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  يگزار سپاس

 و  ییراهنما از ینظرسنجاین  طول در که ییها ارگان و افراد ۀمانیصم يهمکار از مینیب یم الزم خود بر
 :میینما یقدردان ،ندا هکرد ياری را ماو  میا برده سود آنان ةمشاور

  )ی نظرسنجیاصل مشاور( رییس مؤسسه مشورتی رحمانی :یرحمان سیادر احمد داکتر •
 شناسی دانشگاه تهران گروه جمعیتدانشگاه  استادو  نمونه گر پژوهش: یصادق رسول داکتر •

 )مرورکنندة نظرسنجی(

  يادار فساد هیعل مبارزه یعال ادارة استیر :يفخر نیحس •
  )MEC(رییس پیشین کمیتۀ مستقل مشترك نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداري  :یغن مایس •

 موکراسی افغانستانبان د دیدهیس یر :يبارکز ایکرذ •

  یهاي محل اداره مستقل ارگان •

  :مان گزاریم از همکاران همچنین سپاس

  افغانستان در زون شمال کیمطالعات استراتژ توتیانست ندةینما: روزپوریف اءاحمدضی •
  افغانستان در زون غرب کیمطالعات استراتژ توتیانست ندةینما: سالک مای •
  افغانستان کیمطالعات استراتژ توتیصلح انست پارتمنتیگر و مسئول د پژوهش: يمحمد عبداالحد •

 آنها ۀصادقان پشتکار بدون ینظرسنج نیا انجام که نیز خود يساحو پرسشگران يها تالش از تینها در
 )يتوانمند( افغانستان در یمدن ۀجامع هیتقو ارگان از نیهمچن .میکن یم ، قدردانینبودپذیر  امکان
 .گرفت صورت آنان یمال تیحما توسط ینظرسنج نیا قیتطب که میگزار سپاس
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   (AISS)افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست یمعرف

مطالعات و  تمرکز که است یقاتیتحق مستقل نهاد کی (AISS) افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست
 هدف با 2012 سال اکتبر در نهاد نیا. است استوار کیاستراتژ موضوعات يرو بر آن هاي پژوهش

 سطوح در افغانستان مورد در کیاستراتژ موضوعاتۀ عرض يبرا کیآکادم و یعلمۀ نیزم يساز فراهم
 از استفاده با دارد تالش افغانستان کیاستراتژ مطالعات توتیانست. است شده سیتأس یالملل نیب و يا منطقه
 و یمل يها کنفرانس و نارهایسم يبرگزار ،یعمل مقاالت ها و کتاب و چاپ ترجمه مستقل، قاتیتحق انجام

   .کند کمکدر جامعه .. .و خوب يدار حکومت صلح، ت،یامن  ،یدموکراس بهبودرشد و  به یالملل نیب

  تیمسئول رفع

 کیاستراتژ مطالعات توتیانست يها دگاهید ةدهند انعکاس عنوان چیه به ینظرسنج نیا اتیمحتو
  .باشد ینم) يتوانمند( کننده لیتمو نهاد نیهمچن ای و )AISS( افغانستان
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  هاي کلیدي تحقیق نتایج و یافته

  ملیترین مسائل افغانستان در سطح  بزرگ

ترین مسائل  درصد همچنان در صدر بزرگ 42/34دهد که ناامنی با  هاي این نظرسنجی نشان می یافته
درصد در رتبه سوم  98/23درصد در جایگاه دوم و فساد اداري با  86/25بیکاري با . افغانستان قرار دارد

  .است

  ترین مسائل در سطح والیات بزرگ

والیت خود  ترین مسأله بدخشان، بیکاري را بزرگ یان، پروان وکابل، بلخ، بامپاسخگویان در والیات 
. مسأله اول بوده استناامنی  هاي هرات، کُنر، ننگرهار و کندوز در والیت این در حالی است که .اند دانسته

ترین  نبود انکشاف بزرگ: و نهایتاً در والیت بادغیس فقر: در والیت جوزجان ،فساد اداري :والیت کندهاردر 
  .والیت بیان شده است مسأله

  گرفته براي حل مسائل هاي صورت شمیزان تال

v ناامنی تالشی نکرده است اند دولت در راستاي رفع مسأله گفته درصد از پاسخگویان 9/14 :ناامنی .
  .اند دانسته کم خیلیکم و در جهت تأمین امنیت دولت را  هاي درصد از پاسخگویان تالش 8/50

v تالشی نکرده است اند که دولت در جهت رفع این مسأله گفتهاز پاسخگویان درصد  1/34 :بیکاري .
  .اند دانستهکم  کم و خیلیدر زمینۀ رفع بیکاري دولت را  هاي درصد از پاسخگویان هم تالش 9/48

v تالشی نکرده  ستاي رفع این مسألهدولت در راکه اند  درصد از پاسخگویان گفته 33: فساد اداري
کم و در زمینۀ مبارزه با فساد اداري دولت را  هاي درصد از پاسخگویان نیز تالش 7/52 .است
از این رو، در مقایسه با دو معضل دیگر یعنی ناامنی و بیکاري، باور بیشتر  .اند ارزیابی کرده کم خیلی

اینکه مردم بر این است که در زمینۀ مبارزه با فساد اداري از طرف دولت یا کاري نشده و یا 
  .هاي دولت کم بوده است تالش

  پاسخگویان درباره موارد فساد اداري  و دیدگاه  نگرش

v درصد 7/80. (دهنده، فردي مجرم است اند که رشوت اکثر پاسخگویان معتقد بوده(  
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v اند که مأمور دولت حق ندارد به دلیل معاش کم رشوت بگیرد اکثر پاسخگویان معتقد بوده .
 )درصد 8/83(

v  شان مشکل  کنند که براي کارهاي اداري اند که کارمندان دولت سعی می پاسخگویان معتقد بودهاکثر
 )درصد 2/64. (ایجاد کنند تا رشوت بگیرند

v ترسند چون ممکن است  دادن موارد فساد اداري می اند که از گزارش اکثر پاسخگویان معتقد بوده
 )درصد 2/61. (مشکلی برایشان ایجاد شود

v چون با افراد فاسد و  ؛دادن موارد فساد اداري سودي ندارد اند که گزارش ویان معتقد بودهاکثر پاسخگ
 )درصد 9/76. (شود بگیر برخورد قانونی نمی رشوت

v نفع  اند که جامعۀ جهانی و نیروهاي خارجی در فساد اداري دخیل و ذي اکثر پاسخگویان معتقد بوده
 )درصد 8/69. (هستند

v فساد با مبارزه يبرا يجد ةاراد ومتکح و یدولت ۀبلندرتب نیمسئولاند که  بوده اکثر پاسخگویان معتقد 
 )درصد 3/79. (ندارند يادار

v يها لکیو ران،یوز مثل یدولت ۀبلندرتب نیمسئول نیب يادار فساداند که  اکثر پاسخگویان معتقد بوده 
. است جامعه نییپا سطوح از شتریب... و یدولت مهم يها استیر ها، یوال ها، ثارنوال پارلمان،

 )درصد 8/78(

v درصد 5/90( شود یم یناامن شترشدنیب باعث يادار فساد شیافزااند که  اکثر پاسخگویان معتقد بوده( .
 7/57. (فساد اداري در افغانستان قابل حل است اند که مسأله پاسخگویان معتقد بودهاکثر با این حال، 

  )درصد

  مصادیق فساد اداري بودن برخی یجمیزان گستردگی و را

v گرفتن و دادن پول یا تحفه به عنوان رشوت در اکثر والیات تحت پوشش گسترده و رایج است .
  )4درصد نمرة  7/22و  5درصد نمرة  2/51(

v 5درصد نمرة  5/55. (از شدت زیادي برخوردار است گري در سطح والیت ابطه و واسطهاستفاده از ر 
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  )4درصد نمرة  6/25و 

v ساختن مالحظات قومی، منطقوي، مذهبی، لسانی، جنسی و حزبی در انتخاب و استخدام افراد  دخیل
 )4درصد نمرة  8/21و  5درصد نمرة  4/48. (امري شایع است

v مورد در اجراي وظایف نیز از دیگر موارد فساد اداري است که رواج و گستردگی  کاري و تعلل بی کم
 )4درصد نمرة  9/23و  5درصد نمرة  1/28. (بسیاري دارد

v  استفادة شخصی از امکانات دولتی و اوقات رسمی هم از دیگر موارد فساد اداري است که بسیار رایج
 )4درصد نمرة  1/21و  5درصد نمرة  7/48. (است

