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و  موقف  انعکاس  هدف  با  نظرسنجی  این 
موضع مردم افغانستان پیرامون نکات کلیدی 
و  صلح  روند  با  مرتبط  دستورالعمل های  و 
مذاکرات بین االفغانی انجام شده است. صلح 
دشوار  و  طوالنی  بسیار  روند  یک  افغانستان 
بسیاری  گفت وگوهای  آن  پیرامون  که  بوده 
۱۳۸۶/۱۳۸۷که  سال  از  و  شده،  انجام 
بارها  شد،  آغاز  رسمی  غیر  صورت  به 
به  حتی  یا  و  گشته  خارج  اصلی  مسیر  از 
است. شده  مواجه  شکست  با  صورت کامل 

روند  این  سر  بر  بسیاری که  موانع  وجود  با 
میان  تا  دارد  جریان  تالش ها  گرفته،  قرار 
دولت  و  طالبان  همچنین  و  آمریکا  و  طالبان 
میزان  ماه  در  آید.  به وجود  اعتماد  افغانستان 
تصمیم گرفت که  متحده  ۱۳۹۷ایاالت  سال 
وارد  مستقیم  صورت  به  بار  نخستین  برای 
گروه  که  تصمیمی  شود،  طالبان  با  مذاکره 
عنوان  به  قبل  بسیار  مدت های  از  طالبان 
صلح  مذاکرات  به  ورود  برای  شرط  پیش 
بیان کرده بودند. پس از چندین دوره مذاکره 
بر گرفت، هر دو جناح در  را در  ماه  که ۱۶ 
رسیدند. واحد  توافق  یک  ۱۳۹۸به  حوت 

بود: اساسی  توافقنامه شامل چهار شرط   این 
ایاالت  نیروهای  به  طالبان  توقف حمله   ۱- 
متحده و متحدان این کشور در خاک افغانستان، 
از  آمریکایی  سربازان  تدریجی  کاهش   ۲-
افغانستان و نهایتا خروج کامل از این کشور، 
-۳ آزادی و یا تبادله زندانیان افغان از هر دو 
طرف جنگ و -۴ آغاز مذاکرات بین االفغانی 
طالبان. و گروه  افغانستان  دولت  میان  صلح 

خالصه اجرایی

خالصه مدیریتی

در  مختلف  میان سه جناح  افغانستان  روند صلح 
ایاالت  و  طالبان  افغانستان،  دولت  است:  گردش 
تا  شده  سبب  تقسیم بندی  این  آمریکا.  متحده 
جناح  عنوان  به  افغانستان،  مردم  موقف  و  صدا 
نادیده گرفته  بخش  مشروعیت  نیروی  و  چهارم 
هر  طالبان  و گروه  افغانستان  دولت  اگرچه  شود. 
هستند،  افغانستان  جامعه  از  نمایندگی  مدعی  دو 
نقاط  قبال  در  این کشور  مردم  موضع  و  صدا  اما 
اساسی و اصولی روند صلح انعکاس نیافته است. 
آینده  و  زندگی  بین االفغانی  صلح  مذاکرات 
بدون  و  داد  خواهد  شکل  را  افغانستان  مردم 
سیاست های  در  تغییر  از  مردم  حمایت  شک، 
است. روند  این  نتایج  بقای  ضامن  طرفین 

.
افغانستان  اجتماعی  تحلیل  و  تحقیق  سازمان 
)OSRA( این نظرسنجی را با مشارکت بیش از 
قوس  ماه  از  افغانستان  والیت  در ۳۴  نفر   ۵۰۰۰
این  از  هدف  داد.  ۱۳۹۸انجام  سال  جدی  ماه  تا 
افغانستان  شهروندان  موضع  شناسایی  نظرسنجی 
در قبال نکات کلیدی بود که در جریان  مذاکرات 
این  شد.  خواهند  گرفته  بحث  به  بین االفغانی 
است:  تقسیم شده  به سه بخش عمده  نظرسنجی 
و  زنان   ۲- امنیتی،  نیروهای  و  سیاسی  نظام   ۱-
تحلیل  و  تحقیق  سازمان  جمعی.  رسانه های   ۳-
چشم  و  ارزش ها  با  مطابق  افغانستان،  اجتماعی 
داده  انجام  را  نظرسنجی  این  دارد  اندازهایی که 
در  و  کرده  ترویج  را  حسابدهی  و  شفافیت  تا 
راستای توانمندسازی مردم افغانستان سهم بگیرد.

است   ۱.۴٪ نظرسنجی  این  خطای  محدوده 
سطح  و   p=۰.۵ نسبت  گرفتن  نظر  در  با  که 
این  داده های  است.  شده  محاسبه   ۹۵٪ اطمینان 
تماس  تکنیک  با  و  تلفنی  صورت  به  نظرسنجی  
با  همچنین  و   )RDD( تصادفی  دیجیتالی 
آمده است. به دست  نمونه گیری تصادفی  رویکرد 
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آیا حضور نیروهای خارجی به عنوان ضمانت برای اجرای توافق صلح بین دولت 
افغانستان و طالبان ضروری است؟

اکثریـت شـرکت کننـدگان )٪۵۶(۱ بـر ایـن بـاور هسـتند کـه حضـور نظامیـان خارجـی بـرای اجـرای توافقنامه 
صلـح میـان دولـت افغانسـتان و طالبـان ضـروری نیسـت. هرچنـد، تعـداد قابـل توجهـی )٪۳۳( نیـز اظهـار 
داشـتند کـه نظامیـان خارجـی بایـد بـرای اجـرای توافقنامـه در کشـور باشـند. تعـداد کمـی از شـرکت کننـدگان 
نیـز )٪۷( بـر لـزوم حضـور نیروهـای خارجـی بـا تعـداد محـدود تاکیـد کردنـد. بـا وجـود اینکـه اکثریـت 
قابـل توجهـی از شـرکت کننـدگان اقـوام بـزرگ در ایـن نظرسـنجی خواسـتار تخلیـه کامـل نیروهـای خارجـی 
بیشـترین  بـا )۶۱٪(  پشـتون  قـوم  می شـود.  دیـده   تفاوت هایـی  آمـاری  نظـر  از  امـا  افغانسـتان هسـتند،  از 
تمایـل را بـه خـروج نیروهـای خارجـی از کشـور دارنـد. در ادامـه قـوم هـزاره بـا )٪۵۳(، قـوم تاجیـک بـا 
)٪۵۲( و قـوم ازبـک بـا )٪۵۱( قـرار گرفته انـد. عـالوه بـر ایـن، تفـاوت آمـاری دیگـری هـم بیـن گروه  هـای 
می دهنـد. نشـان  کشـور  از  خارجـی  نیروهـای  خـروج  بـه  بیشـتری  تمایـل  جوانـان  می شـود.  دیـده  سـنی 

در صورت برقراری توافق میان طالبان و دولت افغانستان، آیا باید جنگجویان این گروه 
با نیروهای امنیت ملی افغانستان ادغام شوند؟

ملی  امنیتی  نیروهای  با  طالبان  جنگجویان  ادغام  به  نسبت   )۷۳٪( شرکت کنندگان  از  بزرگی  اکثریت 
این  با  نیز )۲۳٪(  قابل مالحظه ای  تعداد  از طرف دیگر،  موافقت کردند.  توافقنامه صلح  در  افغانستان 
پشتون  قوم  است؛  متغیر  آن ها  قومیت  بر حسب  نظر شرکت کنندگان  که  هرچند  مخالف هستند.  روند 
با )٪۸۴( نسبت به اقوام ازبک )٪۷۲(، تاجیک )٪۶۴( و هزاره )٪۶۰( تمایل بیشتری به ادغام نشان 
به  تمایل کمتری   )۷۸٪( با  بزرگساالن  به  نسبت   )۶۷٪( با   ۱۸-۲۵ سنی  گروه  در  جوانان  می دهند. 
ادغام نشان داده اند. عالوه بر این، مردان با )٪۷۹( نسبت به زنان با )٪۵۶( ادغام را ترجیح می دهند.

آیا موافق حضور پلیس اخالقی طالبان )امر بالمعروف( پس از توافقنامه صلح هستید؟

اکثریت شرکت کنندگان )٪۶۳( مخالف حضور پلیس اخالقی طالبان )امر بالمعروف( هستند. با این وجود، 
تعداد قابل توجهی )٪۳۴( نیز از خود تمایل نشان دادند. نظریات مطابق با قومیت های مختلف متغیر 
هستند. قوم هزاره با )٪۷۵( به طور قابل مالحظه ای بیشتر از قوم پشتون با )٪۵۵( با حضور پلیس عقیدتی-

اخالقی طالبان مخالفت دارند. گذشته از این، ارتباط تنگاتنگی میان پاسخ ارائه شده با سطح تحصیالت 
پلیس عقیدتی-اخالقی  با  دارند  باالتری  افرادی که تحصیالت  دارد.  و جنسیت شرکت کنندگان وجود 
طالبان مخالفت دارند. در عین حال، زنان با )٪۷۶( بیشتر از مردان با )٪۵۸( مخالف این پلیس هستند.

