2 1 شوراهای واليتی واليت تان معلومات درباره کانديدان 

K. ،99 98 2 1 کاميابی و ناکامی آنها معلومات درباره وکيل های برحال، پاليسی ها 
 

چه  1393به نظر شما موثرترين منبع آگاهی دهی در مورد انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال  .42
 بود؟ لطفاً بگوييد که دومين منبع موثر آگاهی دهی چه بود؟

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، دو جواب را انتخاب نماييد]
 دومين منبع موثر منبع موثرترين 

 1 1 راديو 
 2 2 تلويزيون 

 3 3 اخبار و ديگر نشرات چاپی
 4 4 بزرگان قريه 

 5 5 مال امامان يا معلمين 
 6 6 کمپاين های کانديدان 

 7 7 احزاب سياسی
 8 8 دوستان و خويشاوندان 

 9 9 جامعه مدنی
 10 10 کارمندان اجتماعی

 11 11 مورد آموزش انتخاباتجلسات و گردهمايی ها در 
   ديگر موارد (واضح نماييد):

 98 98 نميداند
 99 99 رد مينمايد

 
 به چه اندازه معلوماتی را که شما قبل از انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی دريافت نموديد مفيد بود؟ .43

 د][مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نمايي
 1 هيچگونه معلومات دريافت ننموده ام

 2 اصال مفيد نبود
 3 بسيار کم مفيد بود

 4 تا حدودی مفيد بود
 5 بسيار مفيد بود

 99 رد مينمايد
 

44A به چه اندازه معلومات در مورد پاليسی و پالن های کاری کانديدان رياست جمهوری قبل از انتخابات سال .
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]       دريافت نموديد؟     1393

 1 ]مراجعه شود 45به سوال  [ هيچ معلومات حاصل نکردم                
 2 معلومات حاصل کردم ولی کافی نبود

 3 معلومات کافی حاصل نمودم 
 98 ]مراجعه شود 45به سوال  [نميداند                                            

 99 ]مراجعه شود 45به سوال  [                                       رد مينمايد
 

44B .] 44اگر جواب در سوالA "2" آيا معلومات مفيد بود؟ ]" بود3" يا 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         
 1 فيد نبوداصال م

 2 بسيار کم مفيد بود
 3 تا حدودی مفيد بود



 

 15-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 4 بسيار مفيد بود
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 آيا شما بيشتر عالقه مندی به رای دهی خواهيد داشت اگر در مورد روند انتخابات و کانديدان آگاهی پيدا کنيد؟ .45
 را انتخاب نماييد] [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب      
 1 نخير
 2 شايد

 3 بله
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

، به چه اندازه کارمندان انتخاباتی به مردم منطقه شما در مورد معلومات انتخاباتی آگاهی 1393قبل از انتخابات  .46
 ب نماييد][مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخارسانی کرده است؟         

 1 هيچ وقت
 2 به ندرت

 3 اغلب اوقات
 4 هميشه
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

47A . ؟آشنايی داريد مستقل انتخاباتآيا شما با فعاليت های کميسيون 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         

 1 ]مراجعه شود 48Aبه سوال  [                    نخير                           
 2 بله

 98 ]مراجعه شود 48Aبه سوال  [نميداند                                             
 99 ]مراجعه شود 48Aبه سوال  [رد مينمايد                                        

 
47B . ؟راضی هستيد 1393در جريان انتخابات سال  انتخاباتآيا شما از کاردکردهای کميسيون مستقل 

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         
 1 نخير

 2 بله
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

48A .؟آشنايی داريد انتخاباتی آيا شما با فعاليت های کميسيون مستقل سمع شکايات 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         

 1 ]مراجعه شود 49Aبه سوال  [نخير                                               
 2 بله

 98 ]اجعه شودمر 49Aبه سوال  [نميداند                                             
 99 ]مراجعه شود 49Aبه سوال  [رد مينمايد                                        

 
48B . ؟راضی هستيد 1393آيا شما از کاردکردهای کميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی در جريان انتخابات سال 

 انتخاب نماييد] [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را         
 1 نخير



 

 16-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 2 بله
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

49A . کدام شکايت نامه ای درج نموديد؟ 1393شما در جريان انتخابات سال آيا 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         

 1 ]مراجعه شود 50Aبه سوال  [   نخير                                            
 2 بله

 98 ]مراجعه شود 50Aبه سوال  [نميداند                                             
 99 ]مراجعه شود 50Aبه سوال  [رد مينمايد                                        

 
49Bصورت گرفت؟ . اگر شما شکايتی درج کرديد، آيا به شکايت تان رسيدگی 

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         
 1 نخير

 2 بله
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

49C .؟آيا شما از کاردکردهای کميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی در رسيدگی به شکايت تان رضايت داشتيد 
 زينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد][مصاحبه کننده: گ         

 1 نخير
 2 بله

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
50Aبه چه اندازه معلومات در مورد تفتيش آرای دور دوم رياست جمهوری دريافت نموديد؟  . 

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         
 1 ]مراجعه شود 50Dبه سوال  [چ معلومات حاصل نکردم                 هي

 2 معلومات حاصل کردم ولی کافی نبود
 3 معلومات کافی حاصل نمودم 

 98 ]مراجعه شود 51به سوال  [                                           نميداند 
 99 ]مراجعه شود 51به سوال  [    رد مينمايد                                   

 
50B  .] 50اگر جواب در سوالA "2" به چه اندازه معلومات مفيد بود؟ ]" بود3" يا 

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]          
 1 اصال مفيد نبود

 2 بسيار کم مفيد بود
 3 تا حدودی مفيد بود

 4 بودبسيار مفيد 
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

50C .] 50اگر جواب در سوالA "2" تفتيش آرای دور دوم رياست موثرترين منبع معلومات در مورد  ]" بود3" يا
 معلومات چه بود؟موثر چه بود؟ لطفاً بگوييد که دومين منبع جمهوری 

 اب نماييد][مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، دو جواب را انتخ         



 

 17-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 دومين منبع موثر موثرترين منبع 
 1 1 راديو

 2 2 تلويزيون
 3 3 اخبار و ديگر نشرات چاپی

 4 4 بزرگان قريه 
 5 5 معلمين  يامال 

 6 6 های کانديدان  کمپاين
 7 7 احزاب سياسی

 8 8 دوستان و خويشاوندان 
 9 9 جامعه مدنی

 10 10 کارمندان اجتماعی
 11 11 همايی ها در مورد آموزش انتخاباتجلسات و گرد

 12 12 کميسيون مستقل انتخابات
   ديگر موارد (واضح نماييد):

 98 98 نميداند
 99 99 رد مينمايد

 
50D هستيد که تفتيش آرای دور دوم به باال بردن اعتماد مردم باالی [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد] . آيا شما

 [مصاحبه کننده: تنها يک جواب را انتخاب نماييد]ياست جمهوری کمک نمود؟       نتيجه انتخابات ر
 1 کامالً مخالف

 2 تا حدودی مخالف
 3 تا حدودی موافق

 4 کامالً موافق
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 ت نماييد؟چه نوع معلومات را درياف 1394. شما ميخواهيد که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 51
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      

 1 وظايف پارلمان
 2 مسوليت نمايندگان مردم در پارلمان

 3 سيستم چگونگی انتخاب نمايندگان
 4 پاسخگو بودن نمايندگان در تصميم گيری هايشان

 5 ساختار اداری پارلمان
 نماييد): ديگر موارد (واضح

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
به مردم  1394به نظر شما، کدام نهاد ها بايد معلومات مربوط به انتخابات را قبل از انتخابات پارلمانی سال  .52

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تا سه جواب را انتخاب کرده ميتوانيد]بدهند؟     
 1 کميسيون مستقل انتخابات

 2 ی تعليمی و آموزشینهادها
 3 حج و اوقاف، ارشادوزارت 

 4 مساجد
 5 نهادها و جامعه مدنی



 

 18-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 6 شوراهای محلی
 7 بزرگان قوم / بزرگان منطقه

 8 وزارت امور زنان
 9 وزرات احيا و انکشاف دهات

 10 شورای واليتی / مقامات محلی
 ديگر موارد (واضح نماييد):

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
 .  آيا شما در مورد فعاليت های نمايندگان فعلی واليت تان در پارلمان آگاهی کافی داريد؟53

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]       
 1 نخير، هيچ آگاهی ندارم

 2 تا حدودی آگاهی دارم
 3 بله، آگاهی کافی دارم 

 98 نميداند
 99 يدرد مينما

 
 .   آيا شما در مورد فعاليت های قانونگذاری پارلمان آگاهی کافی داريد؟54

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]        
 1 نخير، هيچ آگاهی ندارم

 2 تا حدودی آگاهی دارم
 3 بله، آگاهی کافی دارم 

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
واليت خود نمايندگی کنند يا از ولسوالی که به آن تعلق کل .   به نظر شما اعضای پارلمان بايد انتخاب شوند تا از 55

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]دارند؟           
 1 واليت

 2 ولسوالی
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 د که نظام سياسی يک کشور را تشکيل داد. شما کدام يک از شيوه ها را ترجيح ميدهيد؟به سه شيوه ميشو .56
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]

يک رييس جمهور قوی که بدون مشورت با پارلمان و به طور مستقل 
 1 تصميم گيری نمايد

 2 ک پارلمان منتخب تصميم گيری نمايديک رييس جمهور که بايد به همراه ي
 3 يک پارلمان منتخب که تمام تصميم گيری ها را نمايد

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
 را دريافت نماييد؟ 1394از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال  .57

 ]نتخاب نماييدمصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را ا[      

ترجيح  گزينه ها
 نميدهم

ترجيح 
 ميدهم

بسيار ترجيح 
رد  نميداند ميدهم

 مينمايد



 

 19-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

A. (اعالنات) 99 98 3 2 1 راديو 
B. (صحبت / درامه) 99 98 3 2 1 راديو 
C. 99 98 3 2 1 تلويزيون 
D. 99 98 3 2 1 گردهمايی و سخنرانی 
E. 99 98 3 2 1 پارچه های تمثيلی / نمايش نامه در محالت 
F. 99 98 3 2 1 نماز جمعه در مساجد 
G. 99 98 3 2 1 روزنامه و مجالت 
H. 99 98 3 2 1 ورق های معلوماتی 
I. 99 98 3 2 1 تخته های اعالنات 
J. 99 98 3 2 1 مراکز حکومتی در واليت و ولسوالی 

K. ) نهاد های غير دولتیNGO(  99 98 3 2 1 محلی و جامعه مدنی 
L.  99 98 3 2 1 متحدنهاد های بين المللی / سازمان ملل 

M. 99 98 3 2 1 دولت 
N. 99 98 3 2 1 گروه ها و ارگان های زنان 
O. 99 98 3 2 1 مکاتب و دانشگاه ها 

  3 2 1 ديگر موارد (واضح نماييد):
 

 . آيا در يک سال گذشته شما به کدام گردهمايی در مورد انتخابات در قريه/منطقه تان شرکت کرده ايد؟58
 گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد] [مصاحبه کننده:      
 1 نخير

 2 بله
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 را دريافت نماييد؟ 1394پارلمانی سال  . چقدر زود ميخواهيد که معلومات مربوط به انتخابات59
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      

 1 ماه پيش از روز انتخابات 1
 2 ماه پيش از روز انتخابات 3
 3 ماه پيش از روز انتخابات 6
 4 ماه پيش از روز انتخابات 9
 5 سال پيش از روز انتخابات 1

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
ده: گزينه ها را بخوانيد] [مصاحبه کنن. آيا شما چقدر موافق هستيد که آگاهی کافی در مورد وظايف و مسوليت های 60

 ]مصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را انتخاب نماييد[داريد؟         

کامالً  گزينه ها
 مخالف

تا حدودی 
 مخالف

تا حدودی 
 موافق

کامالً 
رد  نميداند موافق

 مينمايد
A. 99 98 4 3 2 1 رييس جمهور 
B. 99 98 4 3 2 1 شورای واليتی 
C. 99 98 4 3 2 1 پارلمان 
D. 99 98 4 3 2 1 شوراهای ولسوالی 
E. 99 98 4 3 2 1 کميسيون مستقل انتخابات 
F. 99 98 4 3 2 1 کميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی 



 

 20-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

G.  99 98 4 3 2 1 نيروهای امنيتی افغان 
H. 99 98 4 3 2 1 رييس اجرايوی کشور 

 
 ه بندی نماييد.لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درج. 61

 ]مصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را انتخاب نماييد[      

کامالً  گزينه ها
 مخالف

تا حدودی 
 مخالف

تا حدودی 
 موافق

کامالً 
رد  نميداند موافق

 مينمايد
A.  من برای آگاهی دادن به مردم منطقه ام در

 مورد انتخابات احساس مسوليت ميکنم
1 2 3 4 98 99 

B. بايد هميشه در  انتخاباتی  زش های مدنیآمو
 99 98 4 3 2 1 زبان ها و لهجه های محلی داده شود

C.  آموزش های مدنی انتخاباتی بايد يک پروسه دوامدار باشد
 99 98 4 3 2 1 و بعد از ختم انتخابات ادامه داشته باشد

 
62Aآيا به نظر شما آموزش های مدنی بايد در مکاتب آموزش داده شود؟ . 