  آلودگی بیشتر بخش دولتی به فساد اداري 

ها بیشتر آلوده به  دیگر بخشدرصد از پاسخگویان بر این باورند که بخش دولتی در مقایسه با  36/83
بخش خصوصی و نیروهاي . ار دارددرصد در رتبه دوم قر 8هاي خارجی با  انجوها و سازمان. فساد است

  .هاي سوم و چهارم قرار دارند در رتبه) درصد 59/3درصد و  14/5به ترتیب با ( خارجی

  ناکامی دولت قبلی افغانستان در مبارزه با فساد اداري

. اند که دولت قبلی در مبارزه با فساد اداري اصال موفق نبوده است ز پاسخگویان بیان کردهدرصد ا 2/40
  .اند درصد از پاسخگویان نیز تالش دولت قبلی را در مبارزه با فساد اداري ناکافی دانسته 3/43همچنین 

  انفعال مردم در هنگام مواجهه با موارد فساد اداري

در قبال مشاهدة موارد فساد اداري، تنها ابراز تأسف و ناراحتی ) صددر 3/53(واکنش اکثر پاسخگویان 
درصد از  5/9درصد از پاسخگویان از بهبودي اوضاع احساس ناامیدي کرده و براي  4/16. بوده است

در مجموع نزدیک به . اند پاسخگویان نیز فساد اداري امري عادي بوده، چون به دفعات شاهد این موارد بوده
  .اند ز پاسخگویان در قبال مشاهده موارد فساد اداري، واکنش انفعالی داشتهدرصد ا 79

 ترین مشکل براي گزارش و طرح شکایت درباره موارد فساد اداري مهم

در گزارش و طرح شکایت درباره فساد ترین مشکل  بر این باورند که مهم درصد از پاسخگویان 5/46
درصد از پاسخگویان  19 .شود فرد متخلف تطبیق نمی بااليچون قانون  ،فایده بودن کار آنهاست بیاداري، 
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  .شوند ترسند موارد فساد را گزارش کنند چون از طرف دولت حمایت نمی اند که می هم اظهار داشته

 کنند هایی که در مبارزه با فساد اداري بیشتر تالش می افراد و گروه

ی هستند که در مبارزه با فساد اداري بیشترین تالش ه گرو درصد، 34با  لماي دینیعبه نظر پاسخگویان، 
درصد در  2/19ها با  ژورنالیست. درصد قرار دارد 4/22هاي جامعۀ مدنی با  بعد از آنها تالش .کنند میرا 

 .ها قرار دارند جایگاه سوم این تالش

 اثرات و پیامدهاي فساد اداري باالي جامعه ترین مهم

اثر و پیامد شیوع فساد  ترین درصد به عنوان مهم 13/21 به دولت و قانون بااعتمادي مردم نسبت  بی
درصد در جایگاه دوم قرار  35/18 هاي جهانی با کمک شدن ومیل حیف. اداري در جامعه شناخته شده است

  .درصد در رتبه سوم قرار دارد 17/15 افزایش ناامنی با. دارد
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  مقدمه

 شدن تر محکم با دارد یمحکم و میمستق يوندهایپ افغانستان در آن کاهش و يادار فساد با مبارزه
 ازمندین ،يادار فساد گسترش و يریگ شکل روند و مفهوم بودن دهیچیپ .ياقتصاد رشد و یدموکراس يها شهیر
 در یعلم دیجد جینتا و شیگشا گونه هر. شود ستهینگر یعلم قاتیتحق ۀچیدر از مسأله نیا به که است نیا
 با. کند کمک یدموکراس رشد و داري خوب حکومت امور در افغانستان ينوپا دولت به تواند می نهیزم نیا

 شناخت آن، مختلف ابعاد و مسأله نیا روزافزون رشد و افغانستان در يادار فساد با مبارزه تیاهم به توجه
 با مبارزه در خود گذشته يها استیس يبازساز به تا کند کمک افغانستان دولت به تواند یم آن یبررس و

  .بپردازد يادار فساد

  اهداف نظرسنجی

  هدف اصلی 

هاي کابل، هرات،  در والیت و نگرش مردم نسبت به آن تحلیل و بررسی وضعیت موجود فساد اداري
  .بلخ، قندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، کنر، ننگرهار، جوزجان، پروان و کندوز

  اهداف فرعی

 وضعیت فعلی فساد اداري در افغانستانبررسی   .1
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 گرفته در مبارزه با فساد اداري ي صورتها ثریت تالشتحلیل و بررسی مؤ  .2

 ابزارهاي مناسب براي مبارزه با فساد اداريها و  شیوهشناخت   .3

 تحلیل و بررسی میزان ادراك و نگرش مردم افغانستان از فساد اداري  .4

 به کاهش فساد اداري در افغانستان تحلیل و بررسی میزان امیدواري مردم  .5

 ها و نهادهاي دولتی و غیردولتی ها، بخش تحلیل و بررسی میزان آلودگی به فساد اداري ارگان  .6

  گیري روش تحقیق و نمونه

توصیفی و از نوع پیمایشی  با توجه به موضوع نظرسنجی یعنی فساد اداري، نظرسنجی حاضر، کاربردي ـ 
براي . باشد وري اطالعات در مراحل مختلف این نظرسنجی متفاوت میآ روش جمع. شود محسوب می

تحت پوشش هاي  تحلیل و بررسی وضعیت موجود فساد اداري در والیترسیدن به هدف نظرسنجی یعنی 
  .از ابزار پرسشنامه استفاده شده است

ها براي  شنامهبعد از تقسیمات پرستعیین شد که والیت  12نفر از  1200در این نظرسنجی حجم نمونه 
با توجه به تمرکزگرایی شدید در مقیاس کشور و مقیاس والیتی و . نفر رسید 1226گانه، به  والیات دوازده

گیري در مراکز والیات، تمرکز این نظرسنجی بیشتر بر مرکز  کثرت وجود ادارات دولتی و مراکز تصمیم
اینکه آمار دقیقی از جمعیت افغانستان به با توجه به . والیات و روي جامعۀ شهري افغانستان بوده است

پرسشنامه  1226ها وجود ندارد و اگر هم وجود دارد بسیار قدیمی است، بنابراین  تفکیک والیت و ولسوالی
هاي نزدیک  هاي مراکز والیات و ولسوالی بر اساس اهمیت سیاسی و اجتماعی و اداري شهرها در ولسوالی

 141نمونه از والیت کندهار،  130نمونه از والیت کابل،  180اساس  بر همین. به مرکز توزیع شده است
نمونه از والیت کندوز،  70نمونه از والیت بدخشان،  80نمونه از والیت بلخ،  130نمونه از والیت هرات، 

نر، نمونه از والیت کُ 95نمونه از والیت ننگرها،  80نمونه از والیت بادغیس،  80نمونه از والیت بامیان،  80
والیت تحت پوشش  12از . نمونه از والیت پروان انتخاب شده است 80نمونه از والیت جوزجان و  80

زون افغانستان به حساب  4نظرسنجی، چهار والیت کابل، هرات، بلخ و کندهار که چهار والیت مهم در 
ها  انتخاب نمونه. اند هآیند، به شکل غیرتصادفی انتخاب شده و باقی والیات به روش تصادفی انتخاب شد می

مثل  بازدرصد از پاسخگویان از فضاهاي  50 .در این نظرسنجی، بر اساس روش تصادفی ساده بوده است
ا، ادارات دولتی و خصوصی، ه مثل خانه بستهدرصد دیگر از فضاهاي  50و ... ها و ها، بازارها، چوك سرك
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  .اند انتخاب شده... ها و پوهنتون