آیا با ایجاد تفکیک جنسیتی در مراکز تحصیالتی عالی موافق هستید؟

کرده اند.  موافقت  عالی  تحصیالت  مراکز  در  جنسیتی  تفکیک  با   )۵۷٪( کنندگان  شرکت  اکثریت 
چشمگیری  آماری  تفاوت  داده اند.  نشان  مخالفت  روند  این  به  نسبت  نیز  توجهی)۴۲٪(  قابل  گروه 
پشتون  قوم  از  بیشتری  درصد  که  حالی  در  است.  شده  مالحظه  قومیت  هر  نگرش های  نوع  در 
تفکیک  به  را  تمایل  کمترین   )۵۹٪( با  هزاره  قوم  هستند،  جنسیتی  تفکیک  خواهان   )۶۴٪(
قابل  آماری  تفاوت  اما  نمی شود،  دیده  جنسیت  یا  سن  میان  ارتباطی  هیچ  اگرچه  دارد.  جنسیتی 
سطح  هرچه  صورت که  بدین  دارد.  وجود  شده  ارائه  پاسخ های  با  تحصیالت  سطح  میان  مالحظه ای 
است. شده  دیده  تحصیالتی  مراکز  در  جنسیتی  تفکیک  به  بیشتری  تمایل  بوده،  پایین تر  تحصیلی 

یافته های اصلی

یافته های اصلی

۱ اعداد به صورت گرد شده وارد شده اند. برای اطالع از درصدهای دقیق با رقم اعشاری به جداول ذیل مراجعه کنید
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کدام نظام سیاسی را ترجیح می دهید؟

 )۱۵٪( و  دادند  ترجیح  را  افغانستان  اسالمی  جمهوری  نظام   )۷۳٪( کنندگان  شرکت  بزرگ  اکثریت 
از  کمی  بخش  کردند.  انتخاب  را  جمهوری۲  ریاست  دموکراسی  نظام  با  ترکیب  در  دینی  حکومت  هم 
افراد  قومیت  با  شده  ارائه  پاسخ های  برگزیدند.  را  افغانستان  اسالمی  امارت   )۴٪( کنندگان  شرکت 
و  داشته  اسالمی  جمهوری  نظام  به  را  گرایش  بیشترین   )۸۱٪( با  هزاره  قوم  دارد.  بسیاری  تناسب 
کمترین   )۶۹٪( با  پشتون  قوم  دارند.  قرار   )۷۰٪( با  ازبک  قوم  و   )۷۴٪( با  تاجیک  قوم  آن  دنبال  به 
دیده  جنسیت  یا  سن  میان  برجسته ای  تناسب  اگرچه  داشتند.  اسالمی  جمهوری  نظام  به  را  گرایش 
دارد. وجود  اسالمی  جمهوری  نظام  به  تمایل  و  تحصیالت  سطح  میان  مستقیمی  رابطه  اما  نمی شود، 

نظر شما درباره نقش زنان در سیاست چیست؟

اکثریت شرکت کنندگان )٪۶۶( خواهان افزایش نقش زنان در سیاست هستند. متقابال، نزدیک به )۱۴٪( 
به  تمایل   )۱۳٪( برابر  تقریبا  فیصدی  و  بماند،  باقی  اندازه  همین  به  باید  زنان  نقش  که  باورند  این  بر 
دارند.  را  سیاست  در  زنان  نقش  حذف  درخواست  شرکت کنندگان  از   )۴٪( تنها  دارند.  آن  کاهش 
هستند. سیاست کشور  در  خود  نقش  افزایش  خواهان   )۶۴٪( با  مردان  با  مقایسه  در   )۷۵٪( با  زنان 

در  زنان  نقش  افزایش  طرفدار  مختلف  قومیت های  از  بزرگی  بخش  که  آنجایی  از 
قوم   ،)۶۵٪( تاجیک  قوم  با  مقایسه  در   )۸۰٪( با  هزاره  قوم  اما  هستند،  سیاست 
داشتند.  زنان  نقش  افزایش  به  بیشتری  گرایش   )۶۱٪( ازبک  قوم  و   )۶۴٪( پشتون 

نظر شما در مورد نقش زنان در نیروهای امنیت ملی افغانستان پس از حصول توافق صلح 
چیست؟

اکثریت قابل مالحظه ای از شرکت کنندگان )٪۶۵( تمایل به افزایش نقش زنان در نیروهای امنیت ملی 
زنان  ماندن نقش  باقی  نیز خواهان  از شرکت کنندگان )۱۴٪(  تعدادی  داشتند. در عین حال،  افغانستان 
در جایگاه فعلی بوده اند و )٪۱۳( هم موافق با کاهش حضور زنان در این نیروها هستند. عده محدودی 
)٪۶( خواهان منع حضور زنان در نیروهای امنیت ملی افغانستان هستند. قوم هزاره )٪۷۰( و قوم پشتون 
)٪۶۸( بیشترین تمایل را به افزایش نقش زنان در نیروهای امنیت ملی افغانستان بروز داده اند. در پاسخ 
است. نشده  دیده  تحصیالت  سطح  و  جنسیت  سنی،  میان گروه  برجسته ای  ارتباط  هیچ  سوال،  این  به 

آیا زنان می توانند به عنوان قاضی فعالیت کنند؟

اکثریت بزرگ و قابل مالحظه ای از شرکت کنندگان )٪۷۸( به این سوال جواب مثبت داده اند و تعداد قابل 
مالحظه ای هم )٪۲۰( مخالف قضاوت زنان هستند. پاسخ های ارائه شده وابستگی قابل مالحظه ای به گروه 
سنی و جنسیت دارند. بدین ترتیب که هر چه گروه سنی باالتر باشد تمایل بیشتری به فعالیت زنان به عنوان 
قاضی دیده می شود. زنان با )٪۸۳( تمایل بیشتری به قضاوت همجنسان خود نسبت به مردان با )٪۷۷( دارند.

یافته های اصلی

۲  شکل حکومت داری دولت ایران به عنوان یک گزینه محتمل میان تحلیل گران و اعضای محافل سیاسی در خالل مذاکرات آمریکا و طالبان به بحث گرفته 
شده است. از این نوع حکومت به عنوان گزینه سوم روی میز می توان یاد کرد.

یافته های اصلی
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آیا یک زن می تواند رئیس جمهور افغانستان باشد؟

قابل  درصد  حال،  این  با  هستند.  زن  یک  حکومت داری  موافق   )۶۴٪( دهندگان  پاسخ  اکثریت 
هزاره  قوم  به  مربوط  آماری  انحراف  بزرگ ترین  مخالفت کرده اند.  روند  این  با  نیز   )۳۴٪( مالحظه ای 
و  سنی  میان گروه  برجسته ای  رابطه  این،  بر  عالوه  است.  بوده   )۵۹٪( با  پشتون  قوم  و   )۷۹٪( با 
از یک زن  به حمایت  بیشتری  تمایل  باالتر  ترتیب که گروه های سنی  این  به  دارد.  گزینه مطلوب وجود 
نمی دهند. نشان  افراد  جنسیت  با  چندانی  ارتباط  شده  ارائه  پاسخ های  دارند.  جمهوری  ریاست  برای 

نظر شما درباره برنامه های انتقادی و دیدگاه های سیاسی در رسانه های جمعی چیست؟

تعداد زیادی از شرکت کنندگان )٪۴۶( خواستار افزایش برنامه های انتقادی و دیدگاه های سیاسی در رسانه های 
کشور هستند. در عین حال، تعداد قابل توجهی )٪۲۶( نیز رای به کاهش این برنامه ها دادند. )٪۱۶( از پاسخ 
دهندگان برنامه های فعلی را بسنده عنوان کرده و گروه کوچکی نیز )٪۸( بر لزوم توقف این برنامه ها تاکید می کنند. 
انحراف آماری قابل توجهی میان گروه های سنی، سطح تحصیالت، جنسیت و یا گروه قومیتی دیده نمی شود.