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         
 1 ]مراجعه شود 63به سوال  [                                 نخير

 2 بله
 98 ]مراجعه شود 63به سوال  [                               نميداند

 99 ]مراجعه شود 63ه سوال ب [                          رد مينمايد
 

62Bاگر بله، به چه روشی آموزش های مدنی در مکاتب آموزش داده شود؟ . 
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]         
 1 سمينار

 2 جلسات تدريسی محدود
 3 تعليمی نصاباضافه کردن به 

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 .  به طور عموم، موثرترين روش برای آموزش های مدنی انتخاباتی چه ميباشد؟63
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]       

 1 (تمثيلی) به روش عملی توسط بازی کردن نقش
 2 از نزديک و رو در رو

 3 ر در محالتنمايش نامه سيا
 4 درامه های راديويی
 5 اعالنات تلويزيونی

 6 مباحثات در شبکه های اجتماعی
 7 گفتمان باالی نتايج سروی و نظرسنجی ها

کميسيون مستقل انتخابات بايد پروگرامهای مخصوص برای باال بردن 
 8 آگاهی برگزار نمايد

 9 رويدادهای ورزشی
 ديگر موارد (واضح نماييد):

 98 ميداندن
 99 رد مينمايد

 



 

 21-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 اوضاع سياسی در کشور
 . به نظر شما، چقدر احتمال دارد در پنچ سال آينده طالبان در سياست افغانستان نفوذ کنند؟64

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      
 هيچ امکان ندارد 1
 امکان ندارد 2
 رد کمی امکان دا 3
 بسيار امکان دارد 4
 نميداند 98
 رد مينمايد 99

 
. آيا شما از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان و ديگر گروهای مسلح مخالف دولت در افغانستان حمايت 65

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد      ميکنيد؟
 هيچ امکان ندارد 1
 کان نداردام 2
 کمی امکان دارد  3
 بسيار امکان دارد 4
 نميداند 98
 رد مينمايد 99

 
 ؟) حمايت ميکنيد1393( 2014از خروج نيروهای بين المللی از افغانستان تا آخر سال  آيا شما .66
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      

 1 نخير
 2 بله

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

  
. آيا شما از طرح حکومت وحدت ملی که اخيراً رييس جمهور غنی و داکتر عبدهللا باالی آن به توافق رسيدند 67

 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      حمايت ميکنيد؟
 1 نخير

 2 بله
 98 نميداند

 99 رد مينمايد
 

 به نظر شما به چه اندازه امکان دارد که حکومت وحدت ملی دوام کند و موفق باشد؟ .68
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      

 1 هيچ امکان ندارد
 2 امکان ندارد

 3 کمی امکان دارد 
 4 بسيار امکان دارد

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 

توافق بين رييس جمهور غنی و داکتر عبدهللا در چهارچوب حکومت وحدت ملی شامل موضوعات ذيل ميباشد؟  .69



 

 22-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 
 آيا به نظر شما افغانستان قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی نياز به اصالحات انتخاباتی دارد؟. 70
 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]      

 1 نخير
 2 بله

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
 
 
 

 بخش معلومات شخصی مصاحبه شونده
 

A. را نخوانيد] سوال[مصاحبه کننده:  جنس 
 1 مرد
 2 زن

  
B.  ميدهد، سن وی را نظر به مشاهده خود بنويسيداگر مصاحبه شونده جواب ن[مصاحبه کننده: شما چند ساله هستيد؟[ 

                                                                                                                    ____  ____ 

 
C. [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]     حالت مدنی؟ 

 1 مجرد
 2 متاهل 

 3 بيوه زن/ بيوه مرد
 4 طالق شده / جدا شده 

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 

 شما به چه اندازه از موضوعات ذيل حمايت ميکنيد؟
 ]مصاحبه کننده: برای هر سوال تنها يک جواب را انتخاب نماييد[

حمايت  گزينه ها
 نميکنم

تا حدودی 
حمايت 
 ميکنم

کامالً 
حمايت 

 يکنمم
رد  نميداند

 مينمايد

A.  برگزاری لويه جرگه به منظور تعديل قانون اساسی و بررسی طرح ايجاد
 99 98 3 2 1 پست صدراعظم اجرايی

B.  رييس اجرايی مسوول مديريت تطبيق پاليسی های حکومت است که در
کابينه اتخاذ ميگردد و جلسات نوبتی هفته وار شورای وزيران را داير 

 ميکند
1 2 3 98 99 

C.  برابری در انتخاب کادرها ميان رئيس جمهور و رئيس اجرايی در سطح
 99 98 3 2 1 رهبری ادارات کليدی امنيتی، اقتصادی و ادارات مستقل

D.  ايجاد پست مقام رهبری تيم دوم، که در چارچوب دولت جمهوری اسالمی
 99 98 3 2 1 افغانستان ايجاد و به رسميت شناخته ميشود

E. ميسيون خاصی را با هدف اصالح نظام انتخاباتی رييس جمهور ک
 99 98 3 2 1 افغانستان طی يک فرمان ايجاد ميکند

F. 99 98 3 2 1 توزيع تذکره های الکترونيکی برای تمام شهروندان افغان 



 

 23-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

D.      مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد][آيا در اين ولسوالی/ناحيه متولد شديد؟ 
 1 نخير

 2 بله
 99 رد مينمايد

 
E. [مصاحبه کننده: تعداد را بنويسيد]گی ميکنند؟ چند نفر در خانواده شما زند 

                                                                                                                    ____  ____ 

 99 رد مينمايد
 

F. تنها يک جواب را انتخاب نماييد] [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، آيا شما رئيس اين خانواده هستيد؟ 
 1 نخير

 2 بله
 99 رد مينمايد

 
G. الزم است در آمد ماهوار شما را بدانيم. ميتوانيد بگوئيد که اوسط ئيهصرف به منظور احصا ،

 درآمد ماهانه خانواده شما با کدام طبقه بندی زير مطابقت دارد؟
 ب را انتخاب نماييد][مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جوا 

 1 افغانی 2000کمتر از 
 2 افغانی  3000 - 2001
 3 افغانی 5000 - 3001
 4 افغانی  10000 - 5001

 5 افغانی  15000 - 10001
 6 افغانی  25000 - 15001
 7 افغانی  40000 - 25001
 8 افغانی  40000بشتر از 

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
H. مصاحبه کننده: گزينه  د را با زندگی ديگر مردم افغانستان چگونه مقايسه ميکنيد؟در کل، زندگی خو]

 ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد]
 1 بسيار خرابتر 

 2 خرابتر
 3 يکسان 

 4 بهتر 
 5 بسيار بهتر 

 98 نميداند
 99 رد مينمايد

 
I. نده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد][مصاحبه کن  باال ترين سطح تحصيلی شما چه است؟ 

 1 هيج مکتب نرفته 
 2 تنها مکتب غير رسمی (به شمول مدرسه)   

 3 )5 - 1 صنفمکتب ابتدائيه ، ناتکميل (
 4 تکلميل) 6مکتب ابتدائيه ، تکميل (صنف 



 

 24-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 5 تکميل) 9مکتب متوسطه تکميل ( صنف 
 6 )12 -10ليسه (صنف 

 7 نشگاه/ پوهنتون و باال تر از آندا
 99 رد مينمايد

 
J1 [مصاحبه کننده: گزينه ها را بخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد].   وضعيت شغل شما چی است؟ 

 1 کار تمام وقت
 2 کار نيم وقت

 3 متقاعد
 4 خانم خانه

 5 شاگرد /  محصل
 6 بيکار

 7 ديگر موارد
 99 رد مينمايد

 
J2 .] فيلتر: پرسيده شود در صورتيکه جواب سوالJ1 وظيفه اصلی تان چه  ]"خانم خانه" يا "شاگرد/محصل" نباشد

                                                                                  [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد] است/چه بود؟
 1 دهقان ( مالک زمين يا دهقان اجاره کار)

 2 کارگر مزرعه ( زمين ديگران)
 3 کارگر، خانگی، يا کارگر بی مهارت 

 4 فروشات يا تجارت غير رسمی 
 5 کارگر با مهارت، کسبی 

 6 وظيفه در دولت 
 7 وظيفه در انجو/ موسسات 

 8 وظيفه در شرکت ها / تصدی های شخصی
 9 مسلکی  کارگر آزاد

 10 مالک تجارت  کوچک 
 11 معلم مکتب يا پوهنتون 

 12 اردوی ملی افغان 
 13 پوليس ملی افغان 

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 99 رد مينمايد

 
K. [مصاحبه کننده: گزينه ها را نخوانيد، تنها يک جواب را انتخاب نماييد] به کدام گروه قومی تعلق داريد؟ 

 1 ترکمن
 2 قرغيز
 3 تاجيک

 4 نورستانی
 5 هزاره
 6 بلوچ

 7 ازبک
 8 پشتون

 ديگر موارد (واضح نماييد):
 99 رد مينمايد



 

 25-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 
L.   :ساعته استفاده نماييد] 24[مصاحبه کننده: از سيستم زمان ختم مصاحبه 

                                                                                                                  __  __ : __  __ 

 
M.     :[مصاحبه کننده: به دقيقه بنويسيد]مدت مصاحبه 

                                                                                                                            _______  

 
N.   :ت چند نفر در جريان مصاحبه حضور داشتند؟به شمول خودمصاحبه کننده 

                                                                                                                            _______  

 
O .به نظر شما درک مصاحبه شونده از سوالنامه اين سروی به چه اندازه بوده است؟ 

 ]مصاحبه کننده: تنها يک جواب را انتخاب نماييد [     
مصاحبه شونده در درک سواالت مشکل داشت، حتی با اينکه من به وی کمک و 

  
1 

 2 مصاحبه شونده اکثر سواالت را فهميد اما با کمی کمک و راهنمايی از طرف من.
 3 مصاحبه شونده  اکثر سواالت را فهميد.

 4 تمام سواالت را فهميد.  مصاحبه شونده
 

.P  :به نظر شما به چه اندازه مصاحبه شونده به جواب دادن سواالت سوالنامه احساس راحتی ميکرد مصاحبه کننده
 ]مصاحبه کننده: تنها يک جواب را انتخاب نماييد [ (باعث نارضايتی يا حساسيت مصاحبه شونده نشده بود) ؟

 1 دادن سواالت سوالنامه احساس ناراحتی ميکرد.تدريجاً به جواب مصاحبه شونده 
 2 تنها با تعداد کمی از سواالت سوالنامه احساس راحتی ميکرد.مصاحبه شونده 
 3 با اکثر سواالت سوالنامه احساس راحتی ميکرد.مصاحبه شونده 
 4 با تمام سواالت سوالنامه احساس راحتی ميکرد.مصاحبه شونده 

 
.Q  :به مشاهدات خود، آيا کسی باالی جوابات مصاحبه کننده تاثير گذاشته است؟ نظرمصاحبه کننده 
 ]مصاحبه کننده: تنها يک جواب را انتخاب نماييد [     

 1 نخير
 2 بله

 
R. .مصاحبه کننده: لطفا اوضاع امنيتی نقطه نمونه گيری را نظر به مشاهدات خود از ساحه تعريف نماييد 

 ]اب را انتخاب نماييدمصاحبه کننده: تنها يک جو [
 1 بسيار ناامن

 2 ناامن
 3 امن

 4 بسيار امن
 

S.  :مصاحبه کننده: تنها يک جواب را انتخاب نماييد [مصاحبه تکميل شد در[ 
 1 مالقات اول
 2 مالقات دوم
 3 مالقات سوم

 
 



 

 26-الف                                      مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 برای سوپروايزر
 

S1ست:.   آيا اين محل نمونه گيری انتخاب اصلی است و يا تبديل شده ا 
 ]سوپروايزر: تنها يک جواب را انتخاب نماييد [        
 1 اصلی
 2 تبديلی

 
S2   . سوپروايزر: تنها يک جواب را انتخاب نماييد [ آيا اين سوال نامه نظارت گرديد؟[ 

 1 نخير
 2 بله

 
 
 

S3  :سوپروايزر: بيشتر از يک گزينه انتخاب شده ميتواند [.   اگر بله، طريقه نظارت[ 
 1 نظارت مستقيم و در وقت مصاحبه

 2 چک دوباره خانه توسط سرپرست تيم
 3 چک دوباره از دفتر مرکزی

 4 قابل تطبيق نيست
 
 

 امضاء تاريخ چک سوالنامه نام سوپروايزر

 
 
 
 

  

 
 



 

 1-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 ضميمه ب: جدول ارقام 14.0

 است چه ميباشد؟. به نظر شما، بزرگترين موفقيتی که کشورمان در ده سال اخير به دست آورده 1
 فيصدی   

 6.7 دولت قدرتمند
 7.8 حاکميت قانون
 15 صلح و امنيت

 26.5 امکانات تعليم و تحصيل
 5.5 آب آشاميدنی

 5.5 بهتر شدن اقتصاد
 1.5 ميزان پايين جرايم

 4.6 مراکز صحی / کيفيت باالی خدمات صحی
 11.4 سرک های پخته

 1.5 زمينه کاری
 3.4 برق

 4.8 لیوحدت م
 2.7 دموکراسی

 0.4 هيچگونه موفقيت نداشته است
 0.3 بازسازی

 0 حقوق زنان
 0 انتخابات
 0.1 رسانه ها

 1.7 نميداند
 0.4 رد مينمايد

 100 مجموع

  
 . دومين موفقيت بزرگ چه ميباشد؟1

 فيصدی   
 1.6 دولت قدرتمند
 3.5 حاکميت قانون
 6.6 صلح و امنيت
 13.7 م و تحصيلامکانات تعلي
 5.2 آب آشاميدنی

 8.1 بهتر شدن اقتصاد
 4.5 ميزان پايين جرايم

 9.8 مراکز صحی / کيفيت باالی خدمات صحی
 15.6 سرک های پخته

 5.5 زمينه کاری
 7 برق

 9.8 وحدت ملی
 4.7 دموکراسی

 0.5 هيچگونه موفقيت نداشته است
 0.3 بازسازی



 

 2-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.1 حقوق زنان
 0 انتخابات
 0 رسانه ها

 3 نميداند
 0.5 رد مينمايد

 100 مجموع

. به نظر شما، به طور عموم بزرگترين مشکل که افغانستان بدان در حال حاضر مواجه است چه 2   
 ميباشد؟