  طراحی پرسشنامه

شده در زمینه فساد اداري و مطالعات  تحقیقات انجام ۀاین نظرسنجی بر اساس مطالع شنامۀپرس
بعد از طراحی . ساخته است پرسشنامۀ محققیک  پرسشنامهبنابراین این . اي تهیه و تنظیم شده است کتابخانه
بررسی  تحلیل و گران داخلی و خارجی مورد اساتید دانشگاه و پژوهشبرخی ، آن را با پرسشنامهابتدایی 
االت بسته و باز ؤنظرسنجی ترکیبی از س پرسشنامۀ. بازنگري و اصالح شده است ،سه مرحله طیو  قرار داده

  .دهند بوده و اکثریت آن را سواالت بسته تشکیل می

 شده استفاده ییمحتوا اعتبار و صحت روش از ینظرسنج نیا پرسشنامه ییروا و اعتبار نییتع جهت
 و شد هیته پرسشنامه هیاول سینو شیپ ابتدا ،يادار فساد به مربوط منابع مطالعه با ییروا نییتع يبرا. است
 احمد داکتر ینظرسنج نیا یاصل مشاور توسط خصوص هب و دانشگاه دیاسات و کارشناسان توسط سپس

 مرحله سه بعد از. گرفت قرار یبررس مورد) یرحمان یمشورت یمطالعات ۀسسؤم سیرئ( یرحمان سیادر
 اریاخت در وشده  نیتدو یینها ۀپرسشنام و دیگرد برطرف آن يها یینارسا تینها در ،ینیبازب و اصالح

  .گرفت قرار رسشگرانپ

  قلمرو مکانی و زمانی نظرسنجی

کابل، هرات، بلخ، قندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، کنر، ننگرهار، جوزجان،  والیت 12این تحقیق در 
هاي  فقط مراکز این والیات و ولسوالی نظرسنجیقلمرو تحت پوشش این . پروان و کندوز انجام شده است

آموزشی  ةنفر از پرسشگران ساحوي انستیتوت که یک دور 18توسط  نظرسنجیاین . اطراف آن بوده است
  .انجام شده است در والیات یادشده اند، ان انستیتوت گذراندهگر پژوهش ه را در کابل زیر نظرروزدو

فبروري  5( 1393دلو  16ساخته، از  محقق العات این نظرسنجی از طریق پرسشنامۀآوري اط مراحل جمع
جلوگیري از قابل یادآوري است که براي . به پایان رسیده است 1393تا انتهاي سال  آغاز شده و) 2015

آوري اطالعات، تمام پرسشگران در همکاري و هماهنگی با ناظران  جمع ۀانجام هر گونه تخلف در مرحل
  .اند محلی انستیتوت این مرحله را به پایان رسانده
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  ها آوري داده و کنترل کیفیت جمع مراحل نظارتی

ها،  آوري داده یفیت جمعن کرفتنظرسنجی و باالاین براي اجراي : ـ انتخاب پرسشگران باسابقه1
ی در مقاطع لیسانس و ان ساحوي از افراد محلی والیات انتخاب شدند که اکثریت آنها تحصیالتگر پژوهش

از طریق (  مصاحبه بعد از کسب موفقیت در نظرسنجیپرسشگران ساحوي براي این . ماستري داشتند
Skype ها از توانایی افراد  در این مصاحبه. اند شده، از میان تعداد زیادي از متقاضیان انتخاب )حضوري یا

  .در موضوعات مرتبط با روش تحقیق و پرسشگري اطمینان حاصل شده است

روزه براي ارتقاي هرچه بیشتر توانمندي ة آموزشی دویک دور: آموزشی ةـ برگزاري یک دور2
 ةاین دورمحتواي . شددر محل انستیتوت در کابل برگزار  ۀگران باسابق پرسشگران ساحوي توسط پژوهش

ۀ هاي انجام مصاحب هاي نظرسنجی و روش آموزشی پیرامون موضوعات روش تحقیق، روش انتخاب نمونه
در طول  نظرسنجیاین  پرسشنامۀترین شکل از بحث کنترل کیفیت تحقیق،  در ابتدایی. بود.. .با مردم و موفق
خوانده  سوال به سوال با پرسشگران ساحويان انستیتوت گر پژوهشآموزشی دوروزه در کابل، توسط  ةدور

را به صورت  پرسشنامههمچنین پرسشگران ساحوي، چندین نمونه از . و تحلیل و بررسی شده است
  .آزمایشی اجرا کردند

شده در هر  هاي نظرسنجی، ناظرین محلی انستیتوت و سوپروایزرهاي تعیین ـ در طول اجراي مصاحبه3
  .اند نظارت داشته و با پرسشگران همکاري کرده پرسشنامهاجراي دقیق  ةوالیت بر نحو

  واحد تحلیل

را در دوازده والیت تحت پوشش نظرسنجی سال  18باالي  ساکنینتمام  این نظرسنجی، واحد تحلیل
  .شود شامل می

  ابزارهاي تحلیل

سطح . تاستفاده شده اس EXCELو  SPSSافزارهاي  هاي نظرسنجی، از نرم براي تحلیل و بررسی داده
   .تحلیل بر اساس آمار توصیفی و استنباطی استوار است
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  دموگرافی پاسخگویان

  جنسیت

درصد از  82/69والیت تحت پوشش نظرسنجی،  12نفر در  1226از مجموع دهد که  نشان می 1شکل 
  .اند درصد را زنان تشکیل داده 18/30پاسخگویان را مردان و 

 هاي سنی گروه

بیشترین گروه سنی را در این نظرسنجی افراد بین . دهد هاي سنی پاسخگویان را نشان می گروه ،2شکل 

 
 حسب جنسیت درصد پاسخگویان بر -1شکل 

 
 درصد پاسخگویان بر حسب سن -2شکل  
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 7/22(اند   سال بوده 29تا  25دومین گروه افراد بین سنین ). درصد 3/26(اند  سال تشکیل داده 24تا  20
هاي سنی تحت پوشش در این نظرسنجی را افراد  توان گفت بیشترین گروه  میبا توجه به گراف باال ). درصد

  ).درصد 61تقریباً (اند  سال تشکیل داده 34تا  20بین 

  هاي شغلی گروه

» کارگران ماهر و دارندگان شغل آزاد«گروه شغلی . دهد شغلی پاسخگویان را نشان میهاي  گروه ،3شکل 
مربوط به زنان  )درصد 23/16(همچنین دومین گروه شغلی . اند از پاسخگویان را تشکیل داده درصد 43/18

درصد مربوط به اساتید و دانشجویان دانشگاه  15سومین گروه شغلی تقریباً با . دار و بیکارها است خانه
هاي چهارم  درصد گروه 4/12  و درصد 78/13معلمان مکاتب و کارمندان دولت هر کدام به ترتیب . باشد می

  .دهند و پنجم را تشکیل می

  سطح درآمد ماهیانه

درصد بیشترین  2/42با  »بدون درآمد«گروه . دهد ح درآمد ماهوار پاسخگویان را نشان میسط ،4شکل 
 10000تا  5001درصد، سطح درآمدي بین  27گروه بعدي تقریباً با . اند داده تعداد را به خود اختصاص

  .اند تهافغانی داش 20000تا  10000سطح درآمدي بین   درصد، 5/14سومین گروه با . اند افغانی داشته

   

 
 درصد پاسخگویان بر حسب شغل -3شکل 
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 تحصیالت میزان

فارغ «گروه . از کل نمونه است درصد 40تقریباً » پاس و لیسانس چهارده«گروه  که دهد نشان می 5شکل 
سواد و یا  بی«درصد شامل افرادي است که  7/14گروه سوم با . از کل نمونه است درصد 30 »صنف دوازده

این نظرسنجی  توان گفت که اکثر پاسخگویان اول و دوم می هاي  هگروارقام با توجه به . اند بوده »سواد کم
    .اند  افرادي با سطح تحصیلی متوسط و متوسط به باال بوده )درصد 70تقریباً با (

 
 درصد پاسخگویان بر حسب میزان تحصیالت -5شکل 

 
 درصد پاسخگویان بر حسب درآمد -4شکل 
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  محل سکونت