درباره نقش زنان در رسانه های جمعی چه فکری می کنید؟

اکثریت پاسخ دهندگان )٪۵۲( می خواهند که نقش زنان در رسانه های جمعی کشور افزایش یابد. شایان ذکر 
است که )٪۲۲( نقش فعلی را کافی می دانند و تعداد قابل ذکری از افراد )٪۱۹( می خواهند که نقش زنان 
کاهش یابد. گروه اندکی از پاسخ دهندگان )٪۵( معتقدند که نقش زنان در رسانه های جمعی باید متوقف 
شود. قوم هزاره با )٪۶۹( تمایل بیشتری به افزایش حضور زنان در رسانه های جمعی داشته، در مقایسه قوم 
تاجیک )٪۵۲(، قوم پشتون )٪۴۸( و  قوم ازبک )٪۴۵( حامی حضور زنان در رسانه های جمعی بوده اند. 
عالوه بر این، با باالتر رفتن گروه سنی، تمایل به افزایش نقش زنان در رسانه های جمعی هم بیشتر می شود. 
زنان با )٪۶۰( نسبت به مردان با )٪۴۹( تمایل بیشتری به افزایش نقش این قشر در رسانه های جمعی دارند.

آیا با محدود کردن برنامه های تفریحی در رسانه های جمعی موافقید؟

محدود کردن برنامه های تفریحی از جمله سریال های داخلی، سریال های دوبله شده خارجی، کمدی و 
طنز به یکی از مباحث داغ میان گروه های سیاسی و حلقه های محافظه کار تبدیل شده است. با پرسش 
این سوال، اکثریت پاسخ دهندگان )٪۶۶( با قاطعیت پاسخ منفی ارائه کردند. در عین حال، تعداد قابل 
توجهی )٪۳۳( با محدودیت این برنامه ها موافق هستند. با افزایش سطح تحصیالت، مخالفت با محدود 
کردن برنامه های تفریحی در رسانه های جمعی نیز افزایش یافته است. در پاسخ به این سوال، انحراف 
آماری برجسته ای میان قومیت های مختلف، گروه های سنی یا جنسیت در گزینه انتخابی دیده نمی شود.

آیا موافق محدود کردن برنامه های موسیقی در رسانه های جمعی هستید؟

حلقه های  و  خاص  سیاسی  میان گروه های  جاری  مباحث  از  یکی  موسیقی  برنامه های  محدودسازی 
رسانه های  در  موسیقی  برنامه های  کردن  محدود  درباره  که  زمانی  است.  افغانستان  در  محافظه کار 
شرکت  از  توجهی  قابل  تعداد  هرچند،  دادند.  مثبت  پاسخ   )۶۱٪( قاطع  اکثریت  شد،  سوال  جمعی 
سنی  گروه های  به  نسبت  جوان  گروه های  هستند.  محدودسازی  این  مخالف   )۳۷٪( کنندگان 
انحراف  سوال،  این  به  پاسخ  در  هستند.  موافق  موسیقی  برنامه های  سازی  محدود  با  بیشتر  باالتر 
نمی کند. خودنمایی  جنسیت  یا  تحصیالت  سطح  قومی،  گروه های  میان  توجهی  قابل  آماری 

یافته های اصلی

یافته های اصلی
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جمع آوری اطالعات

سازمان تحقیق و تحلیل اجتماعی افغانستان این نظرسنجی را میان ۵۲۱۳ افراد بالغ در ۳۴ والیت کشور انجام داده است. 
این نظرسنجی نمونه تصادفی از مردان و زنان ۱۸ سال و باال را پوشش داده تا از تمام جامعه افغانستان نمایندگی کند و با 
استفاده از تلفن انجام شده است. برای تولید نمونه، از تکنیک تولید تماس دیجیتالی تصادفی۳ بر پایه روش نمونه گیری 
تصادفی استفاده شده است. برای اطمینان از همه شمول بودن این نظرسنجی و کاهش معقول هرگونه تبعیض، شماره های 
تماس تمامی شرکت های مخابراتی افغانستان از جمله روشن، اتصاالت، افغان بی سیم، ام تی ان و سالم استفاده شده است

 )SuMSy( به منظور تسهیل در روند مصاحبه تلفنی و استفاده از کامپیوتر در این روند، سیستم مدیریت نظرسنجی
مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم روند جمع آوری اطالعات را تسهیل کرده و تسریع می بخشد تا در طول 
نظرسنجی نسبت به اعتبار داده ها و ثبات آن ها اطمینان حاصل شود. همچنین، این سیستم به جمع آوری اطالعات از 
طریق تلفن کمک کرده و به مصاحبه کنندگان این امکان را می دهد تا اسکریپت ارائه شده توسط نرم افزار را دنبال کنند

تماس گرفته اند.  مردم  با  داده ها  دریافت  برای  آن ها  و  شده  انجام  کارآزموده  متصدیان  توسط  داده  جمع آوری 
ایجاد  برای  بوده اند.  مسلط  ترکمنی  و  ازبکی  پشتو،  دری،  جمله  از  افغانستان  رسمی  زبان های  تمامی  به  متصدیان 
استفاده  زن  متصدیان  از  آقایان،  تا  صحبت کنند  خانم ها  با  می دهند  ترجیح  بانوانی که  برای  بیشتر  هرچه  سهولت 
شده است. هر مصاحبه بین ۱۵ تا ۳۵ دقیقه دوام داشته تا شرکت کنندگان زمان کافی برای درک درست هر سوال 
داشتند. همچنین  را  تشریحات سواالت  و   توضیح  بیشتر  ارائه  درخواست  امکان  باشند. مصاحبه شوندگان  داشته 
مکالمات انجام شده با رضایت مصاحبه شوندگان ضبط شده و به صورت دیجیتالی در SuMSy ذخیره شده است

پرسشنامه

نیروهای  و  سیاسی  نظامی   ۱- است:  شده  تقسیم  قسمت  سه  به  نظرسنجی  این  پرسشنامه 
اختالف  موضوعات  این  انتخاب  دلیل  جمعی.  رسانه های   ۳- و  زنان   ۲- ملی،  امنیتی 
است.  موضوعات  این  انداز  چشم  و  ماهیت  سر  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  میان  زیادی 
این پرسشنامه به سه زبان پشتو، ازبکی و دری آماده شده تا با موانع زبانی مواجه نباشد. سواالت به گونه ای طراحی شده اند 
که به جامعه نزدیک باشند و همانطور که در میان مردم، رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطرح می شوند، قابل فهم باشند. 
گزینه های پاسخ انعکاس دهنده موقف دولت افغانستان، گروه طالبان و موقف بین هر دو هستند. این موقف عموما 
در انتشارات مختلف، متون آنالین و یا مصاحبه هایی که با افراد تاثیرگذار هر دو جناح انجام پذیرفته، بیان شده است.

روش شناسی

روش شناسی

۳ برای کسب اطالعات بیشتر به منابع ذیل مراجعه شود
(۱) Dabalen, A., et al., “Mobile Phone Panel Surveys in Developing Countries - A 
practical guide for Microdata Collection”, The World Bank, 2016 
Link: Mobile Phone Panel Surveys in Developing Countries ;
(۲) Patnaik, S. et. “Evaluating the accuracy of data collection on mobile phones: 
A study of forms, SMS, and voice.” International Conference on Information and 
Communication Technologies and Development (ICTD), 2009, 74-84
Link: Evaluating the Accuracy of Data Collection on Mobile Phones: A Study of 
Forms, SMS, and Voice
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کیفیت داده ها

حال  در  کشورهای  در  عمدتا  و  غربی  غیر  کشورهای  در  تلفنی  نظرسنجی  که  داده  نشان  علمی  تحقیقات 
است. بهترین گزینه  متغیر،  موقع شرایط  به  نظارت  و  برای ضبط  ویژه  به  و  است  هزینه  و کم  دقیق  بسیار  توسعه، 

از  با استفاده  از هر قشر نمایندگی کند، بسیار موثر است.   ایجاد نمونه ای که  برای  روش تماس دیجیتالی تصادفی 
این روش می توان که در امن ترین حالت ممکن نمونه  بسیار دقیق را به دست آورد. عالوه بر این، تجربه نشان داده 
می سازد  مهیا  را  فضا  و  تلفنی  این شرایط  است، مصاحبه  بسیار حساس  فرهنگی  نگاه  از  افغانستان که  در جامعه 
جواب  انتقادی  و  حساس  سواالت  به  دیگر  افراد  یا  و  خانواده  دوستان،  از  فشار  و  تأثر  بدون  دهندگان  پاسخ  که 
بدهند. مصاحبه شوندگان با عالقه مندی و گرمی به سواالت پاسخ دادند و حتی معلومات اضافی  هم ارائه کردند.

پوشش  را  مردم  روزمره  زندگی  جوانب  تمامی  تقریبا  شده  انتخاب  نظرسنجی  این  در  که  موضوعاتی 
خود  دیدگاه های  اشتراک گذاری  برای  خوبی  تمایل  شوندگان  مصاحبه  همه  دلیل  همین  به  می دهند. 
در  مصاحبه  این  چونکه  داشتند،  خانم  متصدیان  با  تلفنی  مصاحبه  برای  بیشتری  تمایل  زنان  دادند.  نشان 
است. نبوده  آن ها  زندگی  محل  در  بیگانه  یک  حضور  به  نیازی  و  شده  انجام  آن ها  منزل  داخل  امن  فضای 

به منظور حصول اطمینان از شفافیت و اعتبار داده ها، یک روند دو مرحله ای برای کنترل کیفیت داده ها لحاظ شده است. 
نخست، از سیستم بررسی شفافیت و اعتبار که در SuMSy قرار دارد، استفاده شد. در مرحله دوم، تیم تضمین کیفیت 
ثبت صدا مصاحبه شوندگان را بررسی کرده است. پس از عبور از این دو مرحله، داده ها اجازه انتشار را دریافت کردند.