 فيصدی   
 15.9 حاکميت ضعيف دولت

 26.9 فساد اداری/رشوت مقامات

 19.2 مشکالت امنيتی/خشونت/ ترورزيم

 4 تعليم وتربيه/نبود و يا کمبود مکاتب/بيسوادی کيفيت پائين

 2.2 پائين بودن کميت/کيفيت آب آشاميدنی

 11.6 اقتصاد ضعيف و فقر

 3.2 جرم/جنايت

 1.3 کيفيت پائين خدمات صحی/ نبود و يا کمبود مراکز صحی

 2.6 نبود/خراب بودن سرک ها

 9.3 بيکاری

 2.6 کمبود/نبود برق

 0.5 اختالفات سياسی

 0.4 تبعيض و اختالفات قومی / نژادی

 0 مواد مخدر

 0.1 عدم بازسازی

 0.1 دخالت کشورهای همسايه

 0.3 نميداند

 100 مجموع

  
 دومين مشکل کدام است؟. 2

 فيصدی   
 2.7 حاکميت ضعيف دولت

 8.8 فساد اداری/رشوت مقامات

 10.2 مشکالت امنيتی/خشونت/ ترورزيم

 4.4 م وتربيه/نبود و يا کمبود مکاتب/بيسوادیکيفيت پائين تعلي

 3.8 پائين بودن کميت/کيفيت آب آشاميدنی

 19.2 اقتصاد ضعيف و فقر

 8.4 جرم/جنايت

 3.6 کيفيت پائين خدمات صحی/ نبود و يا کمبود مراکز صحی

 5.3 نبود/خراب بودن سرک ها

 23.1 بيکاری

 5.8 کمبود/نبود برق

 2.6 اختالفات سياسی

 1.2 تبعيض و اختالفات قومی / نژادی



 

 3-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.1 مواد مخدر

 0.1 عدم بازسازی

 0.1 دخالت کشورهای همسايه

 0.5 نميداند

 0 مجموع

  
درمورد قريه و محل خودتان چی فکر ميکنيد، بزرگترين مشکل که مردم قريه تان بدان . 3

 مواجه است چه ميباشد؟
 فيصدی   

 7.9 حاکميت ضعيف دولت

 7.5 اداری/رشوت مقاماتفساد 

 8.8 پائين بودن کميت/کيفيت آب آشاميدنی

 22.7 کمبود/نبود برق

 14.1 نبود/خراب بودن سرک ها

 12.7 اقتصاد ضعيف و فقر

 4.9 مشکالت امنيتی/خشونت/ تروريزم

 4.2 کيفيت پائين خدمات صحی/ نبود و يا کمبود مراکز صحی

 2.1 ا کمبود مکاتب/بيسوادیکيفيت پائين تعليم وتربيه/نبود و ي

 12 بيکاری

 1.1 جرم/جنايت

 0.8 تبعيض و اختالفات قومی / نژادی

 0.3 عدم خدمات عامه

 0.2 عدم بازسازی

 0 باليای طبيعی

 0.2 هيچگونه مشکلی وجود ندارد

 0.3 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

  
      . دومين مشکل کدام است؟3

 فيصدی   
 2 کميت ضعيف دولتحا

 2.4 فساد اداری/رشوت مقامات

 5 پائين بودن کميت/کيفيت آب آشاميدنی

 10.2 کمبود/نبود برق

 11.5 نبود/خراب بودن سرک ها

 12.7 اقتصاد ضعيف و فقر

 6.7 مشکالت امنيتی/خشونت/ تروريزم

 7.3 کيفيت پائين خدمات صحی/ نبود و يا کمبود مراکز صحی

 7.2 تعليم وتربيه/نبود و يا کمبود مکاتب/بيسوادیکيفيت پائين 

 26.5 بيکاری

 4 جرم/جنايت

 2 تبعيض و اختالفات قومی / نژادی



 

 4-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.5 عدم خدمات عامه

 0.6 عدم بازسازی

 0.1 باليای طبيعی

 0.2 هيچگونه مشکلی وجود ندارد

 0.9 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

  
ميکنيد، آيا امروز افغانستان به سمت درست پيش ميرود يا به سمت . بصورت عموم چی فکر 4

 غلط؟  
 فيصدی   

 12.4 به سمت غلط                                                      

 33.5 بعضی کارها به سمت درست، بعضی کارها به سمت غلط  

 48.1 به سمت درست

 5.8                                      نميداند                            

 0.2 رد مينمايد                                                     

 100 مجموع

 
 4A   چرا فکر ميکنيد افغانستان به سمت درست پيش ميرود؟ . 
 فيصدی   

 6.9 بلند رفتن سطح اقتصاد

 3.2 امکانات سفر و سياحت 

 11 ون اساسی خوب داشتن يک قان

 13.1 کمک های بين المللی 

 12.5 امنيت خوب 

 6.5 دموکراسی / انتخابات 

 5.6 صلح يا پايان جنگ 

 9 دولت خوب 

 8 بازسازی خوب 

 8.8 بازشدن مکاتب برای دختران 

 13.3 دولت وحدت ملی

 0.1 ترک نيروهای بين المللی از افغانستان

 0.1 ر افغانستانحضور نيروهای بين المللی د

 1.9 به قدرت رسيدن يک رئيس جمهور خوب

 0.1 نميداند

 100 مجموع

 
 4B   چرا فکر ميکنيد افغانستان به سمت غلط پيش ميرود؟ . 
 فيصدی   

 5.6 سيستم معارف خراب است 

 4.2 کمبود/نبود کمک ها بين المللی

 6.1 هيچ بازسازی صورت نگرفته است

 17.3 موجوديت طالبان 

 11.8 کشورهای همسايه سبب مشکالت ميشوند 



 

 5-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 11.5 اقتصاد خراب 

 13.6 فساد اداری/رشوت

 13.1 نا امنی 

 7.3 حکومتداری ضعيف 

 7 مردم بيگناه کشته ميشود 

 2.5 تبعيض و اختالفات قومی / نژادی

 100 مجموع

 
 5A ميدهيد؟. بصورت عموم، اوضاع اقتصادی فعلی افغانستان راچگونه شرح 
 فيصدی   

 14.3 بسيار خراب

 27 کمی خراب

 48 کمی خوب

 9.9 بسيار خوب

 0.9 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 5Bبطور عموم، وضعيت زندگی فعلی شخصی تان راچگونه شرح ميدهيد؟ . 
 فيصدی   

 10.5 بسيار خراب

 26.4 کمی خراب

 49.8 کمی خوب

 13.2 بسيار خوب

 0.2 ندنميدا

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
سال گذشته وقتی که طالبان بر روی قدرت بودند از لحاظ  15. آيا شما حاال نسبت به 6 

   اقتصادی احساس راحتی/بهبودی بيشتری ميکنيد؟      
 فيصدی   

 17.1 نخير

 78.4 بله

 2.2 قابل تطبيق نيست

 2.1 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 سال گذشته از لحاظ اقتصادی احساس راحتی/بهبودی بيشتری ميکنيد؟ 5. آيا شما حاال نسبت به 7 
 فيصدی   

 22 نخير

 76.1 بله

 1.6 نميداند

 0.2 رد مينمايد



 

 6-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 100 مجموع

 
 8A ماه گذشته چگونه است؟ 12. امنيت قريه/منطقه تان در حال حاضر نسبت به 
 فيصدی   

 6.1 بسيار خراب

 16.6 کمی خراب

 34.6 يکسان

 26.7 کمی بهتر

 15.6 بسيار بهتر

 0.4 نميداند

 100 مجموع

 
 8B ماه گذشته فرق کرده است؟ 12. به نظر شما شرايط امنيتی در افغانستان نسبت به 
 فيصدی   

 7.6 بسيار خراب

 23.3 کمی خراب

 31.1 يکسان

 28.9 کمی بهتر

 7.7 بسيار بهتر

 1.4 دنميدان

 100 مجموع

 
 8Cبه نظر شما شرايط امنيتی در افغانستان در دوازده ماه آينده چگونه خواهد شد؟ . 
 فيصدی   

 2.3 بسيار خراب

 5.7 کمی خراب

 17.3 يکسان

 34.2 کمی بهتر

 19.6 بسيار بهتر

 20.7 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟ . آيا گفته ميتوانيد که باالی9 
  .Aنماينده منطقه يا قريه دار /ملک/ارباب/مشر 
 فيصدی   

 10 هيچ اعتماد ندارم

 38.5 تا اندازه ای اعتماد دارم

 49.9 بسيار اعتماد دارم

 1.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 



 

 7-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟ . آيا گفته ميتوانيد9
  .Bمال امام / پيشوايان دينی 
 فيصدی   

 4.2 هيچ اعتماد ندارم

 32.1 تا اندازه ای اعتماد دارم

 63 بسيار اعتماد دارم

 0.7 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟. آيا گفته ميتوانيد که باالی 9 
  .Cکميسيون مستقل انتخابات 
 فيصدی   

 33.5 هيچ اعتماد ندارم

 44 تا اندازه ای اعتماد دارم

 19.5 بسيار اعتماد دارم

 2.9 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟. آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و 9 
 D   .کميسيون مستقل انتخابات در واليت تان 
 فيصدی   

 31.4 هيچ اعتماد ندارم

 46.6 تا اندازه ای اعتماد دارم

 18.8 بسيار اعتماد دارم

 3 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 دها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟. آيا گفته ميتوانيد که باالی نها9 
  .Eرسانه ها 
 فيصدی   

 8.8 هيچ اعتماد ندارم

 45.5 تا اندازه ای اعتماد دارم

 43 بسيار اعتماد دارم

 2.6 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 زه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟. آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندا9 
   .Fاحزاب سياسی 
 فيصدی   

 29.7 هيچ اعتماد ندارم



 

 8-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 47.2 تا اندازه ای اعتماد دارم

 16.9 بسيار اعتماد دارم

 6 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 مينان داريد؟. آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اط9 
  .Gهمسايه های تان 
 فيصدی   

 4 هيچ اعتماد ندارم

 26.9 تا اندازه ای اعتماد دارم

 68.5 بسيار اعتماد دارم

 0.6 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟9 
  .Hيس جمهورري 
 فيصدی   

 5.3 هيچ اعتماد ندارم

 34.6 تا اندازه ای اعتماد دارم

 59 بسيار اعتماد دارم

 1.1 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟9 
  .Iمشرانو جرگه 
 فيصدی   

 20.2 اعتماد ندارم هيچ

 52.9 تا اندازه ای اعتماد دارم

 23.5 بسيار اعتماد دارم

 3.3 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟9 
 .J  ولسی جرگه 
 فيصدی   

 25.3 هيچ اعتماد ندارم

 50.5 تا اندازه ای اعتماد دارم

 21.2 بسيار اعتماد دارم

 3 نميداند

 0.1 رد مينمايد



 

 9-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 100 مجموع

 
 . آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟9 
  .Kطالبان 
 فيصدی   

 86 هيچ اعتماد ندارم

 7.2 تا اندازه ای اعتماد دارم

 2.6 بسيار اعتماد دارم

 2.3 نميداند

 1.8 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟9 
  .L شوراهای انکشافی 
 فيصدی   

 13.5 هيچ اعتماد ندارم

 53.8 تا اندازه ای اعتماد دارم

 29.9 اد دارمبسيار اعتم

 2.8 نميداند

 100 مجموع

 
 . آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟9 
  .Mپوليس 
 فيصدی   

 10 هيچ اعتماد ندارم

 39.2 تا اندازه ای اعتماد دارم

 50.2 بسيار اعتماد دارم

 0.6 نميداند

 100 مجموع

 
 . آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟9 
  . Nکميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی 
 فيصدی   

 36.5 هيچ اعتماد ندارم

 44 تا اندازه ای اعتماد دارم

 14.9 بسيار اعتماد دارم

 4.4 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟9 
  .Oکميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی در واليت تان 
 فيصدی   

 35.1 هيچ اعتماد ندارم



 

 10-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 46.4 تا اندازه ای اعتماد دارم

 13.9 بسيار اعتماد دارم

 4.4 نميداند

 0.2 درد مينماي

 100 مجموع

 
 . آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟9 
  .P والی 
 فيصدی   

 16.2 هيچ اعتماد ندارم

 41.7 تا اندازه ای اعتماد دارم

 39.5 بسيار اعتماد دارم

 2.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟. 9 
  .Qاردوی ملی 
 فيصدی   

 3.3 هيچ اعتماد ندارم

 22.1 تا اندازه ای اعتماد دارم

 73.9 بسيار اعتماد دارم

 0.7 نميداند

 100 مجموع

 
 فراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟. آيا گفته ميتوانيد که باالی نهادها و ا9 
  .R قومندانان محلی غير مسول در منطقه تان 
 فيصدی   

 32 هيچ اعتماد ندارم

 40.4 تا اندازه ای اعتماد دارم

 20.9 بسيار اعتماد دارم

 5.4 نميداند

 1.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 ها و افراد ذيل، تا اندازه ای و يا بسيار اطمينان داريد؟. آيا گفته ميتوانيد که باالی نهاد9 
  .Sشورای واليتی 
 فيصدی   

 15.3 هيچ اعتماد ندارم

 55.8 تا اندازه ای اعتماد دارم

 25.9 بسيار اعتماد دارم

 2.8 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع



 

 11-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 
 . از ديدگاه خودتان "دموکراسی" را چه تعريف ميکنيد؟10 
 فيصدی   

 4.7 مساوات

 43.4 آزادی

 2.9 حقوق بشر

 4.2 قوانيت و ارزش های اسالمی

 0.4 وحدت ملی

 8.2 يک دولتی که نمايندگی مردم را مينمايد

 1.2 حاکميت قانون

 1.3 فساد اخالقی در اجتماع

 2.7 حقوق برای زنان

 0.5 فرهنگ تعريف شده توسط غربی ها

 5.5 صلح و امنيت

 0.1 منینا ا

 0.5 فرصت های تحصيلی

 0.7 قدرت مردم

 0.6 انکشاف و بازسازی

 0.3 محوريت بر اساس توانايی ها فردی

 18.3 نميداند

 4.6 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . بصورت عموم، از روند دموکراسی در افغانستان به چه اندازه راضی هستيد؟11 
 فيصدی   