دهد که پاسخگویان بر اساس محل سکونتشان به دو گروه شهري و روستایی  نشان می 6شماره  شکل
د درص 40/21و . اند درصد از پاسخگویان در این نظرسنجی را شهرنشیان تشکیل داده 60/78. اند تقسیم شده

  .ناننشی از پاسخگویان را روستا

  حالت مدنی

 
  درصد پاسخگویان بر حسب حالت مدنی -7شکل 

 
 پاسخگویان به تفکیک مناطق شهري و روستاییدرصد  -6شکل 
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  :دهد متفاوت نشان میچهار گروه  درآنها  حالت مدنیپاسخگویان بر اساس درصد فراوانی  7شکل 

  ).درصد 1/63( اکثر پاسخگویان این نظرسنجی در این گروه قرار دارند: متأهل) 1

  .دهند را تشکیل میدرصد از پاسخگویان  3/34این گروه :  مجرد) 2

  .باشد درصد از پاسخگویان می 7/1شامل : بیوه) 3

  .درصد از پاسخگویان است 8/0شامل : مطلقه) 4

  .متأهل و مجرد تشکیل داده است افراددرصد از پاسخگویان این نظرسنجی را  4/97در مجموع 

  پوشش نظرسنجی والیات تحت

اداري   به دلیل اهمیت سیاسی، اجتماعی،. دهد والیات تحت پوشش نظرسنجی را نشان می 8شکل 
و بلخ ) درصد 6/10(، کندهار )درصد 5/11(، هرات )درصد 68/14(هاي کابل  ها از والیت بیشترین نمونه

  .اند انتخاب شده )درصد 6/10(

 
 والیات تحت پوشش نظرسنجی -8شکل 
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  افغانستان در حال حاضر سائلن متری بزرگ

حال حاضر افغانستان است  مسأله ترین بزرگ »ناامنی«ین نظرسنجی، بنا بر اطالعات بدست آمده از ا
درصد  24با مقدار تقریبی  »فساد اداري«درصد در رتبه دوم قرار دارد و  86/25با  »بیکاري«). درصد 42/34(

بزرگ  مسألهن چهارمین درصد به عنوا 69/6با  »فقر« مچنینه. رتبه سوم را به خود اختصاص داده است
  .افغانستان از سوي پاسخگویان انتخاب شده است

 90تقریباً (افغانستان  مسائل ترین سخگویان به عنوان بزرگناامنی، بیکاري، فساد اداري و فقر از سوي پا
مثل نبود انکشاف، وضعیت بد تعلیم و تربیه، تولید و قاچاق مواد مخدر، اعتیاد  مسائلی .اند یاد شده) درصد

  .شود هاي بعدي قرار دارند که کمتر از ده درصد پاسخگویان را شامل می در رتبه... و

  مسائل افغانستان ترین بزرگ رفعهاي دولت در جهت  الشمیزان ت

در دولت  هاي میزان تالش ویان را نسبت بهنگرش پاسخگ )10شکل ( گرافی که در ادامه خواهد آمد
 هاي دولت در جهت رفع مسائل تالشپاسخگویان بیشتر . دهد مسائل افغانستان نشان میجهت رفع 

  .اند فغانستان را قابل قبول ندانستها

  
 ترین مسائل افغانستان در حال حاضر بزرگ -9شکل 



19 

ان در حال حاضر افغانست مسأله ترین ویانی که ناامنی را بزرگدرصد از پاسخگ 9/14 :ناامنی ـ1
درصد از  8/50 نینهمچ. است »تالشی نکرده«نی ناام مسألهاند که دولت در راستاي رفع  گفته اند، دانسته

  .اند دانسته کم خیلیدولت را کم و  هاي پاسخگویان تالش

اند که  درصد گفته 1/34اند،  افغانستان دانسته مسأله ترین ویانی که بیکاري را بزرگاز پاسخگ :ـ بیکاري2
دولت را کم و  هاي تالش درصد از پاسخگویان 9/48.تالشی نکرده است مسألهاین دولت در جهت رفع 

  .اند کم ارزیابی کرده خیلی

  
  سائلمیزان تالش دولت در جهت رفع م -10شکل 

 33اند،  افغانستان دانسته مسأله ترین اداري را به عنوان بزرگ از پاسخگویانی که فساد: ـ فساد اداري3
درصد از پاسخگویان نیز  7/52 .تالشی نکرده است مسألهر راستاي رفع این اند دولت د گفتهشان درصد

   .اند ارزیابی کرده کم خیلیتالش دولت را کم و 

اند که  درصد گفته 6/25اند،  افغانستان دانسته مسأله ترین که فقر را به عنوان بزرگاز پاسخگویانی  :ـ فقر4
رصد هم تالش دولت در جهت رفع د 61همچنین . دولت در جهت رفع مشکل یادشده تالشی نکرده است

  .اند ارزیابی کرده کم خیلیفقر را کم و  مسأله
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   به تفکیک والیات مسائل ترین ترین و بزرگ مهم

  بدخشانوالیت 

 10درصد و  75/33درصد،  35به ترتیب (بیکاري، فساد اداري و فقر پاسخگویان والیت بدخشان 
  .اند والیت خود دانسته مسائل ترین بزرگ را) درصد

  بادغیسوالیت 

 
 والیت بدخشان ترین مسائل مهم -11شکل 

 
 ترین مسائل والیت بادغیس مهم -12شکل 
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صد و در 25/21درصد،  5/62به ترتیب (پاسخگویان والیت بادغیس، نبود انکشاف، ناامنی و فساد اداري 
  )12شکل . (اند والیت خود دانسته مسأله ترین را بزرگ) درصد 5/7

  والیت بلخ

 مسأله ترین بیکاري را بزرگ) درصد 31/62(بلخ بیشتر پاسخگویان والیت دهد که  نشان می 13شکل 
  .ددر رتبه سوم قرار دار) درصد 46/8(در رتبه دوم و فقر ) درصد 69/17(فساد اداري . اند والیت دانسته

  والیت بامیان

 
 ترین مسائل والیت بلخ مهم -13شکل 

 

 
 ترین مسائل والیت بامیان مهم -14شکل 
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اند  این والیت دانسته مسأله ترین را بزرگ »بیکاري«بامیان اسخگویان اکثر پ دهد که نشان می 14شکل 
هاي بعدي  در رتبه) درصد 25/16(یم و تربیه و وضعیت بد تعل) درصد 30(و نبود انکشاف ). درصد 5/37(

  .قرار دارد هاي بعدي در رتبه) درصد 5/7(فساد اداري و فقر با . قرار دارند

  والیت هرات

بیکاري . ذکر شده است) درصد 72/39(ناامنی  ۀمسأل، والیت هرات از نگاه پاسخگویان مسأله ترین بزرگ
  .هاي دوم و سوم قرار دارند بهدر رت) درصد 73/17درصد و  21/31(و فساد اداري به ترتیب 

  والیت جوزجان

 

 ترین مسائل والیت هرات مهم -15شکل 

 
 ترین مسائل والیت جوزجان مهم -16شکل 



23 

دانسته شده والیت  مسأله ترین بزرگدرصد  5/37فقر با دهد که در والیت جوزجان،  نشان می 16شکل 
مهم  یگر مسائلد )درصد 10درصد و  75/13درصد،  25/36به ترتیب با (بیکاري، ناامنی و فساد اداري  و

   .این والیت هستند

  والیت کابل

 ،)درصد 11/26(ناامنی  .)درصد 11/31( اند ذکر کرده خودشان اول مسألهبیکاري را کابلی ویان پاسخگ
  .اند شان دانستهوالیت مسألهومین ترتیب دومین و س را به) درصد 67/21(فساد اداري 

  والیت کندهار

 
 ترین مسائل والیت کابل مهم -17شکل 

 

 
 ترین مسائل والیت کندهار مهم -18شکل 
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بیکاري . اند ذکر کرده خود مسأله ترین را بزرگ )درصد 77/30(فساد اداري  والیت کندهار،پاسخگویان 
  .دندبعدي قرار دا هاي در رتبه) درصد 77/10(و ناامنی ) درصد 54/11(، نبود انکشاف )درصد15/16(