محدوده خطای این نظرسنجی ٪۱.۴ محاسبه شده که حاصل تخمین نسبت p=۰.۵ و سطح اطمینان ٪۹۵ بوده است. 
برای محاسبه ارتباط و وابستگی میان متغیرها از آزمون مربع کای یا خی دو (Chee square test) استفاده شده است.

ارائه داده های دریافت شده

برای آنکه داده های ارائه شده قابل فهم باشند و بتوان به راحتی آن ها را درک کرد، سازمان تحقیق و تحلیل اجتماعی 
افغانستان بستر بازی را ارائه کرده که به راحتی می توان به آن دسترسی داشت. این بستر به صورت بصری و کاربر پسندانه 
طراحی شده است. داده ها به دسته های مختلف تقسیم بندی شده اند و کاربران می توانند بسته به ویژگی های جمعیتی 
داده ها را فیلتر کنند. این قابلیت به کاربران امکان می دهد که با کمک فیلترهای متعدد و متقارن، روابط مختلف 
میان داده ها را به دست بیاورند. این بستر رایگان است و برای عموم افراد جهت مقاصد پژوهشی در دسترس است.

www.peacetalks.osra.af

روش شناسی





 نظام سیاسی حاکم بر کشور و
نیروهای امنیت ملی افغانستان

.۲



15

نظام سیاسی حاکم بر کشور و 
نیروهای امنیت ملی افغانستان

تصویر ۱: توزیع آماری حضور نیروهای خارجی در افغانستان

جدول۱: حضور نیروهای خارجی- بر اساس قومیت

امتناع از جواب نمی دانم
نخیر، نیروهای 
خارجی کامال 

خارج شوند

مشروط به حضور 
تعداد محدودی 
نیروی خارجی

بله قومیت ها

۱.۶% ۲.۲% ۶۰.۸%  ۷.۷ % ۲۷.۴ % پشتون

۲.۲% ۲.۳% ۵۲.۳% ۶.۶ %  ۳۶.۳ % تاجیک

۲.۱% ۴.۰% ۵۳.۱% ۵.۳ %  ۳۵.۳ % هزاره

۳.۹% ۳.۴% ۵۱.۷% ۴.۳ %  ۳۶.۵ % ازبک
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  حضور نیروهای خارجی

آیا حضور نظامیان خارجی به عنوان تضمینی بر اجرایی شدن توافقنامه صلح میان دولت افغانستان 
و طالبان ضروری است؟

۱.۲
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جدول۳: حضور نیروهای خارجی- بر اساس سن

جدول۴: حضور نیروهای خارجی- بر اساس جنسیت

امتناع از جواب نمی دانم
نخیر، نیروهای 
خارجی کامال 

خارج شوند

مشروط به حضور 
تعداد محدودی 
نیروی خارجی

بله گروه سنی

۱.۲% ۲.۲% ۶۰.۲% ۶.۴% ۲۹.۷% ۱۸-۲۵

۲.۷% ۲.۴% ۵۵.۲% ۶.۰% ۳۳.۵% ۲۶-۳۵

۳.۴% ۳.۴% ۴۹.۳% ۸.۳% ۳۵.۴% ۳۶-۴۵

۱.۷% ۳.۰% ۴۹.۱% ۱۰.۸% ۳۵.۲% ۴۶-۵۵

۳.۲% ۱.۸% ۴۷.۹% ۶.۰% ۴۰.۹% +۵۶

امتناع از جواب نمی دانم
نخیر، نیروهای 
خارجی کامال 

خارج شوند

مشروط به حضور 
تعداد محدودی 
نیروی خارجی

بله جنسیت

۲.۵% ۴.۶% ۵۴.۱% ۵.۲% ۳۳.۳% بانوان

۲.۰% ۱.۷% ۵۶.۳% ۷.۵% ۳۲.۳% مردان

جدول۲: حضور نیروهای خارجی- بر اساس سطح تحصیالت

امتناع از جواب نمی دانم
نخیر، نیروهای 
خارجی کامال 

خارج شوند

مشروط به 
حضور تعداد 

محدودی نیروی 
خارجی

بله یش زمینه 
تحصیلی

۲.۵ % ۳.۹ % ۶۰.۱ % ۴.۴ % ۲۸.۸ % بی سواد

۱.۸ % ۳.۴ % ۵۶.۲ % ۸.۶ % ۲۹.۸% ابتدائیه

۲.۱ % ۱.۸ % ۵۵.۷ % ۶.۲ % ۳۳.۹ % لیسه

۲.۱ % ۰.۹ % ۵.۸ % ۹.۱ % ۳۶.۸ % لیسانس

۳.۲ % ۲.۱ % ۳۹.۱ % ۱۰.۸ % ۴۴.۵ % فوق لیسانس

نظام سیاسی حاکم بر کشور و نیروهای امنیت ملی افغانستان



17

تصویر۲: توزیع آماری ادغام نیروهای جنگی طالبان و امنیت ملی افغانستان
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جدول۵: حضور جنگجویان طالبان در نیروهای امنیت ملی افغانستان- بر اساس قومیت

امتناع از جواب نمی دانم نخیر بله قومیت ها

۱.۲% ۱.۳% ۱۲.۶% ۸۴.۳% پشتون

۱.۴% ۲.۷% ۳۰.۹% ۶۴.۲% تاجیک

۱.۵% ۲.۶% ۳۵.۵% ۵۹.۸% هزاره

۲.۶% ۱.۷% ۲۳.۹% ۷۱.۷% ازبک

  نیروهای امنیتی افغانستان

در صورت برقراری توافق میان طالبان و دولت افغانستان، آیا باید جنگجویان این گروه با نیروهای 
امنیت ملی افغانستان ادغام شوند؟

۲.۲

نظام سیاسی حاکم بر کشور و نیروهای امنیت ملی افغانستان
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جدول۸: حضور جنگجویان طالبان در نیروهای امنیت ملی افغانستان- بر اساس جنسیت

امتناع از جواب نمی دانم نخیر بله جنسیت

۱.۷% ۴.۱% ۳۸.۲% ۵۵.۶% بانوان

۱.۴% ۱.۳% ۱۷.۸% ۷۸.۷% مردان

جدول۷: حضور جنگجویان طالبان در نیروهای امنیت ملی افغانستان- بر اساس سن

امتناع از جواب نمی دانم نخیر بله گروه سنی

۱.۰% ۲.۱% ۲۹.۳% ۶۷.۲% ۱۸-۲۵

۱.۳% ۱.۵% ۲۰.۳% ۷۵.۸% ۲۶-۳۵

۱.۹% ۲.۸% ۱۵.۷% ۷۹.۰% ۳۶-۴۵

۲.۰% ۲.۰% ۱۷.۴% ۷۸.۲% ۴۶-۵۵

۶.۰% ۲.۳% ۱۳.۰% ۷۷.۶% +۵۶

جدول۶: حضور جنگجویان طالبان در نیروهای امنیت ملی افغانستان- بر اساس سطح تحصیالت

 امتناع از
جواب نمی دانم نخیر  بعضی از

آن ها بله پیش زمینه تحصیلی

۲.۳ % ۲.۷ % ۱۷.۲ % ۰.۰ % ۷۷.۳ % بی سواد

۱.۲ % ۲.۸ % ۲۲.۱ % ۰.۰ % ۷۳.۴ % ابتدائیه

۱.۶ % ۱.۵ % ۲۶.۰ % ۰.۰ % ۷۰.۴ % لیسه

۱.۰ % ۱.۳ % ۲۵.۳ % ۱.۱ % ۷۱.۰ % لیسانس

۰.۰ % ۰.۰ % ۲۶.۰ % ۲.۱ % ۷۱.۷ % فوق لیسانس

نظام سیاسی حاکم بر کشور و نیروهای امنیت ملی افغانستان
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 جدول۹: حضور پلیس اخالقی طالبان - بر اساس قومیت

امتناع از جواب نخیر بله قومیت ها

۳.۸% ۵۴.۶% ۴۱.۴% پشتون

۲.۴% ۶۷.۳% ۳۰.۲% تاجیک

۰.۷% ۷۵.۰% ۲۴.۱% هزاره

۲.۶% ۶۲.۸% ۳۴.۴% ازبک

 تصویر۳: توزیع آماری حضور پلیس اخالقی طالبان
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  حضور پلیس اخالقی طالبان