 4.6 ندارد      در افغانستان دموکراسی وجود 

 9.7 بسيار ناراضی

 14.2 کمی ناراضی

 42.2 کمی راضی

 23.2 بسيار راضی

 5.8 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . بصورت عموم، از روند انتخابات در افغانستان به چه اندازه راضی هستيد؟12 
 فيصدی   

 14.5 بسيار ناراضی

 15.6 کمی ناراضی

 40.7 کمی راضی

 28.4 بسيار راضی

 0.8 نميداند

 100 مجموع

 
 



 

 12-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

. لطفاً بيانات ذيل را نظر به اهميت شان درجه بندی نماييد. برگزاری انتخابات بااعتبار چقدر مهم 13
       ميباشد؟

 .A  برای تضمين يک آينده مطمين برای تمام شهروندان افغان 
 

 
 فيصدی   

 0.6 هيچ مهم نميباشد

 3.5 اشدمهم نميب

 31.2 مهم ميباشد

 64.2 بسيار مهم ميباشد

 0.5 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. لطفاً بيانات ذيل را نظر به اهميت شان درجه بندی نماييد. برگزاری انتخابات بااعتبار چقدر مهم 13 

  ميباشد؟
 .B برای تضمين ترقی اقتصادی برای تمام شهروندان افغان       
 فيصدی   

 0.5 هيچ مهم نميباشد

 2.7 مهم نميباشد

 28.6 مهم ميباشد

 67.6 بسيار مهم ميباشد

 0.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. لطفاً بيانات ذيل را نظر به اهميت شان درجه بندی نماييد. برگزاری انتخابات بااعتبار چقدر مهم 13 

  ميباشد؟
   .C لح و آشتی ملیبرای تقويت روند ص 
 فيصدی   

 0.7 هيچ مهم نميباشد

 4.1 مهم نميباشد

 28.9 مهم ميباشد

 65.7 بسيار مهم ميباشد

 0.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. لطفاً بيانات ذيل را نظر به اهميت شان درجه بندی نماييد. برگزاری انتخابات بااعتبار چقدر مهم 13 

  ميباشد؟
   .D برای تضمين ارايه خدمات بهتر دولتی 
 فيصدی   

 0.7 هيچ مهم نميباشد

 3.6 مهم نميباشد

 31.9 مهم ميباشد

 62.8 بسيار مهم ميباشد



 

 13-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 1 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
م . لطفاً بيانات ذيل را نظر به اهميت شان درجه بندی نماييد. برگزاری انتخابات بااعتبار چقدر مه13 

  ميباشد؟
   .Eبرای از بين بردن فساد اداری 
 فيصدی   

 1.2 هيچ مهم نميباشد

 3 مهم نميباشد

 23.4 مهم ميباشد

 71.7 بسيار مهم ميباشد

 0.6 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
بار چقدر مهم . لطفاً بيانات ذيل را نظر به اهميت شان درجه بندی نماييد. برگزاری انتخابات بااعت13 

  ميباشد؟
 .F  برای تقويت روند دموکراسی 
 فيصدی   

 2.6 هيچ مهم نميباشد

 8.1 مهم نميباشد

 32.3 مهم ميباشد

 54.3 بسيار مهم ميباشد

 2.5 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
يد. اشتراک در . لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نماي14 

 انتخابات:
  .Aفقط مسوليت اعضای مرد فاميل ميباشد 
 فيصدی   

 66.1 کامالً مخالف

 12.5 تا حدودی مخالف

 12.1 تا حدودی موافق

 8.8 کامالً موافق

 0.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
ه بندی نماييد. اشتراک در . لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درج14 

 انتخابات:
  .B مسوليت اعضای بزرگسال فاميل (به شمول مرد و زن) ميباشد 
 

 
 فيصدی   



 

 14-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 27.4 کامالً مخالف

 13.1 تا حدودی مخالف

 25 تا حدودی موافق

 33.9 کامالً موافق

 0.4 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نماييد. اشتراک در . لطفاً بيانات ذيل را به 14 

 انتخابات:
  .Cبرابر با ارزش ها و آموزه های اسالمی ميباشد 
 فيصدی   

 5.8 کامالً مخالف

 7.2 تا حدودی مخالف

 37.3 تا حدودی موافق

 48.5 کامالً موافق

 1.1 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نماييد. اشتراک در  . لطفاً 14 

 انتخابات:
  .D مصاحبه شونده) است(مسوليت شخصی من 
 فيصدی   

 47 کامالً مخالف

 12.4 تا حدودی مخالف

 19.1 تا حدودی موافق

 20.5 کامالً موافق

 0.9 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نماييد. اشتراک در 14 

 انتخابات:
  .Eمسوليت مردم مقيم در کابل ميباشد 
 فيصدی   

 66.1 کامالً مخالف

 10.4 تا حدودی مخالف

 11.6 تا حدودی موافق

 10.8 کامالً موافق

 0.9 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 موعمج

 
. لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نماييد. اشتراک در 14 
 



 

 15-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 انتخابات:
 .Fمسوليت مدنی تمام شهروندان افغان ميباشد 

 فيصدی   
 1.5 کامالً مخالف

 3.4 تا حدودی مخالف

 14.8 تا حدودی موافق

 79.5 کامالً موافق

 0.6 نميداند

 0.1 مينمايدرد 

 100 مجموع

 
  .(15A  زنان حق دارند در انتخابات شرکت کنند 
 فيصدی   

 2 کامالً مخالف

 3.8 تا حدودی مخالف

 17.5 تا حدودی موافق

 76.5 کامالً موافق

 0.2 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
  .(15Bزنان بايد برای انتخابات ثبت نام کنند 
 فيصدی   

 1.8 امالً مخالفک

 4.1 تا حدودی مخالف

 17.6 تا حدودی موافق

 76.3 کامالً موافق

 0.2 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
  .(15Cزنان ميتوانند خودشان تصميم بگيرند که به چه کسی رای ميدهند 
 فيصدی   

 2.4 کامالً مخالف

 4.7 تا حدودی مخالف

 22.3 تا حدودی موافق

 70.3  موافقکامالً 

 0.2 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 .(15D  مردان بايد به جای زنان فاميل خود رای بدهند 
 فيصدی   



 

 16-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 69.4 کامالً مخالف

 11.6 تا حدودی مخالف

 9 تا حدودی موافق

 9.3 کامالً موافق

 0.6 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
  . (15Eتر در بخش های سياسی سهيم باشندزنان بايد بيش 
 فيصدی   

 8 کامالً مخالف

 15.5 تا حدودی مخالف

 38.1 تا حدودی موافق

 37.1 کامالً موافق

 1.1 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . به نظر شما، دو موانع/چالش عمده که مانع اشتراک زنان در انتخابات ميگردند چی ميباشند؟16 

1. 
 فيصدی   

 62 ناامنی

 19.1 اعضای فاميل اشتراک زنان در انتخابات را منع ميکنند

 10.2 عدم آگاهی

 3.3 دسترسی نداشتن به مراکز رای دهی

 1.7 زنان عالقه مندی به اشتراک در انتخابات ندارند

 1 اشتراک در انتخابات از لحاظ اجتماعی مناسب نيست

 1 باورها / عقايد دينی

 0.3 هنگیعوامل فر

 1.2 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . به نظر شما، دو موانع/چالش عمده که مانع اشتراک زنان در انتخابات ميگردند چی ميباشند؟16 

2. 
 فيصدی   

 20.8 اعضای فاميل اشتراک زنان در انتخابات را منع ميکنند

 20.4 عدم آگاهی

 15.3 دسترسی نداشتن به مراکز رای دهی

 13.3 زنان عالقه مندی به اشتراک در انتخابات ندارند

 6.8 اشتراک در انتخابات از لحاظ اجتماعی مناسب نيست

 9.4 باورها / عقايد دينی

 12.2 عوامل فرهنگی

 1.5 نميداند



 

 17-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 17Aآيا شما برای رای دادن ثبت نام کرده ايد؟ . 
 فيصدی   

 17.4 نخير

 82.1 بله

 0.4 نميداند

 0.1  رد مينمايد         

 100 مجموع

 
 17B ثبت نام خواهيد کرد؟ 1394. اگر ثبت نام نکرده ايد، آيا قبل از انتخابات سال 
 فيصدی   

 33.1 نخير

 36.6 بله

 30 نميداند

 0.3  رد مينمايد         

 100 مجموع

 
 18Aرای داديد؟ 1393نتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال . آيا شما در دور اول ا 
 فيصدی   

 21.2 نخير

 78.7 بله

 0.1  رد مينمايد         

 100 مجموع

 
 18B رای داديد؟ 1393. آيا شما در دور دوم انتخابات رياست جمهوری سال 
 فيصدی   

 23.7 نخير

 76.2 بله

 0.1  رد مينمايد         

 100 موعمج

 
 19A آيا شما توسط حاميانی از کانديد رياست جمهوری خاصی برای اينکه به کانديد مورد نظر .

 رای بدهيد تشويق شده بوديد؟         
 فيصدی   

 65.2 نخير

 31.3 بله

 2.7 نميداند

 0.8  رد مينمايد         

 100 مجموع

 
 19Bاز طرف کدام کانديد؟. 
 فيصدی   



 

 18-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 72.1 غنی احمدزی اشرف

 63.3 عبدهللا عبدهللا

 23.6 زلمی رسول

 25.4 عبدالرب رسول سياف

 17.6 گل آقا شيرزی

 10.7 قطب الدين هالل

 7.9 محمد داوود سلطان زوی

 3.9 هدايت امين ارسال

 5 عبدالرحيم وردک

 7.8 قيوم کرزی

 3.6 سردار محمد نادر نعيم

 2 رد مينمايد

 
 19Cطريق کمپاين کانديد شما را تشويق نمود؟ . از کدام 
 فيصدی   

 37.7 از نزديک و رودررو

 36.2 بروشور (ورقه های تبليغاتی)

 52.8 تلويزيون

 53.1 راديو

 23.5 رسانه های اجتماعی

 10.1 مسيج تليفون

 32.7 تخته های اعالنات

 0.2 مسجد

 0.5 کمپاين کانديدان

 0.3 دوستان و اعضای فاميل

 0.7 رد مينمايد

 
 1393. آيا شما چقدر (موافق ويا مخالف )هستيد که نتايج انتخابات رياست جمهوری سال 20 

 مشروع و قانونی بود؟       
 فيصدی   

 15.1 کامالً مخالف

 15.2 تا حدودی مخالف

 42.6 تا حدودی موافق

 24.3 کامالً موافق

 2.7 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
هستيد که نتايج انتخابات شوراهای واليتی سال چقدر (موافق ويا مخالف) . آيا شما 21 

 مشروع و قانونی بود؟        1393
 فيصدی   

 14.1 کامالً مخالف

 19 تا حدودی مخالف

 40.8 تا حدودی موافق



 

 19-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 19.8 کامالً موافق

 6.2 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 ه نظر شما نتيجه انتخابات رياست جمهوری بازتاب دهنده خواست رای دهندگان بود؟. آيا ب22 
 فيصدی   

 29.7 نخير

 62.1 بله

 8.1 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. آيا به نظر شما رای دهندگان قادر بودند که در روز انتخابات آزادانه به محل های رای دهی 23 

 ند؟      داخل شوند و رای بده
 فيصدی   

 11.3 نخير

 84.9 بله

 3.7 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
نسبت به انتخابات گذشته  1393. آيا به نظر شما رای دهی بر اساس قوميت در انتخابات سال 24 

 کمتر مشهود/نمايان بود؟      
 فيصدی   

 34.2 نخير

 57.6 بله

 7.9 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 25A آيا به نظر شما کدام گروه های قومی به هر دليلی به طور نامتوازن از اشتراک در انتخابات .

 باز مانده بودند؟ 1393رياست جمهوری و شوراهای واليتی سال 
 فيصدی   

 73.2 نخير

 13.1 بله

 12.9 نميداند

 0.8 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 25B. 1دام گروه های قومی از اشتراک در انتخابات باز مانده بودند؟به نظر شما ک . 
 فيصدی   

 50.3 پشتون

 10 تاجيک



 

 20-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 5.5 هزاره

 6.5 ازبک

 4 ترکمن

 6.7 بلوچ

 7.7 نورستانی

 2.5 قرغيز

 3.1 سيک و هندو

 1.5 طالبان

 2.1 رد مينمايد

 100 مجموع

   
25B. 2 شتراک در انتخابات باز مانده بودند؟به نظر شما کدام گروه های قومی از ا. 

 فيصدی   
 16.1 تاجيک

 11.8 هزاره

 6.9 ازبک

 8.5 ترکمن

 23.6 بلوچ

 18 نورستانی

 7.2 قرغيز

 5.7 سيک و هندو

 1.7 کوچی

 0.7 طالبان

 100 مجموع
25B.  3به نظر شما کدام گروه های قومی از اشتراک در انتخابات باز مانده بودند؟. 