  کُنروالیت 

فساد بعد از آن . اند دانسته این والیت مسأله ترین را بزرگ )درصد 16/43(نر، ناامنی یت کُپاسخگویان وال
  .است این والیت مسألهدومین و سومین ) ددرص 58/11درصد و  84/16به ترتیب با (اداري و بیکاري 

  ندوزکُوالیت 

 

 ترین مسائل والیت کُنر مهم -19شکل 

 

 ترین مسائل والیت کندوز مهم -20شکل 
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و . اند والیت خود دانسته مسأله ترین ناامنی را بزرگ) درصد 50( والیت کندوزنیمی از پاسخگویان 
  .اند قرار گرفتههاي بعدي  در رده) درصد 14/17درصد و  71/25به ترتیب با (بیکاري و فساد اداري 

  والیت ننگرهار

از طرف پاسخگویان والیت ) درصد 75/23(و فساد اداري ) درصد 5/27(، بیکاري )درصد 5/32(ناامنی 
  .اند شده  این والیت شمرده مسائل ترین ننگرهار به عنوان بزرگ

  پروان والیت

  
 مسائل والیت ننگرهار ترین مهم -21شکل 

  
 ترین مسائل والیت پروان مهم -22شکل 



 مسألهبیکاري را ) درصد 25/51(روان بیش از نیمی از پاسخگویان والیت پ
در ) درصد 10(و ناامنی ) درصد 25/11

  

بدخشان،  هاي کابل، بلخ، بامیان، پروان و
 مسألهنر، ننگرهار و کندوز، هاي هرات، کُ

در والیت جوزجان، فقر و نهایتاً در  ،در والیت کندهار، فساد اداري
  .والیت بیان شده است

ذکر شده از دیدگاه پاسخگویان قابل قبول 
بیکاري، ناامنی، فساد اداري، فقر و (گانه 

  
 هاي دولت جهت رفع مسائل در سطح والیت

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

بیکاري تولید و  
قاچاق مواد  
مخدر

فساد اداري ناامنی

تالشی نکرده خیلی کم
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بیش از نیمی از پاسخگویان والیت پدهد که  نشان می
25(، فقر )درصد 75/18(فساد اداري . اند اصلی این والیت دانسته

  .اند هاي دوم و سوم و چهارم قرار گرفته

  والیت هر در سطح در جهت رفع مسائل هاي دولت

هاي کابل، بلخ، بامیان، پروان و از دوازده والیت تحت پوشش نظرسنجی، پاسخگویان والیت
هاي هرات، کُ در والیت. اند والیت خود دانسته مسأله ترین بیکاري را بزرگ

در والیت کندهار، فساد اداري .است فتهقرار گررتبۀ اول 
والیت بیان شده است مسأله ترین ادغیس، نبود انکشاف بزرگ

ذکر شده از دیدگاه پاسخگویان قابل قبول  د که تالش دولت در جهت رفع مسائلده نشان می
گانه  اصلی در سطح والیات دوازده مسألهبا توجه به پنج 

  :استزیر دیدگاه پاسخگویان به شرح ) 

هاي دولت جهت رفع مسائل در سطح والیت تالش -23شکل 

ناامنی فقر نبود  
انکشاف

نبود  
خدمات 
صحی و  
بهداشتی

وضعیت بد  
تعلیم و  
تربیه

اعتیاد به  
مواد مخدر

سایر موارد

Chart Title

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

 22شکل 
اصلی این والیت دانسته

هاي دوم و سوم و چهارم قرار گرفته رتبه

هاي دولت تالش

از دوازده والیت تحت پوشش نظرسنجی، پاسخگویان والیت
بیکاري را بزرگ

رتبۀ اول در ناامنی 
ادغیس، نبود انکشاف بزرگوالیت ب

نشان می 23شکل 
با توجه به پنج  .نبوده است

) نبود انکشاف

سایر موارد
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  بیکاري

دولت براي رفع  معتقدند) درصد 7/42(بیکاري بیش از چهل درصد پاسخگویان  مسألهدر رابطه با رفع 
 مسألهیان تالش دولت را در جهت رفع پاسخگودرصد از  8/44در همین راستا  .شی نکرده استتالآن 

  .اند دانسته کم خیلیکم و  ،بیکاري

  ناامنی

تالشی  در این زمینه اند که دولت  اظهار داشته مسألهاین در رابطه با رفع از پاسخگویان  رصدد 5/17
درصد از پاسخگویان  7/24و  کم خیلیدرصد از پاسخگویان تالش دولت را  1/28همچنین . نکرده است

   .اند تالش دولت را کم ارزیابی کرده

  فساد اداري

 .تالشی نکرده است مسألهدر جهت رفع این  درصد از پاسخگویان معتقد بودند که دولت 37 تقریباً
) ددرص 8/14(و کم ) درصد 3/37( کم خیلیفساد اداري را  مسألهچنین آنها تالش دولت جهت رفع هم

  .اند دهارزیابی کر

  فقر

. تالشی نکرده استاین مسأله اند که دولت در جهت رفع  اشتهدرصد از پاسخگویان اظهار د 32حدود
) درصد 6/14(و کم ) درصد 34( کم خیلیرا  مسألهجهت رفع این  دولت در هاي  همچنین آنها تالش

  .اند دانسته

  نبود انکشاف

د که دولت براي انکشاف در والیت آنها تالشی ان درصد از پاسخگویان این نظرسنجی اظهار داشته 22
و  کم خیلیرا  »نبود انکشاف« مسألهاسخگویان تالش دولت براي رفع درصد از پ 42همچنین  .نکرده است

  .اند درصد کم ارزیابی کرده 24
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  هاي پاسخگویان درباره فساد اداري نگرش و دیدگاه

ها و ادارك پاسخگویان  به بررسی نگرش) طیف لیکرت(اي  گزینه پنچسوال  24 با استفاده از در این بخش
و سعی شده است که سطح موافقت یا مخالفت افراد با اظهاراتی راجع  پرداختیممختلف فساد اداري از ابعاد 

  .هاي مختلف اجتماع سنجیده شود به نوع و ماهیت فساد در بخش

دهد، مجرم به  کسی که رشوت می«جمله این درصد از پاسخگویان با  7/57 دهد که نشان می 24شکل 
  .اند بوده» مخالف«درصد  23بوده و » کامال مخالف«، »آید حساب نمی

  .آید حساب نمیدهد، مجرم به  به نظر من کسی که رشوت میـ 1

  
 مورد اولتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -24شکل 

  .ها و روابط استفاده کنند برد کارهاي اداري خود از واسطه کنند براي پیش بیشتر مردم کوشش میـ 2

 

 دوممورد توزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -25شکل 
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برد  کنند براي پیش بیشتر مردم کوشش می«درصد از پاسخگویان با جمله  6/35دهد که  نشان می 25شکل 
  .اند بوده» کامال موافق«درصد  1/29بوده و » موافق« ،»ها و روابط استفاده کنند کارهاي اداري خود از واسطه

  دادن به کارمند دولت عیبی دادن به کار اداري، پول براي سرعت«با جملۀ  پاسخگویاندرصد از  1/51
  .اند بوده »مخالف«درصد هم  3/32و  »کامال مخالف« ،»ندارد

  .ندارد  دادن به کارمند دولت عیبی دادن به کار اداري، پول براي سرعتـ 3

 

 مورد سومسخگویان توزیع فراوانی نگرش پا -26شکل 

  .بگیردمأمور دولت حق دارد به دلیل معاش کم رشوت ـ 4

 

 مورد چهارمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -27شکل 
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مأمور دولت حق دارد به دلیل «با جملۀ درصد از افراد  5/59ه دهد ک نشان می) صفحه قبل( 27شکل 
  .اند کردهرا انتخاب  »مخالف« هم گزینۀ درصد 3/24بوده و » کامال مخالف« »معاش کم رشوت بگیرد

  

  

  

  

  

  

  

 به مجرم رد،یگ یم رشوت که یکس«ان با جملۀ درصد از پاسخگوی 8/69شود که  مشاهده می 28در شکل 
  .اند هبود »مخالف«درصد هم  9/19و » کامال مخالف« ،»دیآ ینم حساب

درصد  50بیشتر از . دهد بردن فساد اداري را نشان می بین بینی مردم نسبت به از میزان خوش 29شکل 