آیا موافق حضور پلیس اخالقی طالبان )امر بالمعروف( پس از توافقنامه صلح هستید؟

۳.۲

نظام سیاسی حاکم بر کشور و نیروهای امنیت ملی افغانستان
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جدول۱۱: حضور پلیس اخالقی طالبان - بر اساس سن

جدول۱۲: حضور پلیس عقیدتی اخالقی طالبان - بر اساس جنسیت

امتناع از جواب نخیر بله گروه سنی

۳.۰% ۶۲.۳% ۳۴.۵% ۱۸-۲۵

۲.۶% ۴۶.۸% ۳۲.۵% ۲۶-۳۵

۳.۶% ۶۱.۶% ۳۴.۶% ۳۶-۴۵

۲.۰% ۶۱.۸% ۳۶.۱% ۴۶-۵۵

۳.۲% ۶۰.۴% ۳۶.۲% +۵۶

امتناع از جواب نخیر بله جنسیت

۲.۱% ۷۵.۹% ۲۱.۹% بانوان

۳.۲% ۵۸.۴% ۳۸.۳% مردان

جدول۱۰: حضور پلیس اخالقی طالبان - بر اساس سطح تحصیالت

امتناع از جواب نخیر بله پیش زمینه تحصیلی

۴.۱ % ۵۰.۱ % ۴۵.۶ % بی سواد

۳.۸ % ۵۷.۹ % ۳۸.۱ % ابتدائیه

۲.۵ % ۶۵.۶ % ۳۱.۸ % لیسه

۱.۹ % ۷۴.۴ % ۲۳.۶ % لیسانس

۰.۰ % ۷۹.۱ % ۲۰.۸ % فوق لیسانس

نظام سیاسی حاکم بر کشور و نیروهای امنیت ملی افغانستان
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تصویر۴: توزیع آماری تفکیک جنسیتی

جدول۱۳: تفکیک جنسیتی در مراکز عالی تحصیالتی- براساس قومیت

امتناع از جواب نخیر بله قومیت ها

۰.۶% ۳۴.۷% ۶۴.۶% پشتون

۰.۷% ۴۵.۱% ۵۴.۱% تاجیک

۰.۰% ۵۸.۵% ۴۱.۲% هزاره

۱.۷% ۳۵.۴% ۶۲.۷% ازبک
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  تفکیک جنسیتی در مراکز تحصیالتی عالی

آیا با ایجاد تفکیک جنسیتی در مراکز تحصیالتی عالی موافق هستید؟

۴.۲

نظام سیاسی حاکم بر کشور و نیروهای امنیت ملی افغانستان
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جدول۱۵: تفکیک جنسیتی در مراکز عالی تحصیالتی- براساس سن

جدول۱۶: تفکیک جنسیتی در مراکز عالی تحصیالتی- براساس جنسیت

امتناع از جواب نخیر بله گروه سنی

۰.۶% ۴۲.۹% ۵۶.۳% ۱۸-۲۵

۰.۰% ۴۲.۹% ۵۶.۵% ۲۶-۳۵

۱.۵% ۳۹.۱% ۵۹.۲% ۳۶-۴۵

۱.۲% ۳۸.۸% ۵۹.۸% ۴۶-۵۵

۰.۰% ۴۲.۳% ۵۷.۲% +۵۶

امتناع از جواب نخیر بله جنسیت

۰.۸% ۴۴.۳% ۵۴.۷% بانوان

۰.۷% ۴۱.۲% ۵۷.۹% مردان

جدول۱۴: تفکیک جنسیتی در مراکز عالی تحصیالتی- براساس سطح تحصیالت

امتناع از جواب نخیر بله پیش زمینه تحصیلی

۰.۷% ۲۸.۰% ۷۱.۱% بی سواد

۰.۹% ۳۰.۸% ۶۸.۲% ابتدائیه

۰.۹% ۴۵.۸% ۵۳.۱% لیسه

۰.۵% ۵۹.۳% ۴۰.۱% لیسانس

۰.۰% ۷۲.۵% ۲۷.۴% فوق لیسانس

نظام سیاسی حاکم بر کشور و نیروهای امنیت ملی افغانستان
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تصویر۵: توزیع آماری گرایش نظام سیاسی
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جدول۱۷: گرایش نظام سیاسی- بر اساس قومیت

امتناع از جواب
 حکومت دینی در

  ترکیب با دموکراسی
ریاست جمهوری

 امارت اسالمی
افغانستان

 نظام جمهوری اسالمی
افغانستان قومیت ها

۶.۷% ۱۸.۹% ۵.۲% ۶۹.۰ % پشتون

۸.۰% ۱۳.۱% ۴.۲% ۷۴.۴% تاجیک

۸.۰% ۹.۰% ۱.۹% ۸۰.۹% هزاره

۱۱.۷% ۱۴.۷% ۳.۰% ۷۰.۴% ازبک

  ترجیح نظامی سیاسی

کدام نظامی سیاسی را ترجیح می دهید؟

۵.۲

نظام سیاسی حاکم بر کشور و نیروهای امنیت ملی افغانستان
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جدول۱۹: گرایش نظام سیاسی- بر اساس سن

جدول۲۰: گرایش نظام سیاسی- بر اساس جنسیت

امتناع از جواب
 حکومت دینی در

  ترکیب با دموکراسی
ریاست جمهوری

 امارت اسالمی
افغانستان

 نظام جمهوری اسالمی
افغانستان گروه سنی

۵.۷% ۱۵.۹% ۴.۶% ۷۳.۶ % ۱۸-۲۵

۸.۳% ۱۴.۷% ۴.۱% ۷۲.۸% ۲۶-۳۵

۹.۷% ۱۵.۵% ۴.۰% ۷۰.۶% ۳۶-۴۵

۱۲.۶% ۱۴.۱% ۲.۵% ۷۰.۷% ۴۶-۵۵

۱۱.۱% ۱۴.۸% ۵.۱% ۶۸.۸ +۵۶

امتناع از جواب
 حکومت دینی در

  ترکیب با دموکراسی
ریاست جمهوری

 امارت اسالمی
افغانستان

 نظام جمهوری اسالمی
افغانستان جنسیت

۸.۵% ۱۱.۱% ۲.۸% ۷۷.۳% بانوان

۷.۶% ۱۶.۶% ۴.۷% ۷۰.۹% مردان

جدول۱۸: گرایش نظام سیاسی- بر اساس سطح تحصیالت

امتناع از جواب

 حکومت دینی
 در ترکیب با

 دموکراسی  ریاست
جمهوری

 امارت اسالمی
افغانستان

 نظام جمهوری
اسالمی افغانستان

 پیش زمینه
تحصیلی

۱۳.۰ % ۱۷.۰ % ۷.۱ % ۶۲.۷ % بی سواد

۹.۴ % ۱۸.۳ % ۴.۸ % ۶۷.۲ % ابتدائیه

۵.۳ % ۱۴.۸ % ۳.۶ % ۷۶.۱ % لیسه

۴.۵ % ۱۰.۸ % ۱.۶ % ۸۲.۹ % لیسانس

۹.۷ % ۱۱.۹ % ۲.۱ % ۷۶.۰ % فوق لیسانس

نظام سیاسی حاکم بر کشور و نیروهای امنیت ملی افغانستان





۳.زنان



27

زنان

تصویر۶: توزیع آماری حضور زنان در سیاست

جدول۲۱: حضور زنان در سیاست- بر اساس قومیت

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد قومیت ها

۲.۸% ۵.۶% ۱۳.۹% ۱۳.۷% ۶۳.۹% پشتون

۲.۲% ۳.۴% ۱۴.۲% ۱۴.۶% ۶۵.۴% تاجیک

۱.۳% ۱.۳% ۶.۱% ۱۰.۹% ۸۰.۱% هزاره

۳.۸% ۶.۴% ۱۵.۱% ۱۳.۴% ۶۱.۰% ازبک
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  زنان در سیاست

نظر شما درباره نقش زنان در سیاست چیست؟

۱.۳

زنان
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جدول۲۳: حضور زنان در سیاست- بر اساس سن