 فيصدی   
 7.9 هزاره

 6.1 ازبک

 8.3 ترکمن

 13.9 بلوچ

 14.9 نورستانی

 16 قرغيز

 32.9 سيک و هندو

 100 مجموع

 
 . به نظر شما، امروزه قوميت به چه اندازه در سياست افغانستان مهم ميباشد؟26 
 فيصدی   

 20.3 هيچ مهم نميباشد

 13.8 مهم نميباشد

 33.9 مهم ميباشد

 27.7 مهم ميباشدبسيار 

 4.1 نميداند

 0.2 رد مينمايد



 

 21-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 100 مجموع

 
 . به نظر شما، چرا مردم به يک کانديد رياست جمهوری خاص رای دادند؟27 
 فيصدی   

 47.3 برنامه کاری کانديد

 23.8 قوميت کانديد

 17.2 حمايت چهره های مطرح و شناخته شده از کانديد

 8.5 شهرت اجتماعی کانديد

 0.3 اجد شرايط بودن کانديدو

 0.2 برای منفعت شخصی

 0.2 برای آينده بهتر

 0.2 اعتماد به کانديد

 2.1 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 28A چه بود؟ 1393. بزرگترين موفقيت در انتخابات رياست جمهوری سال 
 

 
 فيصدی   

 13 هيچگونه موفقيتی نداشته است

 12.2 صلح و امنيت

 4.3 انتخابات آزاد و عادالنه

 2.1 انتخابات شفاف

 9.9 اشتراک باالی مردم در انتخابات

 2.1 انکشاف و بازسازی

 11.7 دولت وحدت ملی

 1 وحدت ملی

 0.9 کانديد شدن اشخاص واجد شرايط

 7.8 انتخاب يک کانديد واجد شرايط به عنوان رئيس جمهور

 0.5 نداشتن برنامه کاری خوب کانديدا

 4.3 انتقال قدرت به گونه صلح آميز

 1 مبارزه عليه فساد اداری

 0.4 امضای قرارداد دوجانبه امنيتی با اياالت متحده آمريکا

 0.8 باال رفتن آگاهی مردم

 0.4 ميزان اشتراک باالی زنان در انتخابات

 0.7 تعداد زياد محالت رای دهی

 0.1 تامين امنيتکارآيی نيروهای امنيتی افغانستان در 

 0.6 حاکميت قانون

 1.3 رسيدگی به شکايات انتخاباتی

 1.4 باال رفتن مردم برای آينده بهتر

 0.8 دموکراسی

 0.4 اصالحات انتخاباتی

 0 افغانی شدن پروسه انتخابات



 

 22-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 20 نميداند

 2.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 28Bچه بود؟ 1393ل . بزرگترين مشکل درانتخابات رياست جمهوری سا 
 فيصدی   

 16.6 نبود/کمبود اوراق رای دهی

 28.6 فساد در کميسيون مستقل انتخابات

 15.1 انتخاباتیتقلب 

 6.8 دخالت خارجی ها در پروسه انتخابات

 6.2 دخالت سياستمداران در پروسه انتخابات

 4.6 دور بودن محالت رای دهی

 9.2 مشکالت امنيتی

 0.1 يداناختالف بين کاند

 0.2 پروسه دراز مدت انتخابات

 0 اختالفات قومی

 0 مانع شدن اعضای فاميل از رای دادن

 0.1 نبود محالت رای دهی برای زنان

 9.1 هيچگونه مشکل نبود

 3.5 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 29A چه بود؟ 1393. بزرگترين موفقيت در انتخابات شوراهای واليتی سال 
 فيصدی   

 15.6 هيچگونه موفقيتی نداشته است

 7.8 صلح و امنيت

 7.8 انتخابات آزاد و عادالنه

 1.5 انتخابات شفاف

 8.5 اشتراک باالی مردم در انتخابات

 0.6 انکشاف و بازسازی

 1 دولت وحدت ملی

 0.7 وحدت ملی

 3.9 کانديد شدن اشخاص واجد شرايط

 3.1 يط به عنوان رئيس جمهورانتخاب يک کانديد واجد شرا

 0.5 داشتن برنامه کاری خوب کانديدان

 0.6 انتقال قدرت به گونه صلح آميز

 0.5 مبارزه عليه فساد اداری

 0 امضای قرارداد دوجانبه امنيتی با اياالت متحده آمريکا

 0.8 باال رفتن آگاهی مردم

 0.4 ميزان اشتراک باالی زنان در انتخابات

 0.7 اد محالت رای دهیتعداد زي

 0.2 کارآيی نيروهای امنيتی افغانستان در تامين امنيت



 

 23-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.3 حاکميت قانون

 1.2 رسيدگی به شکايات انتخاباتی

 1.4 باال رفتن مردم برای آينده بهتر

 0.3 دموکراسی

 0.3 اصالحات انتخاباتی

 39.2 نميداند

 3.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 29Bچه بود؟ 1393شکل درانتخابات شوراهای واليتی سال . بزرگترين م 
 فيصدی   

 14.2 نبود/کمبود اوراق رای دهی

 25.4 فساد در کميسيون مستقل انتخابات

 16.4 انتخاباتیتقلب 

 4.4 دخالت خارجی ها در پروسه انتخابات

 6.6 دخالت سياستمداران در پروسه انتخابات

 6.1 دور بودن محالت رای دهی

 9.5 کالت امنيتیمش

 0.1 اختالف بين کانديدان

 0.2 پروسه دراز مدت انتخابات

 11.1 هيچگونه مشکل نبود

 5.9 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 چی بود؟ 1393. بزرگترين مشکل برای اشتراک مردم در انتخابات سال 30 
 فيصدی   

 38.4 مشکالت امنيتی

 14.9 نداشتن معلومات

 7.4 انع فرهنگیمو

 8.2 دسترسی نداشتن به محالت رای دهی

 10.3 عالقه مندی نداشتن به دولت/پروسه انتخابات

 3.3 دخالت دولت

 0.2 اختالفات قومی

 0.1 دخالت حاميان کانديدان

 0.1 مانع شدن اعضای فاميل از رای دادن

 0.2 کمبود اوراق رای دهی

 0 فساد اداری

 0.1 اعتماد باالی دولت

 0.1 خطر طالبان

 0.1 تقلب انتخاباتی

 0 مشکالت آب و هوا

 13.7 هيچگونه مشکل نبود



 

 24-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 2.6 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 31A رای بدهيد؟ 1394. آيا شما تصميم داريد که در انتخابات پارلمانی سال 
 فيصدی   

 12.8 نخير

 82.3 بله

 4.6 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 31B. اگر نخير، چرا تصميم نداريد؟ 
 فيصدی   

 5.9 نا امنی

 1 عدم آگاهی

 9.9 عدم عالقه

 16.1 عدم اعتماد

 20.9 تقلب در انتخابات

 4 فساد اداری

 0.7 عدم دسترسی به محالت رای دهی

 0.5 نبود کانديدان واجد شرايط

 30.4 موانع فرهنگی و اجتماعی

 0.2 ومیاختالفات ق

 1.2 نبود تغييرات مثبت

 9.2 انتخابات نامشروع

 100 مجموع

 
 32A رای خواهند داد؟ 1394. به نظر شما، آيا اکثر مردم محله تان در انتخابات پارلمانی سال 
 فيصدی   

 10.5 اکثر مردم رای نخواهند داد

 78 اکثر مردم رای خواهند داد

 11.3 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 32Bاگر اکثر مردم رای نخواهند داد، چرا؟ . 
 فيصدی   

 16.3 نا امنی

 3 عدم آگاهی

 8.6 عدم عالقه

 34.9 عدم اعتماد

 19.1 تقلب در انتخابات



 

 25-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 2.9 فساد اداری

 0.7 عدم دسترسی به محالت رای دهی

 1 نبود کانديدان واجد شرايط

 2.8 موانع فرهنگی و اجتماعی

 0.3 الفات قومیاخت

 2.5 نبود تغييرات مثبت

 7.9 انتخابات نامشروع

 100 مجموع

 
 چی خواهد بود؟ 1394. به نظر شما، بزرگترين مشکل برای اشتراک مردم در انتخابات سال 33 
 فيصدی   

 28.5 مشکالت امنيتی

 17.2 بی سوادی

 9 نداشتن معلومات

 3.3 موانع فرهنگی

 9.6 به حکومت يا سياست عالقه مندی نداشتن

 16.7 اعتماد نداشتن به پروسه انتخابات

 3.7 اعتماد نداشتن به حکومت

 0.1 اختالفات قومی

 0 فساد اداری

 0.1 دسترسی به محالت رای دهی

 6.5 هيچگونه مشکل نخواهد بود

 5.1 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
حمايت خواهند  1394انديد خاص در انتخابات پارلمانی سال . به نظر شما، چرا مردم از يک ک34 

 کرد؟
 

 
 فيصدی   

 45.5 توانايی و نفوذ کانديد در حفظ و تامين منافع برای مردم خود

 26.9 شهرت اجتماعی کانديد

 22.9 قوميت کانديد

 0.3 صادق بودن با مردم

 0.4 پالن و برنامه های کاری کانديدان

 4 نميداند

 0.2 نمايدرد مي

 100 مجموع

 
. کدام يک از گروه های ذيل شما را تشويق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو 35 

 اشتراک نماييد؟
 .A پيشوايان دينی 
 فيصدی   

 3.2 مانع ميشود



 

 26-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 46.5 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 49.4 تشويق ميکند

 0.8 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. کدام يک از گروه های ذيل شما را تشويق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو 35 

 اشتراک نماييد؟
 .B دوستان 
 فيصدی   

 1 مانع ميشود

 30.3 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 68.2 تشويق ميکند

 0.4 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
کدام يک از گروه های ذيل شما را تشويق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو . 35 

 اشتراک نماييد؟
 .C اعضای فاميل 
 فيصدی   

 4.1 مانع ميشود

 25 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 70.5 تشويق ميکند

 0.3 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
ه های ذيل شما را تشويق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو . کدام يک از گرو35 

 اشتراک نماييد؟
 .D طالبان 
 فيصدی   

 86.5 مانع ميشود

 7 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 1.9 تشويق ميکند

 2.7 نميداند

 1.9 رد مينمايد

 100 مجموع

 
يق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو . کدام يک از گروه های ذيل شما را تشو35 

 اشتراک نماييد؟
 .E  مقامات دولتی 
 فيصدی   

 2.2 مانع ميشود

 46.1 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند



 

 27-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 50.1 تشويق ميکند

 1.6 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو . کدام يک از گروه های ذيل شما را تشويق ميکنند 35 

 اشتراک نماييد؟
 .F رهبران احزاب سياسی 
 فيصدی   

 4 مانع ميشود

 47.2 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 42.5 تشويق ميکند

 6.1 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
نع ميشوند که در انتخابات پيش رو . کدام يک از گروه های ذيل شما را تشويق ميکنند و يا ما35 

 اشتراک نماييد؟
 .G کمپاين های کانديدان 
 فيصدی   

 1.2 مانع ميشود

 18.5 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 78.6 تشويق ميکند

 1.5 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
يشوند که در انتخابات پيش رو . کدام يک از گروه های ذيل شما را تشويق ميکنند و يا مانع م35 

 اشتراک نماييد؟
 .H (تلويزيون/برنامه ها و تبليغات راديويی) رسانه ها 
 

 فيصدی 
 1.9 مانع ميشود

 18 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 78.2 تشويق ميکند

 1.8 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
يق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو . کدام يک از گروه های ذيل شما را تشو35 

 اشتراک نماييد؟
 .I بزرگان قريه / بزرگان قومی 
 فيصدی   

 1.6 مانع ميشود

 31.1 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 65.7 تشويق ميکند



 

 28-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 1.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
شويق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو . کدام يک از گروه های ذيل شما را ت35 

 اشتراک نماييد؟
 .J (به طور عموم) مبلغين آگاهی مدنی 
 فيصدی   

 2.7 مانع ميشود

 35 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 57 تشويق ميکند

 5.2 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را تشويق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو . کدام يک از گروه های ذيل شما 35 

 اشتراک نماييد؟
 .K مبلغين آگاهی مدنی از کميسيون مستقل انتخابات 
 فيصدی   

 2.8 مانع ميشود

 27.9 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 64.5 تشويق ميکند

 4.6 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
از گروه های ذيل شما را تشويق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو . کدام يک 35 

 اشتراک نماييد؟
 .L جامعه مدنی 
 فيصدی   

 2.6 مانع ميشود

 38.9 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 53.3 تشويق ميکند

 5 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
شما را تشويق ميکنند و يا مانع ميشوند که در انتخابات پيش رو  . کدام يک از گروه های ذيل35 

 اشتراک نماييد؟
 .M شوراهای انکشافی 
 فيصدی   

 3.4 مانع ميشود

 40.3 نه مانع ميشود و نه تشويق ميکند

 52.4 تشويق ميکند

 3.7 نميداند



 

 29-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 36Aپيش رو برای آينده افغانستان مهم ميباشد؟ . به چه اندازه انتخابات پارلمانی 
 فيصدی   

 1.9 هيچ مهم نميباشد

 3.4 مهم نميباشد

 30.2 مهم ميباشد

 63.1 بسيار مهم ميباشد

 1.4 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 36Bرای شما به چه اندازه برای تاثير باالی تعيين نتيجه انتخابات پارلمانی مهم ميباشد؟ . 
 فيصدی   

 1.7 هيچ مهم نميباشد

 4.3 مهم نميباشد

 27 مهم ميباشد

 64.8 بسيار مهم ميباشد

 2 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

  
. به نظر شما برای جلوگيری از تقلب در انتخابات، بايد چه اقداماتی قبل از انتخابات پارلمانی 37

     1.  صورت بگيرد؟ 1394سال 
 یفيصد   

 24.4 تامين امنيت

 0.9 باال بردن تعداد نيروهای امنيتی

 8.6 بال بردن ظرفيت کارمندان انتخاباتی

 1.9 باال بردن آگاهی انتخاباتی

 0.9 بيشتر کردن تعداد محالت رای دهی

 3.1 بيطرفی مقامات دولتی

 1.7 بيطرفی کميسيون مستقل انتخابات

 3.5 یبيشتر کردن تعداد مشاهدين انتخابات

 2.2 حاکميت قانون

 16.5 به مجازات رساندن کسانی که در تقلبات انتخاباتی دست داشتند

 15.4 اصالحات در ساختار کميسيون مستقل انتخابات

 4.3 اصالحات انتخاباتی

 1.9 معرفی روش موثرتر رای دهی

 4.3 توزيع تذکره های الکترونيکی

 0 حضور بيشتر احزاب سياسی

 0.6 ن مقامات به مردمپاسخگو بود

 0.3 اشتراک باالی مردم در انتخابات

 1.4 انتخابات آزاد و عادالنه



 

 30-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.9 پالن درست قبل از برگزاری انتخابات

 1.6 کاهش فساد اداری

 1.7 وحدت ملی

 0.2 انکشاف و بازسازی

 3.5 تنها اشخاص واجد شرايط خود را کانديد نمايند

 0.1 فراهم شودامکانات برای رای دهی زنان 

 100 مجموع

  
به نظر شما برای جلوگيری از تقلب در انتخابات، بايد چه اقداماتی قبل از انتخابات پارلمانی . 37