  دیآ ینم حساب به مجرم رد،یگ یم رشوت که یکس من نظر بهـ 5

 

 مورد پنجمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -28شکل 

  .بردن آن کار آسانی نیست قدر در جامعۀ ما ریشه دوانده که ازبین آن فساد اداريـ  6

 

 مورد ششمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -29شکل 
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بردن آن کار  قدر در جامعۀ ما ریشه دوانده که ازبین فساد اداري آن«با جمله ) درصد 4/51(پاسخگویان 
همچنین افرادي که با . اند داشته  درصد نظري میانه 16تقریباً . اند بوده »موافق«و  »کامال موافق« ،»آسانی نیست

  .شوند درصد از پاسخگویان را شامل می 30تقریباً  ،اند باال مخالف و کامال مخالف بوده جملۀ

کنند  سعی می کارمندان ادارات«با این جمله که ) درصد 2/64(اکثریت پاسخگویان این نظرسنجی 
درصد  5/18در این رابطه . اند ، موافق و کامال موافق بوده»مشکلی براي کار آنها ایجاد کنند تا رشوت بگیرند

  )30شکل . (اند بوده» کامال مخالف«و » مخالف«از پاسخگویان 

  .رندیبگ رشوت تا کنند جادیا مشکل من کار يبرا که کنند یم یسع ادارات کارمندانـ 7

 

 مورد هفتمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -30شکل 

 

  .ردیبگ سرعت يادار يکارها انجام شود یم باعث چون ست،ین بد هم ادیز يادار فساد وجودـ  8

 

 مورد هشتمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -31شکل 
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 31درصد کامال مخالف و  2/46(درصد از پاسخگویان مخالفت خود را  2/77دهد که  نشان می 31شکل 
 يادار يکارها انجام شود یم باعث چون ست،ین بد هم ادیز يادار فساد وجود«با جملۀ ) درصد مخالف

درصد  6/9(اند  درصد از پاسخگویان موافق جملۀ فوق بوده 5/13همچنین . اند کردهابراز » ردیبگ سرعت
  ).درصد کامالً موافق 9/3موافق و 

فساد اداري باعث فقر و بیچارگی بیشتر «پاسخگویان با جملۀ  درصد از 6/85دهد که  نشان می 32شکل 
  ).درصد موافق 6/30درصد کامال موافق و  55(اند  ، موافق بوده»شود شدن ثروتمندان می فقرا و ثروتمندتر

  است کرده دارتر پول را دارها پول و ثروتمندان و رتر،یفق را چارهیب و ریفق مردم ،يادار فسادـ 9

 

 مورد نهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -32شکل 

  .است ضرور واسطه و رشوت از استفاده فه،یوظ کی در شدن شامل يبراـ 10

 

 مورد دهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -33شکل 
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شدن در  درصد از پاسخگویان، استفاده از رشوت و واسطه را براي شامل 51، تقریباً 33بر اساس شکل 
درصد از پاسخگویان استفاده از رشوت و واسطه را براي  3/37همچنین . اند یک وظیفه ضروري دانسته

  .اند ندانستهشدن در یک وظیفه ضرور  شامل

از پاسخگویان ) درصد موافق 1/34درصد کامال موافق و  1/27(درصد  2/61دهد که  نشان می 34شکل 
موافق » شود خلق من يبرا یمشکل است ممکن چون ترسم یم نیمسئول به رشوت دادن گزاش از«با جملۀ 

  .اند درصد از پاسخگویان با جملۀ فوق مخالف بوده 2/24همچین . اند بوده

  .شود خلق من يبرا یمشکل است ممکن چون ترسم یم نیمسئول به رشوت دادن گزاش ازـ 11

 

 مورد یازدهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -34شکل 

 

  .ستین شدن حل قابل افغانستان در يادار فساد مشکل من نظر بهـ 12

 

 مورد دوازدهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -35شکل 
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 در يادار فساد مشکل من نظر به«درصد از پاسخگویان با جملۀ  9/57دهد که  نشان می 35شکل 
  .اند بوده) درصد 2/32(و کامال مخالف ) درصد 5/34(مخالف » ستین شدن حل قابل افغانستان

با افرادي که مرتکب فساد اداري «معتقدند که ) درصد 77تقریباً (اکثریت پاسخگویان  36بر اساس شکل 
  .اند بودهدرصد با جمله باال مخالف و کامال مخالف  12از این میان تنها . »شود شوند، برخورد قانونی نمی می

درصد پاسخگویان کامالً موافق و موافق این هستند که بسیاري از مأمورین و مسئولین بخش  83تقریباً 
  )37شکل . (کنند سازي و رفع آن نمی دولتی و خصوصی از فساد اداري باخبر هستند و کاري براي پاك

  .شود ینم یقانون برخورد فاسد افراد با چون ندارد يسود يادار فساد موارد دادن گزارشـ 13

 

 مورد سیزدهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -36شکل 

  .کنند ینم آن يساز پاك يبرا يکار و دارند خبر يادار فساد از یخصوص و یدولت يها بخش نیمسئول از ياریبسـ 14

 

 مورد چهاردهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -37شکل 
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معتقدند که ادارات دولتی و خدمات عامه ) درصد 73(دهد که اکثریت پاسخگویان  نشان می 38شکل 
رصد از پاسخگویان با این جمله د 12نزدیک به . بیشتر از بخش خصوصی آلوده به فساد اداري هستند

  ).درصد مخالف 3/7درصد مخالف و  9/4(اند   مخالف و کامالً مخالف بوده

مسئولین از  اند که بسیاري از این بودهدرصد از پاسخگویان موافق  3/34دهد که  نشان می 39شکل 

  .است شده لیتبد يعاد يامر به یخصوص بخش و عامه خدمات و یدولت ادارات در فسادـ 15

 

 مورد پانزدهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -38شکل 

  .مسئولین از نتایج بد فساد اداري باالي جامعه ما خبر ندارند ـ بسیاري از16

 

 مورد شانزدهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -39شکل 
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و ) درصد 8/15(پاسخگویان مخالف درصد از  25و تقریباً . خبرند پیامدهاي بد فساد اداري در جامعه بی
  .اند این جمله بوده) درصد 9(کامال مخالف 

اند  با این موضوع بوده) صددر 22(ق و کامال مواف) درصد 2/38(درصد از پاسخگویان موافق  60تقریباً 
  )40شکل . (»شود ، درباره فساد اداري کم صحبت میدینی  هایی مثل مساجد و مجالس در مکان«که 

هاي خدمات عامه اعتماد  درصد از پاسخگویان به علت فساد زیاد به ادرات دولتی و ارگان 77 تقریباً

  .شود در مساجد و مجالس دینی ما درباره مبارزه با فساد اداري کم صحبت میـ 17

 

 مورد هفدهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -40شکل 

  .هاي خدمات عامه اعتماد ندارم به علت فساد زیاد به ادارات دولتی و ارگانـ 18

 

 مورد هجدهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -41شکل 
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فوق اعالم  ۀدرصد از پاسخگویان مخالفت خود را با جمل 9در طرف مقابل این گروه اکثریت، تنها . ندارند
  )41شکل . (اند کرده

معتقدند که جامعۀ  از پاسخگویان )درصد، موافق 5/32درصد، کامال موافق و  3/37(درصد  70تقریباً 
  .نفع هستند ل و ذيدخیافغانستان در فساد اداري جهانی و نیروهاي خارجی 

اند که مسئولین  معتقد بوده) درصد موافق 3/32درصد کامال موافق و  47(درصد از پاسخگویان  3/79

  .نفع هستند اري دخیل و ذيجامعه جهانی و نیروهاي خارجی در فساد ادـ 19

 

 مورد نوزدهمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -42شکل 

  .اد اداري ندارندرتبه دولتی و حکومت اراده جدي براي مبارزه با فس مسئولین بلندـ 20

 

 مورد بیستمتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -43شکل 
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درصد نظري  6/10از این میان، . بلندرتبه دولتی و حکومت براي مبارزه با فساد اداري، ارادة جدي ندارند
  .اند مخالف و کامال مخالف بودهپاسخگویان درصد  7 تنها بینابین داشته و