جدول۲۴: حضور زنان در سیاست- بر اساس جنسیت

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد گروه سنی

۲.۴% ۴.۷% ۱۷.۲% ۱۳.۱% ۶۲.۳% ۱۸-۲۵

۱.۹% ۴.۳% ۱۱.۲% ۱۳.۳% ۶۹.۱% ۲۶-۳۵

۳.۰% ۴.۰% ۸.۵% ۱۵.۷% ۶۸.۵% ۳۶-۴۵

۳.۲% ۳.۵% ۵.۷% ۱۶.۵% ۷۰.۸% ۴۶-۵۵

۴.۱% ۴.۱% ۶.۵% ۱۱.۱% ۷۳.۹% +۵۶

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد جنسیت

۱.۷% ۲.۲% ۹.۷% ۱۱.۲% ۷۴.۹% بانوان

۲.۸% ۵.۱% ۱۳.۸% ۱۴.۶% ۶۳.۵% مردان

جدول۲۲: حضور زنان در سیاست- بر اساس سطح تحصیالت

 امتناع از
جواب متوقف شود  باید کاهش

یابد
 به همین اندازه

باقی بمان
 باید افزایش

یابد پیش زمینه تحصیلی

۳.۶ % ۵.۷ % ۱۳.۰ % ۱۳.۱ % ۶۴.۴ % بی سواد

۲.۶ % ۴.۶ % ۱۶.۵ % ۱۴.۷ % ۶۱.۳ % ابتدائیه

۲.۳ % ۴.۳ % ۱۳.۹ % ۱۴.۵ % ۶۴.۸ % لیسه

۱.۶ % ۲.۶ % ۸.۵ % ۱۳.۳ % ۷۳.۸ % لیسانس

۲.۱ % ۳.۲ % ۳.۲ % ۱۰.۹ % ۸۰.۲ % فوق لیسانس

زنان
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تصویر۷: توزیع آماری قضاوت زنان

جدول ۲۵: قضاوت زنان - بر اساس قومیت

امتناع از جواب نخیر بله قومیت ها

۱.۷% ۲۱.۶% ۷۶.۶% پشتون

۰.۹% ۱۸.۹% ۸۰.۰% تاجیک

۱.۹% ۱۹.۷% ۷۸.۳% هزاره

۲.۱% ۲۱.۲% ۷۶.۶% ازبک
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زنان به عنوان قاضی  

آیا زنان می توانند به عنوان قاضی فعالیت کنند؟

۲.۳

زنان
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جدول ۲۸: قضاوت زنان - بر اساس جنسیت

امتناع از جواب نخیر بله جنسیت

۱.۴% ۱۵.۸% ۸۲.۶% بانوان

۱.۴% ۲۱.۹% ۷۶.۵% مردان

جدول۲۶: قضاوت زنان - بر اساس سطح تحصیالت

تفکیک بر اساس گروه سنی

امتناع از جواب نخیر بله پیش زمینه تحصیلی

۲.۳ % ۱۵.۴ % ۸۲.۱ % بی سواد

۰.۹ % ۱۸.۷ % ۸۰.۲ % ابتدائیه

۱.۳ % ۲۱.۲ % ۷۷.۴ % لیسه

۱.۲ % ۲۵.۴ % ۷۳.۲ % لیسانس

۰.۰ % ۱۶.۳ % ۸۳.۶ % فوق لیسانس

امتناع از جواب نخیر بله گروه سنی

۱.۰% ۲۲.۷% ۷۶.۲% ۱۸-۲۵

۱.۵% ۲۰.۱% ۷۸.۳% ۲۶-۳۵

۲.۳% ۱۷.۷% ۷۹.۸% ۳۶-۴۵

۱.۵% ۱۷.۵% ۸۰.۹% ۴۶-۵۵

۸۴.۵% ۱۳.۵% ۱.۸% +۵۶

زنان
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تصویر ۸: توزیع آماری ریاست جمهوری زن
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جدول ۲۹: ریاست جمهوری زن - بر اساس قومیت

امتناع از جواب نخیر بله قومیت ها

۱.۶% ۳۸.۹% ۵۹.۳% پشتون

۱.۱% ۳۳.۳% ۶۵.۴% تاجیک

۱.۱% ۱۹.۷% ۷۹.۰% هزاره

۳.۴% ۳۲.۱% ۶۴.۳% ازبک

  زن به عنوان رئیس جمهور

آیا یک زن می تواند رئیس جمهور شود؟

۳.۳

زنان
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جدول ۳۲: ریاست جمهوری زن - بر اساس جنسیت

امتناع از جواب نخیر بله جنسیت

۰.۹% ۳۰.۲% ۶۸.۸% بانوان

۱.۷% ۳۵.۴% ۶۲.۷% مردان

جدول ۳۰: ریاست جمهوری زن - بر اساس سطح تحصیالت

جدول ۳۱: ریاست جمهوری زن - بر اساس سن

امتناع از جواب نخیر بله پیش زمینه تحصیلی

۱.۵ % ۳۲.۷ % ۶۵.۶ % بی سواد

۲.۱ % ۳۲.۰ % ۶۵.۸ % ابتدائیه

۱.۶ % ۳۴.۳ % ۶۳.۹ % لیسه

۰.۵ % ۳۸.۰ % ۶۱.۴ % لیسانس

۰.۰ % ۲۷.۱ % ۷۲.۸ % فوق لیسانس

امتناع از جواب نخیر بله گروه سنی

۱.۴% ۳۸.۳% ۶۰.۲% ۱۸-۲۵

۱.۴% ۳۱.۷% ۶۶.۷% ۲۶-۳۵

۱.۸% ۳۰.۳% ۶۷.۸% ۳۶-۴۵

۱.۵% ۳۰.۱% ۶۸.۳% ۴۶-۵۵

۱.۸% ۲۸.۳% ۶۹.۷% +۵۶

زنان
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تصویر ۹: توزیع آماری حضور زنان در نیروهای امنیت ملی افغانستان

جدول ۳۳: حضور زنان در نیروهای امنیت ملی افغانستان- بر اساس قومیت

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد قومیت ها

۲.۵% ۵.۵% ۱۱.۰% ۱۳.۲% ۶۷.۷% پشتون

۲.۳% ۵.۷% ۱۵.۲% ۱۴.۵% ۶۲.۱% تاجیک

۲.۳% ۴.۶% ۹.۴% ۱۳.۲% ۷۰.۳% هزاره

۴.۷% ۶.۰% ۲۰.۳% ۱۱.۶% ۵۷.۱% ازبک
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0

20

40

60 65.4

باید افزایش یابد به همین اندازه باق� بمان باید کاهش یابد متوقف شود امتناع از جواب
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نقش زنان در نیروهای امنیت ملی  

نظر شما در مورد حضور زنان در نیروهای امنیت ملی افغانستان پس از حصول توافق صلح 
چیست؟

۴.۳

زنان
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جدول ۳۵: حضور زنان در نیروهای امنیت ملی افغانستان- بر اساس سن

جدول ۳۶: حضور زنان در نیروهای امنیت ملی افغانستان- بر اساس جنسیت

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد گروه سنی

۲.۰% ۵.۶% ۱۵.۶% ۱۳.۶% ۶۳.۰% ۱۸-۲۵

۲.۷% ۵.۳% ۱۱.۰% ۱۳.۱% ۶۷.۶% ۲۶-۳۵

۳.۴% ۶.۱% ۹.۳% ۱۳.۹% ۶۷.۱% ۳۶-۴۵

۴.۲% ۶.۵% ۷.۵% ۱۵.۹% ۶۵.۶% ۴۶-۵۵

۳.۲% ۶.۰% ۱۰.۶% ۱۳.۰% ۶۶.۹% +۵۶

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد جنسیت

۲.۶% ۶.۸% ۱۴.۲% ۱۱.۷% ۶۴.۵% بانوان

۲.۶% ۵.۳% ۱۱.۹% ۱۴.۳% ۶۵.۷% مردان

جدول ۳۴: حضور زنان در نیروهای امنیت ملی افغانستان- بر اساس سطح تحصیالت

 امتناع از
جواب متوقف شود  باید کاهش

یابد
 به همین اندازه

باقی بمان
 باید افزایش

یابد پیش زمینه تحصیلی

۳.۴ % ۷.۵ % ۱۴.۹ % ۹.۷ % ۶۴.۲% بی سواد

۲.۲ % ۶.۴ % ۱۵.۵ % ۱۴.۱ % ۶۱.۶ % ابتدائیه

۲.۱ % ۵.۰ % ۱۲.۷ % ۱۵.۴ % ۶۴.۶ % لیسه

۳.۱ % ۳.۵% ۷.۷ % ۱۴.۹ % ۷۰.۵ % لیسانس

۵.۴ % ۶.۵ % ۴.۳ % ۱۱.۹ % ۷۱.۷ % فوق لیسانس

زنان





۴.رسانه های جمعی
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رسانه های جمعی

تصویر۱۰: توزیع آماری دیدگاه های سیاسی در رسانه های جمعی

جدول۳۷: دیدگاه های سیاسی در رسانه های جمعی- بر اساس قومیت

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد قومیت ها

۴.۹% ۱۰.۰% ۲۳.۳% ۱۵.۱% ۴۶.۵% پشتون

۳.۱% ۶.۷% ۲۸.۵% ۱۵.۶% ۴۵.۸% تاجیک

۵.۰% ۴.۸% ۲۶.۰% ۱۸.۴% ۴۵.۶% هزاره

۷.۳% ۹.۵% ۲۴.۷% ۱۵.۲% ۴۳.۰% ازبک
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نظرات سیاسی انتقادی در رسانه ها  