 2.  صورت بگيرد؟ 1394سال 
 فيصدی   

 0.9 باال بردن تعداد نيروهای امنيتی

 7.5 بال بردن ظرفيت کارمندان انتخاباتی

 3.1 باال بردن آگاهی انتخاباتی

 4 بيشتر کردن تعداد محالت رای دهی

 1.4 بيطرفی مقامات دولتی

 0.6 بيطرفی کميسيون مستقل انتخابات

 4.3 بيشتر کردن تعداد مشاهدين انتخاباتی

 1.8 حاکميت قانون

 16.5 به مجازات رساندن کسانی که در تقلبات انتخاباتی دست داشتند

 17.3 خاباتاصالحات در ساختار کميسيون مستقل انت

 6.2 اصالحات انتخاباتی

 4.7 معرفی روش موثرتر رای دهی

 5 توزيع تذکره های الکترونيکی

 1.7 حضور بيشتر احزاب سياسی

 0.8 پاسخگو بودن مقامات به مردم

 3.5 اشتراک باالی مردم در انتخابات

 1.9 انتخابات آزاد و عادالنه

 6 پالن درست قبل از برگزاری انتخابات

 4.3 کاهش فساد اداری

 1.1 وحدت ملی

 6.9 تنها اشخاص واجد شرايط خود را کانديد نمايند

 0.4 امکانات برای رای دهی زنان فراهم شود

 100 مجموع

 
. به نظر شما برای جلوگيری از تقلب در انتخابات، بايد چه اقداماتی قبل از انتخابات پارلمانی 37 

 3.  صورت بگيرد؟ 1394سال 
 

 فيصدی 
 1.5 بال بردن ظرفيت کارمندان انتخاباتی

 0.3 باال بردن آگاهی انتخاباتی

 2.8 بيشتر کردن تعداد محالت رای دهی

 1.1 بيطرفی مقامات دولتی

 0.7 بيشتر کردن تعداد مشاهدين انتخاباتی

 0.7 حاکميت قانون



 

 31-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 9.1 به مجازات رساندن کسانی که در تقلبات انتخاباتی دست داشتند

 14.1 اصالحات در ساختار کميسيون مستقل انتخابات

 6.7 اصالحات انتخاباتی

 3.5 معرفی روش موثرتر رای دهی

 7.4 توزيع تذکره های الکترونيکی

 2.6 پاسخگو بودن مقامات به مردم

 2.8 اشتراک باالی مردم در انتخابات

 6.3 انتخابات آزاد و عادالنه

 4.3 انتخاباتپالن درست قبل از برگزاری 

 9.1 کاهش فساد اداری

 8.4 وحدت ملی

 2.9 انکشاف و بازسازی

 15.5 تنها اشخاص واجد شرايط خود را کانديد نمايند

 0.3 امکانات برای رای دهی زنان فراهم شود

 100 مجموع

 
 مهم ميباشد؟. به نظر شما کارهای ذيل به چه اندازه در بهتر ساختن انتخابات افغانستان در آينده 38 
 .A معرفی يک سيستم جديد ثبت نام برای انتخابات 
 فيصدی   

 1.5 هيچ مهم نميباشد

 4 مهم نميباشد

 33.9 مهم ميباشد

 58.9 بسيار مهم ميباشد

 1.6 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 ان در آينده مهم ميباشد؟. به نظر شما کارهای ذيل به چه اندازه در بهتر ساختن انتخابات افغانست38 
 .B اصالحات در کميسيون مستقل انتخابات 
 فيصدی   

 0.7 هيچ مهم نميباشد

 3.2 مهم نميباشد

 24.8 مهم ميباشد

 70.2 بسيار مهم ميباشد

 1 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 فغانستان در آينده مهم ميباشد؟. به نظر شما کارهای ذيل به چه اندازه در بهتر ساختن انتخابات ا38 
  .C معرفی يک سيستم جديد انتخاباتی 
 فيصدی   

 1.3 هيچ مهم نميباشد

 4.5 مهم نميباشد



 

 32-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 25.5 مهم ميباشد

 66.8 بسيار مهم ميباشد

 1.8 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
منيت در محالت رای دهی) . آيا اضافه نمودن زنان برای تالشی/چک کردن (بخاطر تامين ا39 

 ميزان اشتراک زنان در انتخابات را باال ميبرد؟      
 فيصدی   

 7 نخير

 88.3 بله

 4.4 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 40A آيا شما معلومات کافی در مورد ثبت نام برای رای دهی قبل از انتخابات رياست جمهوری و   .

 دريافت نموديد؟            1393شوراهای واليتی سال 
 فيصدی   

 27 هيچ معلومات حاصل نکردم                        

 37.5 بله، معلومات حاصل کردم ولی کافی نبود

 32.1 بله، معلومات کافی حاصل نمودم

 3 نميداند  

 0.5 رد مينمايد                                              

 100 مجموع

 
 40B. کدام منابع معلومات دريافت نموديد؟ از 
 

 فيصدی 
 26.2 مال امامان

 66.9 تلويزيون

 42.2 دوستان و همسايه ها

 37 کميسيون مستقل انتخابات

 32.4 بزرگان و مو سفيدان

 13.1 روزنامه

 8.1 اينترنت

 40.4 اعضای فاميل

 24.4 مسجد

 11 جامعه مدنی

 16.6 کارمندان اجتماعی محلی

 44 راديو

 16.3 شوراهای محلی

 36.4 از بين صحبت های مردم در منطقه

 34.8 نمايندگان کانديدان

 0.1 مکتب و دانشگاه

 0 نميداند



 

 33-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 
 1393. لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره موارد ذيل را در جريان انتخابات سال 41 

 دريافت نموده ايد؟
  .Aحزاب سياسیمعلومات درباره ا 
 فيصدی   

 66.2 نخير

 29.3 بله

 4.3 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 1393. لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره موارد ذيل را در جريان انتخابات سال 41 

 دريافت نموده ايد؟
 .B معلومات درباره اسالم و انتخابات 
 فيصدی   

 29.2 نخير

 67.9 بله

 2.9 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 1393. لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره موارد ذيل را در جريان انتخابات سال 41 

 دريافت نموده ايد؟
 .C معلومات درباره کانديدان رياست جمهوری 
 فيصدی   

 15.6 نخير

 82.8 بله

 1.4 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 1393. لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره موارد ذيل را در جريان انتخابات سال 41 

 دريافت نموده ايد؟
 .D معلومات درباره ثبت نام برای رای دهی 
 فيصدی   

 15.6 نخير

 82.8 بله

 1.4 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 1393يد که آيا شما معلومات درباره موارد ذيل را در جريان انتخابات سال . لطفا به من بگوي41 

 دريافت نموده ايد؟
 .E معلومات درباره قانون انتخابات و حقوق بشر 
 فيصدی   



 

 34-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 44 نخير

 51.7 بله

 4.2 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 1393ارد ذيل را در جريان انتخابات سال . لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره مو41 

 دريافت نموده ايد؟
 .F معلومات درباره اينکه چطور رای داد يا کانديد را از ميان ليست انتخاب کرد 
 فيصدی   

 20.6 نخير

 76.9 بله

 2.4 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 1393وارد ذيل را در جريان انتخابات سال . لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره م41 

 دريافت نموده ايد؟
 .G معلومات درباره موقعيت مکان های رای دهی 
 فيصدی   

 20.9 نخير

 76.8 بله

 2.2 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 1393ال . لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره موارد ذيل را در جريان انتخابات س41 

 دريافت نموده ايد؟
 .H معلومات درباره تدابير امنيتی برای حفاظت رای دهند گان 
 فيصدی   

 29.4 نخير

 67.5 بله

 2.9 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 1393. لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره موارد ذيل را در جريان انتخابات سال 41 

 وده ايد؟دريافت نم
 .I معلومات درباره اينکه چطور يک شکايت انتخاباتی را ثبت کرد 
 فيصدی   

 52.2 نخير

 43.4 بله

 4.3 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع



 

 35-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 
 1393. لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره موارد ذيل را در جريان انتخابات سال 41 

 دريافت نموده ايد؟
 .J معلومات درباره کانديدان شوراهای واليتی واليت تان 
 فيصدی   

 31.5 نخير

 65.7 بله

 2.7 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 1393. لطفا به من بگوييد که آيا شما معلومات درباره موارد ذيل را در جريان انتخابات سال 41 

 دريافت نموده ايد؟
 .K ای برحال، پاليسی ها، کاميابی و ناکامی آنهامعلومات درباره وکيل ه 
 فيصدی   

 57.3 نخير

 36.7 بله

 5.8 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. به نظر شما موثرترين منبع آگاهی دهی در مورد انتخابات رياست جمهوری و شوراهای 42 

 چه بود؟ 1393واليتی سال 
 فيصدی   

 36.2 راديو

 40.6 تلويزيون

 2.5 اخبار و ديگر نشرات چاپی

 6.9 بزرگان قريه

 2.6 مال امامان يا معلمين

 6 کمپاين های کانديدان

 0.3 احزاب سياسی

 1.3 دوستان و خويشاوندان

 0.5 جامعه مدنی

 0.8 کارمندان اجتماعی

 1.2 جلسات و گردهمايی ها در مورد آموزش انتخابات

 0.1 کميسيون مستقل انتخابات

 0 اتبمک

 1 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . لطفاً بگوييد که دومين منبع موثر آگاهی دهی چه بود؟42 
 فيصدی   

 13.6 راديو

 16.4 تلويزيون



 

 36-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 3.8 اخبار و ديگر نشرات چاپی

 9.4 بزرگان قريه

 7.5 مال امامان يا معلمين

 21.2 کمپاين های کانديدان

 1.8 احزاب سياسی

 12.9 تان و خويشاونداندوس

 2.1 جامعه مدنی

 3.5 کارمندان اجتماعی

 6 جلسات و گردهمايی ها در مورد آموزش انتخابات

 0.1 کميسيون مستقل انتخابات

 0 انترنت

 0 سازمان های مربوط به امور زنان

 1.7 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
قبل از انتخابات رياست جمهوری و شوراهای واليتی .  به چه اندازه معلوماتی را که شما 43 

 دريافت نموديد مفيد بود؟
 فيصدی   

 11.3 هيچگونه معلومات دريافت ننموده ام

 6.2 اصال مفيد نبود

 28.7 بسيار کم مفيد بود

 37 تا حدودی مفيد بود

 15.8 بسيار مفيد بود

 1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 44Aومات در مورد پاليسی و پالن های کاری کانديدان رياست جمهوری قبل از . به چه اندازه معل

 دريافت نموديد؟            1393انتخابات سال 
 فيصدی   

 35.7  هيچ معلومات حاصل نکردم                

 33.9 معلومات حاصل کردم ولی کافی نبود

 26.3 معلومات کافی حاصل نمودم

 3.7 نميداند  

 0.5  ايد                                      رد مينم

 100 مجموع

 
 B 44آيا معلومات مفيد بود؟ . 
 فيصدی   

 1.8 اصال مفيد نبود

 13.3 بسيار کم مفيد بود

 53.1 تا حدودی مفيد بود

 31.4 بسيار مفيد بود

 0.3 نميداند



 

 37-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 100 مجموع

 
خواهيد داشت اگر در مورد روند انتخابات و کانديدان  . آيا شما بيشتر عالقه مندی به رای دهی45 

 آگاهی پيدا کنيد؟
 فيصدی   

 4.7 نخير

 33.2 شايد

 61 بله

 1 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
، به چه اندازه کارمندان انتخاباتی به مردم منطقه شما در مورد 1393. قبل از انتخابات 46 

 رسانی کرده است؟         معلومات انتخاباتی آگاهی 
 فيصدی   

 26 هيچ وقت

 29 به ندرت

 30 اغلب اوقات

 11.3 هميشه

 3.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 47Aآيا شما با فعاليت های کميسيون مستقل انتخابات آشنايی داريد؟ . 
 فيصدی   

 49.1 نخير   

 47.7 بله

 2.9 نميداند  

 0.3                                       رد مينمايد  

 100 مجموع

 
  
 47B راضی  1393. آيا شما از کاردکردهای کميسيون مستقل انتخابات در جريان انتخابات سال

 هستيد؟
 فيصدی   

 37.4 نخير   

 61.3 بله

 1.1 نميداند  

 0.3 رد مينمايد                                        

 100 مجموع

 
 48Aآيا شما با فعاليت های کميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی آشنايی داريد؟ . 
 فيصدی   

 64.6 نخير   



 

 38-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 32 بله

 3.1 نميداند  

 0.2 رد مينمايد                                        

 100 مجموع

 
 48Bيات انتخاباتی در جريان انتخابات سال . آيا شما از کاردکردهای کميسيون مستقل سمع شکا

 راضی هستيد؟ 1393
 فيصدی   

 37 نخير   

 61.6 بله

 0.8 نميداند  

 0.6 رد مينمايد                                        

 100 مجموع

 
 49A کدام شکايت نامه ای درج نموديد؟ 1393. آيا شما در جريان انتخابات سال 
 فيصدی   

 91 ر   نخي

 7 بله

 1.8 نميداند  

 0.2 رد مينمايد                                        

 100 مجموع

 
 49Bاگر شما شکايتی درج کرديد، آيا به شکايت تان رسيدگی صورت گرفت؟ . 
 فيصدی   

 59.9 نخير   

 36.5 بله

 3.2 نميداند  

 0.3            رد مينمايد                             

 100 مجموع

 
 49C آيا شما از کاردکردهای کميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی در رسيدگی به شکايت تان .