 5/25(و موافق ) درصد 3/53(درصد از پاسخگویان، کامال موافق  8/78دهد که  نشان می 44شکل 
  .بیشتر از سطوح پایین جامعه استدولتی اند که فساد اداري بین مسئولین بلندرتبه  این بوده) درصد

هاي مهم  ها، ریاست ها، والی پارلمان، ثارنوالهاي  وکیل  فساد اداري بین مسئولین بلندرتبه دولتی مثل وزیران،ـ 21
  .بیشتر از سطوح پایین جامعه است.. .دولتی و

 

 ویکم مورد بیستتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -44شکل 

  .کم شده استدر یک سال گذشته میزان فساد اداري در کشور ـ 22

 

 ودوم مورد بیستتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -45شکل 
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اند که در یک سال گذشته میزان  مخالف این بوده درصد از پاسخگویان 3/61دهد که  نشان می 45شکل 
  .)درصد، مخالف 4/29کامال مخالف و درصد،  9/31( فساد اداري در کشور کم شده است

از  )درصد موافق 5/32درصد کامال موافق و  4/38(درصد  71که تقریباً دهد  می توضیح 46شکل 
جدي براي مبارزه با فساد اداري  ةالمللی اراد هاي بین جامعه جهانی و ارگان موافق این هستند که پاسخگویان

  .ندارند

  .المللی اراده جدي براي مبارزه با فساد اداري ندارند هاي بین انی و ارگانجامعه جهـ 23

 

 وسوم مورد بیستتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -46شکل 

  .شود شدن ناامنی می افزایش فساد اداري باعث بیشترـ 24

 

 وچهارم مورد بیستتوزیع فراوانی نگرش پاسخگویان  -47شکل 
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در همین . حال حاضر افغانستان است ترین مسأله داده است که ناامنی بزرگنتایج این نظرسنجی نشان 
درصد،  3/22درصد، کامال موافق و  2/68(درصد از پاسخگویان  5/90دهد که  نشان می 47شکل راستا، 
  .شود می در افغانستان شدن ناامنی اند که افزایش فساد اداري باعث بیشتر اظهار کرده) موافق

  به تفکیک والیاتموارد فساد اداري   هاي میزان رواج مقایسه میانگین
  

برخی مصادیق مهم فساد اداري   یل شده است،سوال فرعی تشک 10در این بخش از پرسشنامه که از 
بارزه علیه فساد اداري افغانستان، سوم قانون م ةعیناً از ماد  یقدامصاین قابل ذکر است که . آورده شده است

هدف ما این بوده است که دریابیم از نظر پاسخگویان . شده است مجلس عالی وزرا گرفته 7/6/1383مصوبۀ 
  .طح هر والیت گسترده و رایج استشده چقدر در سموارد ذکر

  

  
  سه میانگین نمرات مورد اولمقای -48شکل 

  

بیشترین » بودن گرفتن و دادن پول یا تحفه به عنوان رشوت رایج«دهد که در رابطه با  نشان می 48شکل 
بر اساس میانگین  نمرةهمچنین کمترین . است مربوط به والیت بادغیس )4.44(میانگین  بر اساس نمرة

  .استمربوط به والیت جوزجان  )3.65(
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بادغیس ننگرهار بلخ کندوز کابل کنر کندهار هرات پروان بدخشان بامیان جوزجان

رایج بودن گرفتن و دادن پول یا تحفه به عنوان رشوت
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  مورد دوممقایسه میانگین نمرات  -49شکل 

 بر اساس نمرةبیشترین » گري بودن استفاده از رابطه و واسطه رایج«دهد که در رابطه با  نشان می 49شکل 
مربوط به  )3.59(بر اساس میانگین  نمرةهمچنین کمترین . است مربوط به والیت بادغیس )4.54(میانگین 

  .استوالیت جوزجان 

 

  سه میانگین نمرات مورد سوممقای -50شکل 

بر اساس  نمرةبیشترین » کاري بودن استفاده از کمیشن رایج«دهد که در رابطه با  نشان می 50شکل 
مربوط به  )1.82(بر اساس میانگین  نمرةهمچنین کمترین . است مربوط به والیت ننگرهار )3.85(میانگین 

    .استوالیت بدخشان 
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بادغیس کابل بدخشان کندوز کندهار کنر ننگرهار بامیان بلخ هرات پروان جوزجان

رایج بودن استفاده از رابطه و واسطه گري 

3.85 3.79 3.68 3.58 3.49
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ننگرهار کندهار بادغیس کنر کابل بلخ هرات کندوز پروان جوزجان بامیان بدخشان

رایج بودن استفاده از کمیشن کاري  



42 

 

  سه میانگین نمرات مورد چهارممقای -51شکل 

میانگین بیشترین نمره بر اساس » بودن اختالس و غدر رایج«دهد که در رابطه با  نشان می 51شکل 
مربوط به والیت  )2.21(س میانگین همچنین کمترین نمره بر اسا. است مربوط به والیت ننگرهار )4.34(

  .است بدخشان

  
  مورد پنجممقایسه میانگین نمرات  -52شکل 

بیشترین » دادن تصامیم محاکم دولتی و قضایی بودن تخفیف رایج«دهد که در رابطه با  نشان می 52شکل 
 )2.45(همچنین کمترین نمره بر اساس میانگین . استمربوط به والیت کنر  )4.29( نمره بر اساس میانگین

    .استمربوط به والیت بدخشان 

4.34 4.31 4.29
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ننگرهار کنر کندهار بادغیس هرات کابل کندوز بلخ جوزجان پروان بامیان بدخشان

رایج بودن اختالس و غدر 
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3.24 3.19
2.71

2.45

0

1

2

3

4

5

کنر کندهار پروان هرات بامیان بادغیس کابل بلخ ننگرهار کندوز جوزجان بدخشان

رایج بودن تخفیف دادن تصامیم محاکم دولتی و قضایی 
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  مورد ششممقایسه میانگین نمرات  -53شکل 

ساختن مالحظات قومی، منطقوي، مذهبی، لسانی،  دخیلبودن  رایج«دهد که در رابطه با  نشان می 53شکل 
مربوط به والیت  )4.69( بیشترین نمره بر اساس میانگین» جنسی و حزبی در انتخاب و استخدام افراد

  .مربوط به والیت جوزجان است )3.36( ساس میانگینکمترین نمره بر ا. بادغیس است

 

  مورد هفتممقایسه میانگین نمرات  -54شکل 

بیشترین » ستنکاف از وظیفه بدون عذر قانونیامتناع و ابودن  رایج«دهد که در رابطه با  نشان می 54شکل 
مربوط  )1.97( کمترین نمره بر اساس میانگین. مربوط به والیت کندهار است )3.63( نمره بر اساس میانگین

    .به والیت بدخشان است

4.69
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بادغیس کندوز بدخشان کابل کنر پروان کندهار بلخ هرات بامیان ننگرهار جوزجان

رایج بودن دخیل ساختن مالحظات قومی، منطقوي، مذهبی، لسانی، جنسی و حزبی 
در انتخاب و استخدام افراد
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کندهار بادغیس کنر کابل بامیان بلخ ننگرهار پروان کندوز جوزجان هرات بدخشان

رایج بودن امتناع و استنکاف از وظیفه بدون عذر قانونی 
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  مورد هشتممقایسه میانگین نمرات  -55شکل 

بیشترین » استفاده سوء براي دولتی اسناد جعل و بودن تغییر رایج«دهد که در رابطه با  نشان می 55شکل 
مربوط  )2.09( کمترین نمره بر اساس میانگین. مربوط به والیت کندهار است )3.95( نمره بر اساس میانگین

  .به والیت بدخشان است

  
  مورد نُهممقایسه میانگین نمرات  -56شکل 

بیشترین » مورد در اجراي وظیفه ي و تعلل بیکار کمبودن  رایج«دهد که در رابطه با  می نشان 56شکل 
مربوط به  )2.34( کمترین نمره بر اساس میانگین. است مربوط به والیت کندهار )4(میانگین  نمره بر اساس

    .والیت بدخشان است
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کندهار کنر کابل ننگرهار بادغیس کندوز پروان بلخ جوزجان هرات بامیان بدخشان