نظر شما درباره نظرات منتقدان سیاسی در رسانه های جمعی چیست؟

۱.۴

رسانه های جمعی
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جدول ۳۹: دیدگاه های سیاسی در رسانه های جمعی- بر اساس سن

جدول۴۰: دیدگاه های سیاسی در رسانه های جمعی- بر اساس جنسیت

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد گروه سنی

۳.۴% ۸.۱% ۲۸.۴% ۱۶.۳% ۴۳.۶% ۱۸-۲۵

۴.۵% ۹.۰% ۲۴.۶% ۱۷.۹% ۴۳.۷% ۲۶-۳۵

۵.۳% ۸.۲% ۲۳.۸% ۱۲.۴% ۵۰.۰% ۳۶-۴۵

۶.۵% ۵.۷% ۲۰.۱% ۱۴.۰% ۵۳.۵% ۴۶-۵۵

۸.۴% ۷.۹% ۲۲.۴% ۱۱.۶% ۴۹.۵% +۵۶

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد جنسیت

۵.۴% ۶.۲% ۲۲.۵% ۱۷.۲% ۴۸.۵% بانوان

۴.۲% ۸.۹% ۲۶.۸% ۱۵.۴% ۴۴.۵% مردان

جدول ۳۸: دیدگاه های سیاسی در رسانه های جمعی- بر اساس سطح تحصیالت

 امتناع از
جواب متوقف شود  باید کاهش

یابد
 به همین اندازه

باقی بمان
 باید افزایش

یابد پیش زمینه تحصیلی

۹.۶ % ۷.۹ % ۲۳.۴ % ۱۲.۲ % ۴۶.۶ % بی سواد

۵.۳ % ۸.۱ % ۲۷.۸ % ۱۳.۴ % ۴۵.۱ % ابتدائیه

۳.۰ % ۷.۴ % ۲۷.۴ % ۱۸.۴ % ۴۳.۶ % لیسه

۱.۷ % ۹.۵ % ۲۴.۷ % ۱۶.۴ % ۴۷.۴ % لیسانس

۰.۰ % ۹.۷ % ۲۶.۰ % ۱۸.۴ % ۴۵.۶ % فوق لیسانس

رسانه های جمعی



39

جدول ۴۱: نقش زنان در رسانه ها- بر اساس قومیت

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد قومیت ها

۲.۲% ۶.۲% ۲۰.۰% ۲۳.۳% ۴۷.۹% پشتون

۱.۴% ۳.۷% ۲۱.۲% ۲۱.۵% ۵۱.۹% تاجیک

۱.۱% ۱.۵% ۸.۶% ۱۹.۹% ۶۸.۷% هزاره

۳.۰% ۵.۲% ۲۸.۲% ۱۸.۶% ۴۴.۷% ازبک

تصویر ۱۱: توزیع آماری نقش زنان در رسانه ها
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باید افزایش یابد به همین اندازه باق� بمان باید کاهش یابد متوقف شود امتناع از جواب

زنان در رسانه ها  

نظر شما در مورد نقش زنان در رسانه های جمعی چیست؟

۲.۴

رسانه های جمعی
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جدول ۴۴: نقش زنان در رسانه ها- بر اساس جنسیت

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد جنسیت

۲.۱% ۴.۱% ۱۶.۶% ۱۶.۵% ۶۰.۴% بانوان

۱.۸% ۴.۸% ۲۰.۲% ۲۳.۸% ۴۹.۱% مردان

امتناع از جواب متوقف شود باید کاهش یابد  به همین اندازه
باقی بمان باید افزایش یابد گروه سنی

۱.۶% ۶.۱% ۲۳.۹% ۲۰.۲% ۴۷.۹% ۱۸-۲۵

۱.۸% ۴.۲% ۱۷.۱% ۲۳.۸% ۵۲.۸% ۲۶-۳۵

۲.۷% ۳.۱% ۱۵.۹% ۲۲.۹% ۵۵.۱% ۳۶-۴۵

۲.۲% ۲.۵% ۱۲.۰% ۲۴.۶% ۵۸.۴% ۴۶-۵۵

۱.۸% ۱.۳% ۱۲.۵% ۱۸.۶% ۶۵.۵% +۵۶

جدول ۴۳: نقش زنان در رسانه ها- بر اساس سن

جدول ۴۲: نقش زنان در رسانه ها- بر اساس سطح تحصیالت

 امتناع از
جواب متوقف شود  باید کاهش

یابد
 به همین اندازه

باقی بمان
 باید افزایش

یابد پیش زمینه تحصیلی

۳.۳ % ۵.۹ % ۲۲.۳ % ۱۷.۷ % ۵۰.۴ % بی سواد

۱.۲ % ۵.۴ % ۲۴.۱ % ۱۸.۵ % ۵۰.۶ % ابتدائیه

۲.۰ % ۴.۶ % ۱۷.۸ % ۲۳.۸ % ۵۱.۷ % لیسه

۱.۲ % ۳.۱ % ۱۴.۱ % ۲۵.۰ % ۵۶.۳ % لیسانس

۳.۲ % ۳.۲ % ۱۱.۹ % ۲۹.۳ % ۵۲.۱ % فوق لیسانس

رسانه های جمعی
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تصویر ۱۲: توزیع آماری محدودسازی برنامه های موسیقی در رسانه های جمعی
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جدول ۴۵: محدودسازی برنامه های موسیقی در رسانه های جمعی- بر اساس قومیت

امتناع از جواب نخیر بله قومیت ها

۲.۰% ۳۵.۹% ۶۱.۹% پشتون

۱.۲% ۳۷.۰% ۶۱.۷% تاجیک

۲.۱% ۴۶.۷% ۵۱.۱% هزاره

۲.۱% ۳۳.۴% ۶۴.۳% ازبک

محدود کردن برنامه های موسیقی  

آیا با محدود ساختن برنامه های موسیقی در رسانه های جمعی موافق هستید؟

۳.۴

رسانه های جمعی
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جدول ۴۷: محدودسازی برنامه های موسیقی در رسانه های جمعی- بر اساس سن

جدول ۴۸: محدودسازی برنامه های موسیقی در رسانه های جمعی- بر اساس جنسیت

امتناع از جواب نخیر بله گروه سنی

۱.۴% ۳۵.۲% ۶۳.۳% ۱۸-۲۵

۱.۷% ۳۸.۱% ۶۰.۰% ۲۶-۳۵

۲.۱% ۳۷.۴% ۶۰.۴% ۳۶-۴۵

۲.۵% ۴۳.۹% ۵۳.۵% ۴۶-۵۵

۱.۸% ۴۲.۳% ۵۵.۸% +۵۶

امتناع از جواب نخیر بله جنسیت

۱.۸% ۳۸.۴% ۵۹.۶% بانوان

۱.۶% ۳۷.۰% ۶۱.۲% مردان

جدول ۴۶: محدودسازی برنامه های موسیقی در رسانه های جمعی- بر اساس سطح تحصیالت

امتناع از جواب نخیر بله پیش زمینه تحصیلی

۲.۹ % ۵۸.۸ % ۳۸.۱ % بی سواد

۱.۲ % ۶۳.۵ % ۳۵.۱ % ابتدائیه

۰.۰ % ۶۹.۱ % ۳۰.۴ % لیسه

۰.۰ % ۶۹.۶ % ۳۰.۳ % لیسانس

۱.۰ % ۷۰.۶ % ۲۸.۲ % فوق لیسانس

رسانه های جمعی
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تصویر ۱۳: توزیع آماری محدودسازی برنامه های تفریحی در رسانه ها

جدول ۴۹: محدودسازی برنامه های تفریحی در رسانه ها- بر اساس قومیت

امتناع از جواب نخیر بله قومیت ها

۱.۵% ۶۴.۸% ۳۳.۳% پشتون

۰.۰% ۶۷.۶% ۳۱.۹% تاجیک

۰.۵% ۶۹.۱% ۳۰.۲% هزاره

۲.۱% ۶۱.۷% ۳۶% ازبک
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محدود کردن برنامه های سرگرمی   

آیا با محدود ساختن برنامه های سرگرمی در رسانه های جمعی موافق هستید؟

۴.۴ 

رسانه های جمعی
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جدول ۵۰: محدودسازی برنامه های تفریحی در رسانه ها- بر اساس سطح تحصیالت