 رضايت داشتيد؟
 فيصدی   

 54 نخير   

 44.1 بله

 1.9 نميداند  

 100 مجموع

 
 50Aی دريافت نموديد؟. به چه اندازه معلومات در مورد تفتيش آرای دور دوم رياست جمهور 
 فيصدی   

 38.8 هيچ معلومات حاصل نکردم                 

 34.8 معلومات حاصل کردم ولی کافی نبود

 20.7 معلومات کافی حاصل نمودم

 5.2 نميداند



 

 39-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.4 رد مينمايد                                       

 100 مجموع

 
 50Bود؟. به چه اندازه معلومات مفيد ب 
 فيصدی   

 3.1 اصال مفيد نبود

 22.8 بسيار کم مفيد بود

 49.4 تا حدودی مفيد بود

 24.5 بسيار مفيد بود

 0.1 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 50Cموثرترين منبع معلومات در مورد تفتيش آرای دور دوم رياست جمهوری چه بود؟ . 
 فيصدی   

 39 راديو

 39.5 تلويزيون

 2.7 اخبار و ديگر نشرات چاپی

 5.9 بزرگان قريه

 1.6 مال يا معلمين

 5.4 کمپاين های کانديدان

 0.5 احزاب سياسی

 2.2 دوستان و خويشاوندان

 0.4 جامعه مدنی

 0.9 کارمندان اجتماعی

 0.8 جلسات و گردهمايی ها در مورد آموزش انتخابات

 0.9 کميسيون مستقل انتخابات

 0 انترنت

 0.2 نميداند

 100 مجموع

 
 50Cلطفاً بگوييد که دومين منبع موثر معلومات چه بود؟ . 
 فيصدی   

 16.5 راديو

 17.7 تلويزيون

 4.3 اخبار و ديگر نشرات چاپی

 9.1 بزرگان قريه

 4.8 مال يا معلمين

 13.8 کمپاين های کانديدان

 1 احزاب سياسی

 14.3 دوستان و خويشاوندان

 3.2 ه مدنیجامع

 4.6 کارمندان اجتماعی



 

 40-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 5.4 جلسات و گردهمايی ها در مورد آموزش انتخابات

 4.7 کميسيون مستقل انتخابات

 0.1 انترنت

 0 مکاتب

 0 مردم منطقه

 0.4 نميداند

 100 مجموع

 
 50Dت . آيا شماهستيد که تفتيش آرای دور دوم به باال بردن اعتماد مردم باالی نتيجه انتخابا

 رياست جمهوری کمک نمود؟       
 فيصدی   

 12.2 کامالً مخالف

 15.6 تا حدودی مخالف

 49.1 تا حدودی موافق

 18.1 کامالً موافق

 4.9 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 

 
چه نوع معلومات را دريافت  1394. شما ميخواهيد که قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی سال 51 

 نماييد؟
 فيصدی   

 24.6 وظايف پارلمان

 32.9 مسوليت نمايندگان مردم در پارلمان

 12.7 سيستم چگونگی انتخاب نمايندگان

 18.3 پاسخگو بودن نمايندگان در تصميم گيری هايشان

 5.5 ساختار اداری پارلمان

 0.1 وظايف کميسيون مستقل انتخابات

 0.2 در مورد کانديدان

 5.2 نميداند

 0.6 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. به نظر شما، کدام نهاد ها بايد معلومات مربوط به انتخابات را قبل از انتخابات پارلمانی سال 52 

 1.به مردم بدهند؟  1394
 فيصدی   

 64.7 کميسيون مستقل انتخابات

 12.2 نهادهای تعليمی و آموزشی

 2.9 وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 10.4 مساجد

 1.8 نهادها و جامعه مدنی

 2.2 شوراهای محلی

 1.9 بزرگان قوم / بزرگان منطقه



 

 41-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.9 وزارت امور زنان

 0.7 وزرات احيا و انکشاف دهات

 0.2 شورای واليتی / مقامات محلی

 0 کانديدان

 0.1 رسانه ها

 1.7 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
بايد معلومات مربوط به انتخابات را قبل از انتخابات پارلمانی سال  . به نظر شما، کدام نهاد ها52 

 2.به مردم بدهند؟  1394
 فيصدی   

 0 کميسيون مستقل انتخابات

 17.2 نهادهای تعليمی و آموزشی

 4.6 وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 26 مساجد

 10.2 نهادها و جامعه مدنی

 16.5 شوراهای محلی

 11.9 ن منطقهبزرگان قوم / بزرگا

 6.4 وزارت امور زنان

 2.8 وزرات احيا و انکشاف دهات

 1.6 شورای واليتی / مقامات محلی

 0.1 کانديدان

 0.4 رسانه ها

 2.1 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
سال . به نظر شما، کدام نهاد ها بايد معلومات مربوط به انتخابات را قبل از انتخابات پارلمانی 52 

 3.به مردم بدهند؟  1394
 فيصدی   

 0 نهادهای تعليمی و آموزشی

 1.2 وزارت ارشاد، حج و اوقاف

 5.3 مساجد

 6 نهادها و جامعه مدنی

 10.8 شوراهای محلی

 23.5 بزرگان قوم / بزرگان منطقه

 14.7 وزارت امور زنان

 14.7 وزرات احيا و انکشاف دهات

 19 لیشورای واليتی / مقامات مح

 0.1 کانديدان

 1.7 رسانه ها

 2.5 نميداند

 0.3 رد مينمايد



 

 42-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 100 مجموع

 
 .  آيا شما در مورد فعاليت های نمايندگان فعلی واليت تان در پارلمان آگاهی کافی داريد؟53 
 فيصدی   

 43.1 نخير، هيچ آگاهی ندارم

 40.1 تا حدودی آگاهی دارم

 14.9 بله، آگاهی کافی دارم

 1.8 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 .   آيا شما در مورد فعاليت های قانونگذاری پارلمان آگاهی کافی داريد؟54 
 فيصدی   

 51 نخير، هيچ آگاهی ندارم

 33.9 تا حدودی آگاهی دارم

 12.8 بله، آگاهی کافی دارم

 2.1 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
ظر شما اعضای پارلمان بايد انتخاب شوند تا از کل واليت خود نمايندگی کنند يا از .   به ن55 

 ولسوالی که به آن تعلق دارند؟           
 فيصدی   

 81.6 واليت

 14.7 ولسوالی

 3.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
ا کدام يک از شيوه ها را . به سه شيوه ميشود که نظام سياسی يک کشور را تشکيل داد. شم56 

 ترجيح ميدهيد؟
 

 فيصدی 
 35.7 يک رييس جمهور قوی که بدون مشورت با پارلمان و به طور مستقل تصميم گيری نمايد

 53.3 يک رييس جمهور که بايد به همراه يک پارلمان منتخب تصميم گيری نمايد

 6.4 يک پارلمان منتخب که تمام تصميم گيری ها را نمايد

 4.3 داندنمي

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .A (اعالنات) راديو 
 فيصدی   

 6.4 ترجيح نميدهم



 

 43-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 40.7 ترجيح ميدهم

 51.5 بسيار ترجيح ميدهم

 1.3 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 جموعم

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .B (صحبت / درامه) راديو 
 فيصدی   

 7.6 ترجيح نميدهم

 35.8 ترجيح ميدهم

 54.5 بسيار ترجيح ميدهم

 2 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال  . از کدام57 

 نماييد؟
 .C تلويزيون 
 فيصدی   

 7.8 ترجيح نميدهم

 26.8 ترجيح ميدهم

 63.5 بسيار ترجيح ميدهم

 1.8 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394اباتی قبل از انتخابات سال . از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخ57 

 نماييد؟
 .D گردهمايی و سخنرانی 
 فيصدی   

 9.6 ترجيح نميدهم

 41.2 ترجيح ميدهم

 46.6 بسيار ترجيح ميدهم

 2.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394ل . از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سا57 

 نماييد؟
 .E پارچه های تمثيلی / نمايش نامه در محالت 
 فيصدی   

 16.5 ترجيح نميدهم

 43.4 ترجيح ميدهم



 

 44-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 37.2 بسيار ترجيح ميدهم

 2.8 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .F نماز جمعه در مساجد 
 فيصدی   

 10 ترجيح نميدهم

 37.1 ترجيح ميدهم

 51.5 بسيار ترجيح ميدهم

 1.4 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57

 نماييد؟
 .G وزنامه و مجالتر 
 فيصدی   

 16.8 ترجيح نميدهم

 48.4 ترجيح ميدهم

 31.6 بسيار ترجيح ميدهم

 3.2 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .H ورق های معلوماتی 
 فيصدی   

 14.3 ترجيح نميدهم

 44 ترجيح ميدهم

 38.5 بسيار ترجيح ميدهم

 3.1 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .I تخته های اعالنات 
 فيصدی   

 13 ترجيح نميدهم

 42.5 همترجيح ميد

 41.7 بسيار ترجيح ميدهم

 2.7 نميداند



 

 45-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .J مراکز حکومتی در واليت و ولسوالی 
 فيصدی   

 11.9 ترجيح نميدهم

 43.2 ترجيح ميدهم

 41.8 سيار ترجيح ميدهمب

 3 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .K ) نهاد های غير دولتیNGOمحلی و جامعه مدنی ( 
 فيصدی   

 24.8 ترجيح نميدهم

 39.2 ترجيح ميدهم

 29.3 يار ترجيح ميدهمبس

 6.4 نميداند

 0.4 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .L نهاد های بين المللی / سازمان ملل متحد 
 فيصدی   

 23.3 ترجيح نميدهم

 40 ترجيح ميدهم

 31.1 جيح ميدهمبسيار تر

 5.3 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .M دولت 
 فيصدی   

 5.8 ترجيح نميدهم

 38.6 ترجيح ميدهم

 54 بسيار ترجيح ميدهم

 1.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد



 

 46-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .N گروه ها و ارگان های زنان 
 فيصدی   

 12.5 ترجيح نميدهم

 36.3 ترجيح ميدهم

 48.8 بسيار ترجيح ميدهم

 2.2 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
را دريافت  1394. از کدام طريق ترجيح ميدهيد تا معلومات انتخاباتی قبل از انتخابات سال 57 

 نماييد؟
 .O مکاتب و دانشگاه ها 
 فيصدی   

 12.2 ترجيح نميدهم

 35.3 ترجيح ميدهم

 50 بسيار ترجيح ميدهم

 2.4 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
شما به کدام گردهمايی در مورد انتخابات در قريه/منطقه تان شرکت  . آيا در يک سال گذشته58 

 کرده ايد؟
 فيصدی   

 56.8 نخير   

 42.5 بله

 0.6 نميداند  

 0.2 رد مينمايد                                        

 100 مجموع

 
 را دريافت نماييد؟ 1394. چقدر زود ميخواهيد که معلومات مربوط به انتخابات پارلمانی سال 59 
 

 فيصدی 
 24.1 ماه پيش از روز انتخابات 1

 30.5 ماه پيش از روز انتخابات 3

 20.9 ماه پيش از روز انتخابات 6

 12.7 ماه پيش از روز انتخابات 9

 8 سال پيش از روز انتخابات 1

 3.1 نميداند

 0.6 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 هستيد که آگاهی کافی در مورد وظايف و مسوليت های داريد؟ . آيا شما چقدر موافق 60 
 



 

 47-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

.A         رييس جمهور 
 فيصدی   

 2.6 کامالً مخالف

 5.8 تا حدودی مخالف

 28.4 تا حدودی موافق

 62.2 کامالً موافق

 0.9 نميداند

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 ورد وظايف و مسوليت های داريد؟ . آيا شما چقدر موافق هستيد که آگاهی کافی در م60 
 .B شورای واليتی 
 فيصدی   

 3.6 کامالً مخالف

 10.5 تا حدودی مخالف

 38 تا حدودی موافق

 46.2 کامالً موافق

 1.6 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
  . آيا شما چقدر موافق هستيد که آگاهی کافی در مورد وظايف و مسوليت های داريد؟60 
 .C پارلمان 
 فيصدی   

 4.8 کامالً مخالف

 12 تا حدودی مخالف

 37.7 تا حدودی موافق

 43.9 کامالً موافق

 1.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا شما چقدر موافق هستيد که آگاهی کافی در مورد وظايف و مسوليت های داريد؟ 60 
 .D شوراهای ولسوالی 
 فيصدی   

 6.4 کامالً مخالف

 12.9 تا حدودی مخالف

 41.3 تا حدودی موافق

 37.2 کامالً موافق

 2.1 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا شما چقدر موافق هستيد که آگاهی کافی در مورد وظايف و مسوليت های داريد؟ 60 
 



 

 48-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

.E کميسيون مستقل انتخابات 
 فيصدی   

 7.1 کامالً مخالف

 14.4 تا حدودی مخالف

 37.8 تا حدودی موافق

 38.8 کامالً موافق

 1.7 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا شما چقدر موافق هستيد که آگاهی کافی در مورد وظايف و مسوليت های داريد؟ 60 
 .F کميسيون مستقل سمع شکايات انتخاباتی 
 فيصدی   

 10.1 کامالً مخالف

 15.7 حدودی مخالفتا 

 35.2 تا حدودی موافق

 36.6 کامالً موافق

 2.2 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا شما چقدر موافق هستيد که آگاهی کافی در مورد وظايف و مسوليت های داريد؟ 60 
 .G اردوی ملی 
 فيصدی   

 4.4 کامالً مخالف

 7.5 تا حدودی مخالف

 28.4 قتا حدودی مواف

 58.6 کامالً موافق

 0.9 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . آيا شما چقدر موافق هستيد که آگاهی کافی در مورد وظايف و مسوليت های داريد؟ 60 
 .H رييس اجرايوی کشور 
 فيصدی   

 9.8 کامالً مخالف

 10.5 تا حدودی مخالف

 28 تا حدودی موافق

 49.7 کامالً موافق

 2 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نماييد.61 
 



 

 49-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

.A .من برای آگاهی دادن به مردم منطقه ام در مورد انتخابات احساس مسوليت ميکنم 
 فيصدی   

 2.7 کامالً مخالف

 6.3 تا حدودی مخالف

 37.3 وافقتا حدودی م

 52.4 کامالً موافق

 1.2 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نماييد.61 
 .B .آموزش های مدنی  انتخاباتی بايد هميشه در زبان ها و لهجه های محلی داده شود 
 فيصدی   

 0.6 کامالً مخالف

 5.2 تا حدودی مخالف

 28.1 تا حدودی موافق

 65.2 کامالً موافق

 0.8 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . لطفاً بيانات ذيل را به ترتيب موافقت و عدم موافقت تان درجه بندی نماييد.61 
 .C ادامه  آموزش های مدنی انتخاباتی بايد يک پروسه دوامدار باشد و بعد از ختم انتخابات

 .داشته باشد
 فيصدی   

 5 کامالً مخالف

 9.9 تا حدودی مخالف

 31.9 تا حدودی موافق

 50.1 کامالً موافق

 2.9 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 62Aآيا به نظر شما آموزش های مدنی بايد در مکاتب آموزش داده شود؟ . 
 فيصدی   

 31.8 نخير   

 58.1 بله

 9.7   نميداند

 0.5 رد مينمايد                                        

 100 مجموع

 
 62Bاگر بله، به چه روشی آموزش های مدنی در مکاتب آموزش داده شود؟ . 
 فيصدی   

 43.9 سمينار



 

 50-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 29.3 جلسات تدريسی محدود

 24.9 اضافه کردن به نصاب تعليمی

 0.1 مجمع آوری والدين شاگردان به دور ه

 0.1 دادن معلومات ابتدائيه انتخاباتی

 0 از طريق جامعه مدنی

 0.1 از طريق آموزگاران مدنی انتخاباتی زن

 1.5 نميداند

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 .  به طور عموم، موثرترين روش برای آموزش های مدنی انتخاباتی چه ميباشد؟63 
 فيصدی   

 10.7 ردن نقش (تمثيلی)به روش عملی توسط بازی ک

 30.4 از نزديک و رو در رو

 5 نمايش نامه سيار در محالت

 9.6 درامه های راديويی

 21.2 اعالنات تلويزيونی

 3.8 مباحثات در شبکه های اجتماعی

 5.5 گفتمان باالی نتايج سروی و نظرسنجی ها

 9.6 دن آگاهی برگزار نمايدکميسيون مستقل انتخابات بايد پروگرامهای مخصوص برای باال بر

 0.3 رويدادهای ورزشی

 0.1 سيستم تعليمی

 0 روزنامه

 3.7 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 . به نظر شما، چقدر احتمال دارد در پنچ سال آينده طالبان در سياست افغانستان نفوذ کنند؟64 
 فيصدی   

 30.8 هيچ امکان ندارد

 20.3 امکان ندارد

 28.8 کمی امکان دارد

 10.5 بسيار امکان دارد

 8.9 نميداند

 0.7 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. آيا شما از پروسه صلح حکومت افغانستان با طالبان و ديگر گروهای مسلح مخالف دولت در 65 

       افغانستان حمايت ميکنيد؟
 فيصدی   

 18.9 هيچ امکان ندارد

 15.7 امکان ندارد

 32.4 ی امکان داردکم

 28.8 بسيار امکان دارد



 

 51-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 3.7 نميداند

 0.5 رد مينمايد

 100 مجموع

 
) حمايت 1393( 2014. آيا شما از خروج نيروهای بين المللی از افغانستان تا آخر سال 66 

 ميکنيد؟
 فيصدی   

 35.3 نخير   

 60.7 بله

 3.6 نميداند  

 0.4                   رد مينمايد                      

 100 مجموع

 
. آيا شما از طرح حکومت وحدت ملی که اخيراً رييس جمهور غنی و داکتر عبدهللا باالی آن به 67 

  توافق رسيدند حمايت ميکنيد؟     
 فيصدی   

 12 نخير   

 85.1 بله

 2.6 نميداند  

 0.2 رد مينمايد                                        

 100 مجموع

 
 به نظر شما به چه اندازه امکان دارد که حکومت وحدت ملی دوام کند و موفق باشد؟ .68 
 فيصدی   

 4.2 هيچ امکان ندارد

 6.5 امکان ندارد

 31.9 کمی امکان دارد

 50.7 بسيار امکان دارد

 6.6 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
هور غنی و داکتر عبدهللا در چهارچوب حکومت وحدت ملی شامل . توافق بين رييس جم69 

 موضوعات ذيل ميباشد؟ شما به چه اندازه از موضوعات ذيل حمايت ميکنيد؟
 .A  برگزاری لويه جرگه به منظور تعديل قانون اساسی و بررسی طرح ايجاد پست صدراعظم

 .اجرايی
 فيصدی   

 11.8 حمايت نميکنم

 31.9 کنمتا حدودی حمايت مي

 52.2 کامالً حمايت ميکنم

 3.9 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. توافق بين رييس جمهور غنی و داکتر عبدهللا در چهارچوب حکومت وحدت ملی شامل 69 
 



 

 52-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 موضوعات ذيل ميباشد؟ شما به چه اندازه از موضوعات ذيل حمايت ميکنيد؟
.B  پاليسی های حکومت است که در کابينه اتخاذ ميگردد و رييس اجرايی مسوول مديريت تطبيق

 .جلسات نوبتی هفته وار شورای وزيران را داير ميکند
 فيصدی   

 10.7 حمايت نميکنم

 32.6 تا حدودی حمايت ميکنم

 52.5 کامالً حمايت ميکنم

 3.9 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
کتر عبدهللا در چهارچوب حکومت وحدت ملی شامل . توافق بين رييس جمهور غنی و دا69 

 موضوعات ذيل ميباشد؟ شما به چه اندازه از موضوعات ذيل حمايت ميکنيد؟
 .C  برابری در انتخاب کادرها ميان رئيس جمهور و رئيس اجرايی در سطح رهبری ادارات کليدی

 .امنيتی، اقتصادی و ادارات مستقل
 فيصدی   

 10.7 حمايت نميکنم

 31.1 تا حدودی حمايت ميکنم

 54.4 کامالً حمايت ميکنم

 3.5 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع
. توافق بين رييس جمهور غنی و داکتر عبدهللا در چهارچوب حکومت وحدت ملی شامل 69

 موضوعات ذيل ميباشد؟ شما به چه اندازه از موضوعات ذيل حمايت ميکنيد؟
 .D بری تيم دوم، که در چارچوب دولت جمهوری اسالمی افغانستان ايجاد و به ايجاد پست مقام ره

 .رسميت شناخته ميشود
 فيصدی   

 11.3 حمايت نميکنم

 33.8 تا حدودی حمايت ميکنم

 49.9 کامالً حمايت ميکنم

 4.7 نميداند

 0.3 رد مينمايد

 100 مجموع

 
در چهارچوب حکومت وحدت ملی شامل . توافق بين رييس جمهور غنی و داکتر عبدهللا 69 

 موضوعات ذيل ميباشد؟ شما به چه اندازه از موضوعات ذيل حمايت ميکنيد؟
 .E  رييس جمهور کميسيون خاصی را با هدف اصالح نظام انتخاباتی افغانستان طی يک فرمان ايجاد

 .ميکند
 فيصدی   

 6.9 حمايت نميکنم

 29.1 تا حدودی حمايت ميکنم

 60.1 مايت ميکنمکامالً ح

 3.7 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع
. توافق بين رييس جمهور غنی و داکتر عبدهللا در چهارچوب حکومت وحدت ملی شامل 69

 



 

 53-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

 موضوعات ذيل ميباشد؟ شما به چه اندازه از موضوعات ذيل حمايت ميکنيد؟
.F .توزيع تذکره های الکترونيکی برای تمام شهروندان افغان 

 فيصدی   
 4.8 حمايت نميکنم

 16.4 تا حدودی حمايت ميکنم

 76.7 کامالً حمايت ميکنم

 1.9 نميداند

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
. آيا به نظر شما افغانستان قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی نياز به اصالحات 70 

 انتخاباتی دارد؟
 فيصدی   

 4 نخير   

 92.3 بله

 3.6 ند  نميدا

 0.1 رد مينمايد                                        

 100 مجموع

 
 Aجنس  . 
 فيصدی   

 51.7 مرد

 48.3 زن

 100 مجموع

 
 Bشما چند ساله هستيد؟ . 
 فيصدی   

18 6.6 

19 5.6 

20 6.9 

21 3.2 

22 4.6 

23 3.1 

24 3 

25 4.8 

26 1.7 

27 2 

28 2.9 

29 1.3 

30 4.9 

31 1 

32 1.7 

33 1 

34 0.7 



 

 54-ب                                        مدنی انتخاباتی در افغانستان آموزش هاینظر سنجی در مورد درس های آموخته شده از انتخابات و 

35 3.7 

36 1.2 

37 0.8 

38 2.1 

39 0.8 

40 4.8 

41 0.6 

42 1.4 

43 0.8 

44 0.7 

45 3.4 

46 1 

47 1 

48 1.8 

49 0.8 

50 3.9 

51 0.6 

52 1.1 

53 0.8 

54 0.4 

55 2.1 

56 0.6 

57 0.5 

58 0.7 

59 0.3 

60 2.7 

61 0.3 

62 0.4 

63 0.6 

64 0.1 

65 1.2 

66 0.2 

67 0.3 

68 0.3 

69 0.1 

70 1.3 

71 0 

72 0.2 

73 0.1 

75 0.4 

76 0.1 

77 0 

78 0.1 
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80 0.4 

81 0 

83 0 

84 0 

85 0.1 

90 0.1 

95 0 

99 0 

 100 مجموع

 
 Cحالت مدنی؟ .      
 فيصدی   

 24.7 مجرد

 71.5 متاهل

 3.6 بيوه زن/ بيوه مرد

 0.2 طالق شده / جدا شده

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 D     آيا در اين ولسوالی/ناحيه متولد شديد؟ . 
 فيصدی   

 24.5 نخير   

 75.5 بله

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 Eچند نفر در خانواده شما زندگی ميکنند؟ . 
 فيصدی   

1 0.2 

2 1.2 

3 1.2 

4 2.7 

5 4.7 

6 7.1 

7 9.2 

8 12.8 

9 11.6 

10 10.1 

11 7.3 

12 8.6 

13 5.7 

14 3.2 

15 3.5 
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16 1.8 

17 1.3 

18 1.8 

19 0.6 

20 1.3 

21 0.5 

22 0.7 

23 0.3 

24 0.1 

25 0.4 

26 0.1 

27 0.3 

28 0.3 

29 0.1 

30 0.1 

32 0.1 

33 0 

35 0.1 

36 0.1 

40 0.1 

41 0 

42 0 

45 0.1 

49 0 

 0.1 رد مينمايد

 99.4 مجموع

 
 Fآيا شما رئيس اين خانواده هستيد؟ . 
 فيصدی   

 63.8 نخير   

 36.2 بله

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 G صرف به منظور احصائيه، الزم است در آمد ماهوار شما را بدانيم. ميتوانيد بگوئيد که اوسط .

 بندی زير مطابقت دارد؟ درآمد ماهانه خانواده شما با کدام طبقه
 فيصدی   

 4.7 افغانی 2000کمتر از 

 6.8 افغانی 3000 - 2001

 19.2 افغانی 5000 - 3001

 30.9 افغانی 10000 - 5001

 17.3 افغانی 15000 - 10001

 8.1 افغانی 25000 - 15001

 3 افغانی 40000 - 25001
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 1.1 افغانی 40000بشتر از 

 6.9 نميداند

 2.1 مايدرد مين

 100 مجموع

 
 Hدر کل، زندگی خود را با زندگی ديگر مردم افغانستان چگونه مقايسه ميکنيد؟ . 
 فيصدی   

 7 بسيار خرابتر

 23.9 خرابتر

 44.2 يکسان

 20.7 بهتر

 3.3 بسيار بهتر

 0.8 نميداند 

 0.1 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 I باال ترين سطح تحصيلی شما چه است؟ .  
 فيصدی   

 40.1 هيج مکتب نرفته

 11.5 تنها مکتب غير رسمی (به شمول مدرسه)   

 7.9 )5 - 1مکتب ابتدائيه ، ناتکميل (صنف 

 7.2 تکلميل) 6مکتب ابتدائيه ، تکميل (صنف 

 9.7 تکميل) 9مکتب متوسطه تکميل ( صنف 

 17.8 )12 -10ليسه (صنف 

 5.7 دانشگاه/ پوهنتون و باال تر از آن

 0 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 J1وضعيت شغل شما چی است؟ . 
 فيصدی   

 27.6 کار تمام وقت

 12.6 کار نيم وقت

 1.2 متقاعد

 38.4 خانم خانه

 9.7 شاگرد /  محصل

 9.4 بيکار

 0.9 ديگر موارد

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 J2. وظيفه اصلی تان چه است/چه بود؟ 
 فيصدی   

 24.2 دهقان ( مالک زمين يا دهقان اجاره کار)
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 12.4 کارگر مزرعه ( زمين ديگران)

 9.7 کارگر، خانگی، يا کارگر بی مهارت

 9.7 فروشات يا تجارت غير رسمی

 8.7 کارگر با مهارت، کسبی

 7.2 وظيفه در دولت

 2.6 وظيفه در انجو/ موسسات

 2.2 وظيفه در شرکت ها / تصدی های شخصی

 4.9 رگر آزاد مسلکیکا

 3.7 مالک تجارت  کوچک

 5.1 معلم مکتب يا پوهنتون

 1.1 اردوی ملی افغان

 1.7 پوليس ملی افغان

 1.2 درايور

 3.2 بيکار

 0.2 در خانه ميباشد

 0.1 رئيس قريه

 0.3 مال امام / پيشوای دينی

 1.7 رد مينمايد

 100 مجموع

 
 Kد؟. به کدام گروه قومی تعلق داري 
 فيصدی   

 1.7 ترکمن

 0.4 قرغيز

 33.1 تاجيک

 1 نورستانی

 12.4 هزاره

 1.6 بلوچ

 6.3 زبک

 42 پشتون

 0.1 قزلباش

 0.1 بيات

 0.5 عرب

 0 پشه ای

 0.5 تاتار

 0.1 ترک

 0.2 رد مينمايد

 100 مجموع
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