امتناع از جواب نخیر بله پیش زمینه تحصیلی

۲.۹ % ۵۸.۸ % ۳۸.۱ % بی سواد

۱.۲ % ۶۳.۵ % ۳۵.۱ % ابتدائیه

۰.۰ % ۶۹.۱ % ۳۰.۴ % لیسه

۰.۰ % ۶۹.۹ % ۳۰.۳ % لیسانس

۱.۰ % ۷۰.۶ % ۲۸.۲ % فوق لیسانس

جدول ۵۱: محدودسازی برنامه های تفریحی در رسانه ها- بر اساس سن

جدول۵۲: محدودسازی برنامه های تفریحی در رسانه ها- بر اساس جنسیت

امتناع از جواب نخیر بله گروه سنی

۰.۷% ۶۸.۱% ۳۱% ۱۸-۲۵

۰.۸% ۶۵.۹% ۳۳.۱% ۲۶-۳۵

۱.۳% ۶۵.۷% ۳۲.۸% ۳۶-۴۵

۱.۲% ۶۲.۲% ۳۶.۵% ۴۶-۵۵

۳.۷% ۵۸.۱% ۳۸.۱% +۵۶

امتناع از جواب نخیر بله جنسیت

۰.۹% ۷۰.۶% ۲۸.۳% بانوان

۱.۰% ۶۴.۸% ۳۴.۱% مردان

رسانه های جمعی
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تحلیل نگرش ها

تحلیل نگرش ها

تصویر ۱۴: توزیع آماری تمامی پاسخ ها متناظر با جایگاه دو گروه نزد مردم

سنجی  روان  روش  از  طالبان،  همچنین گروه  و  افغانستان  دولت  جایگاه  به  نسبت  افراد  نگرش  انعکاس  برای 
تا   ۰ از  مقیاسی  در  پرسشنامه  گزینه های  تحلیل کند.  جناح  دو  این  قبال  در  را  مردم  موقف  تا  شده  استفاده 
به  و حرکت  می دهد  نشان  مردم  نزد  را  افغانستان  دولت  جایگاه  ۰ حرکت کند  به سمت  هرچه  گرفته که  قرار   ۱۰
داشتند.  )۶ تا   ۳ )بین  مرکزی  گرایش  مردم  اکثریت  سازد.  می  منعکس  را  طالبان  گروه  جایگاه   ۱۰ سمت 
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تصویر ۱۵: توزیع آماری تمامی پاسخ ها متناظر با جایگاه دو گروه نزد مردم بر اساس سوابق تحصیلی

جدول ۵۳: گرایش  رفتاری بر اساس سوابق تحصیلی

امتیاز درصد تحصیالت

۵.۰۵ ۲۰.۹ بی سواد

۴.۸۸ ۲۳.۹ تحصیالت ابتدائیه

۴.۴۷ ۳۳.۳ لیسه

۴.۰۵ ۱۹.۷ لیسانس

۳.۹۵ ۱.۹ فوق لیسانس

۳.۸۷ ۰.۱ دکترا

 پیش زمینه تحصیلی

میزان  همان  به  بود،  باالتر  افراد  تحصیالت  سطح  هرچه  که  است  داده  نشان  نظرسنجی  این  یافته های 
 ۴.۸ اوسط  بشکل  که  سواد  بی  افراد  گروه  جز  به  است.  داشته  افزایش  هم  افغانستان  دولت  به  افراد  گرایش 
بودند. نزدیک تر  افغانستان  دولت  جایگاه  به  و  داشتند،  چپ  به  گرایش  گروه ها  سایر  بودند،  کرده  کسب  را 

۱.۵

تحلیل نگرش ها
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جدول ۵۴: گرایش رفتاری بر اساس جنسیت

امتیاز درصد جنسیت

۴.۲۳ ۲۵.۳ زنان

۴.۷۱ ۷۴.۷ مردان

تصویر ۱۶: توزیع آماری تمامی پاسخ ها متناظر با جایگاه دو گروه نزد مردم بر اساس جنسیت

 جنسیت

بود  نزدیک  نسبت  طالبان  گروه  و  افغانستان  دولت  جایگاه  قبال  در  مردان  و  زنان  نگرش  رفته،  هم  روی 
داده اند. نشان  خود  از  افغانستان  دولت  سمت  به  بیشتری  کمی  میل  مردان  به  نسبت  زنان  هرچند،  بود. 

۲.۵

تحلیل نگرش ها
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امتیاز درصد قومیت

۴.۸۵ ۴۰.۶ پشتون

۴.۴۶ ۳۷.۲ تاجیک

۴.۰۱ ۱۰.۰ هزاره

۴.۷۸ ۴.۴ ازبک

۴.۳۹ ۲.۳ اعالم نشده

۴.۲۴ ۱.۵ سادات

۴.۵۴ ۱.۲ ترکمن

۴.۶۷ ۰.۸ عرب

۴.۸۰ ۰.۵ پشه ای

۴.۲۹ ۰.۴ بلوچ

۳.۶۵ ۰.۲ قزلباش

۴.۹۰ ۰.۲ نورستانی

۲.۹۳ ۰.۱ ایماق

۴.۷۸ ۰.۱ کوچی

۳.۸۵ ۰.۰۲ هندو

جدول ۵۵: گرایش رفتاری بر اساس قومیت

 گروه قومیتی

تمامی گروه های قومیتی کمابیش جایگاه برابری در قبال دولت افغانستان و گروه طالبان داشته اند که بین ۲.۹ تا ۴.۷ 
در گردش بوده است. اکثریت گروه های بزرگ قومیتی گرایش مرکزی با انحراف به سمت دولت افغانستان داشته اند. 

۳.۵

تحلیل نگرش ها
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تصویر ۱۷: توزیع آماری تمامی پاسخ ها متناظر با جایگاه دو گروه نزد مردم بر اساس قومیت

تحلیل نگرش ها
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جدول ۵۶: گرایش رفتاری بر اساس گروه سنی

امتیاز درصد گروه سنی

۴.۶۰ ۴۳.۲ ۱۸-۲۵

۴.۵۷ ۳۰.۴ ۲۶-۳۵

۴.۶۱ ۱۴.۶ ۳۶-۴۵

۴.۵۲ ۷.۶ ۴۶-۵۵

۴.۵۸ ۴.۱ +۵۶

تصویر ۱۶: توزیع آماری تمامی پاسخ ها متناظر با جایگاه دو گروه نزد مردم بر اساس گروه سنی

 گروه سنی

رفتار کلی افرادی که بر اساس گروه سنی مورد تحلیل قرار گفته اند نشان می دهد که افراد بدون ارتباط خاصی با گروه 
سنی، گرایش های مشابهی با یکدیگر دارند..

۴.۵

تحلیل نگرش ها
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نمودارهای نمونه

توزیع جنسیت�تصویر ۱۹: توزیع جنسیتی
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خانوار  اگر  نخست،  باشد:  صورت  دو  به  می تواند  کننده  شرکت  مردان  و  زنان  تعداد  میان  بزرگ  آماری  اختالف  علت   ۴
و  است  سرپرست  عنوان  به  خانواده  مرد  نزد  دستگاه  این  زیاد  احتمال  به  باشد،  داشته  را  همراه  تلفن  یک  داشتن  استطاعت 
کمتری  تمایل  افغانستان(  )در  زنان  دوم،  است.  بیشتر  نظرسنجی  برای  شده  گرفته  نمونه  در  مرد  حضور  احتمال  نتیجه  در 
می یابد. کاهش  شدیدا  شده  گرفته  نمونه  در  آن ها  حضور  احتمال  نتیجه  در  دارند.  ناشناس  شماره های  به  پاسخگویی  به 

 نمودارهای نمونه

.نسبت نمونه های دریافت شده شامل ٪۷۴.۷ مردان و ٪۲۴.۳ زنان۴ بوده است

۱.۶

 توزیع گروه سنی

نمودار توزیع گروه سنی نشان می دهد که ٪۷۳.۶ از مجموع ۵۲۱۳ پاسخ دهنده این نظر سنجی سنی برابر ۳۵ و یا 
کمتر داشته اند.

۲.۶

نمودارهای نمونه
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تصویر ۲۱: توزیع جغرافیایی

 توزیع جغرافیایی

این نظرسنجی تمامی ۳۴ والیت افغانستان را پوشش داده است. اندازه توزیع شده در نمونه انعکاس دهنده توزیع 
جمعیت واقعی در کشور است. تعداد شرکت کنندگان این نظرسنجی در والیت های کابل، هرات، ننگرهار، قندهار 
ویژه، شرکت  به طور  است.  این والیت ها  در  باالی جمعیت  تراکم  بیانگر  بیشتر است که  از سایر والیت ها  بلخ  و 
و  باالی جمعیت  تراکم  هستند.  مزار شریف چشمگیرتر  و  قندهار  آباد،  هرات، جالل  در شهرهای کابل،  کنندگان 
همچنین کیفیت بهتر آنتن دهی تلفن های همراه در این شهرها سبب شده تا نمونه گرفته شده به مراتب بیشتر باشد..

۳.۶

نمودارهای نمونه
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 تصویر ۲۲: توزیع قومی

۴.۶ توزیع قومیتی

نمودارهای نمونه
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