رایج بودن تغییر و جعل اسناد دولتی براي سوء استفاده
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کندهار کنر بادغیس کابل بامیان ننگرهار بلخ پروان هرات کندوز جوزجان بدخشان

رایج بودن کم کاري و تعلل بی مورد در اجراي وظیفه 
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 مورد دهممقایسه میانگین نمرات  -57شکل 

» استفاده شخصی از امکانات دولتی و اوقات رسمیبودن  رایج«دهد که در رابطه با  می نشان 57شکل 
 کمترین نمره بر اساس میانگین. مربوط به والیت بادغیس است )4.62( بیشترین نمره بر اساس میانگین

 .مربوط به والیت بدخشان است )3.41(

  ك فساد اداري ادرامبناي نظر پاسخگویان از 

فساد اداري  ةنظراتشان دربار) درصد 6/51(پاسخگویان این نظرسنجی اکثریت دهد که         نشان می 58شکل 
  .شان استوار بوده است ربیات شخصیبر اساس تج

4.62
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بادغیس کندهار ننگرهار کنر کابل پروان کندوز بلخ هرات بامیان جوزجان بدخشان

رایج بودن استفاده شخصی از امکانات دولتی و اوقات رسمی 

 

 مبناي نظر پاسخگویان از درك فساد اداري -58شکل 
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 و  قوماعضاي فامیل و  ۀبر اساس تجرب ،فساد اداري ةدربارآنها از درصد  3/17 نظرات همچنین
بوده ) ها رادیو، تلویزیون و روزنامه(ها  رسانهمطالب درصد نظراتشان بر اساس  14. شان بوده است خویشان 

  .اند دوستان و همکارانشان بوده ۀدرصد دیگر نظراتشان بر اساس تجرب 12و تقریبا  .است

  به فساد اداري  جامعه هاي مختلف میزان آلودگی بخش

  
  هاي مختلف به فساد اداري بر حسب درصد میزان آلودگی بخش -59شکل 

با دیگر  ی در مقایسهدرصد از پاسخگویان بر این باورند که بخش دولت 4/83دهد  نشان می شکل باال
بوده درصد در رتبه دوم  8با تقریباً هاي خارجی  انجوها و سازمان. استاداري بیشتر آلوده به فساد  ها بخش

  .هاي سوم و چهارم اند در رتبه) ددرص 6/3درصد و  1/5به ترتیب با (بخش خصوصی و جامعه جهانی  و

 در تمامی والیات تحت پوشش نظرسنجیشود، بخش دولتی  مشاهده می 60همان طور که در شکل 
هاي خارجی و  بخش خصوصی، انجوها و سازمان(ها  دیگر بخش. بیشتر آلوده به فساد شناخته شده است

همچنین این . بودن به فساد اداري با بخش دولتی دارند گیري در میزان آلوده تفاوت چشم) جهانی ۀجامع
و ) درصد 95(، بادغیس )درصد 98(لتی در والیات بلخ فساد اداري بخش دومیزان دهد که  شکل نشان می

 61(در همین راستا بخش دولتی در والیات کندهار . هاي اول تا سوم را دارند در رتبه) درصد 90(کنر 
  .والیت هستند 12داراي کمترین میزان آلودگی به فساد اداري در میان ) درصد 71(و پروان ) درصد

83.4
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7.9
5.1

دولتی 

خصوصی

انجوها و سازمان هاي خارجی

نیروهاي خارجی
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پاسخگویان با . کند بیان می را هاي شغلی هاي آلوده بر اساس گروه نظر پاسخگویان دربارة بخش 61شکل 
در این  نکته قابل توجه. توجه به پایگاه شغلی خود نیز معتقدند که بخش دولتی بیشتر آلوده به فساد است

ها  دولتی را از دیگر بخشاند نیز بخش  کارمند بخش دولتی بودهخود این است که پاسخگویانی که  شکل
  .اند بیشتر آلوده به فساد اداري دانسته

  هاي شغلی گروههاي مختلف به فساد اداري به تفکیک  میزان آلودگی بخش -61شکل 

 

  هاي مختلف به فساد اداري به تفکیک والیات خشمیزان آلودگی ب -60شکل 
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  وظیفهکردن  ریت رشوت یا داشتن واسطه در پیدامیزان مؤث

بر اساس این . دهد وظیفه را نشان می پیداکردن در »واسطه داشتن یا رشوت« میزان مؤثریت 62شکل 
  .است درصد 5/86 گراف، میزان مؤثریت در بخش دولتی

کردن   رشوت یا داشتن واسطه در پیداکه پاسخگویان معتقدند در سطح والیت نیز دهد  نشان می 63شکل 
دهد که والیت بلخ در رتبه اول قرار دارد و  این گراف نشان می .در بخش دولتی بیشتر مؤثر استوظیفه 

  .والیت کندهار در آخرین رتبه قرار دارد

  
  وظیفه به تفکیک والیات پیداکردن در واسطه داشتن یا میزان تأثیرگذاري رشوت -63شکل 
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 هاي مختلف وظیفه در بخش پیداکردن در واسطه داشتن یا میزان تأثیرگذاري رشوت -62شکل 
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  هاي حکومت در مبارزه با فساد اداري خوشبینی پاسخگویان نسبت به فعالیتسطح 

هاي حکومت در مبارزه با فساد  ها و خوشبینی مردم نسبت به فعالیت دهد که امیدواري نشان می 64شکل 
د از پاسخگویان اصالً خوشبین درص 4/24دهد  چنانکه گراف زیر نشان می. اداري در سطح پایینی است

 کم خیلیو ) درصد 1/13(را کم شان  درصد از پاسخگویان هم میزان خوشبینی 4/41همچنین . اند نبوده
  .اند بیان کرده) درصد 3/28(

  
 هاي حکومت در مبارزه با فساد اداري خوشبینی پاسخگویان نسبت به فعالیتدرصد  -64شکل 

  سال گذشته شدن فساد در یک میزان رایج
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 فساد اداري در یک سال گذشتهرایج شدن  -65شکل  
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د از درص 31تقریباً . دهد شدن فساد اداري در یک سال گذشته را نشان می میزان رایج 65شکل 
به صورت زیادي گسترده و فراگیر شده  گذشته سال یک در فساد اداري اند که پاسخگویان بر این باور بوده

هم درصد  3/19و در نهایت . اند از پاسخگویان گزینه متوسط را انتخاب کرده درصد 7/19همچنین . است
   .اند گزینه خیلی زیاد را انتخاب کرده

  میزان موفقیت دولت قبلی افغانستان در مبارزه با فساد اداري

اند که دولت قبلی افغانستان  درصد از پاسخگویان بر این باور بوده 40تقریباً دهد که  نشان می 66شکل 
درصد از پاسخگویان موفقیت دولت قبلی را  29نزدیک به . است »اصالً موفق نبوده«در مبارزه با فساد اداري 

  .اند بی کردهارزیا »کم«را ی درصد از پاسخگویان نیز موفقیت دولت قبل 4/14. اند ارزیابی کرده »کم خیلی«

  بینی پاسخگویان از موفقیت دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداري پیش

به همین دلیل اکثریت . این نظرسنجی در ابتداي روي کارآمدن دولت وحدت ملی انجام شده است
. اند ارزیابی کرده) درصد 55/20(در مبارزه با فساد اداري را متوسط  این دولتپاسخگویان میزان موفقیت 

درصد  9/30 .با فساد اداري موفق نخواهد بوددرصد آنها معتقدند که دولت فعلی در مبارزه  84/18همچنین 
 18تقریباً . اند ارزیابی کرده) درصد 15/12(و کم ) درصد 94/17( کم خیلیرا  موفقیت میزان از پاسخگویان

  )67شکل . (اند د و خیلی زیاد ارزیابی کردهدرصد از پاسخگویان هم موفقیت دولت وحدت ملی را زیا

 

 میزان موفقیت دولت قبلی در مبارزه با فساد اداري -66شکل 
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  ة موارد فساد اداريمشاهد هنگامپاسخگویان  واکنش

با موارد فساد اداري ناراحت  هدهد که بیشتر پاسخگویان در این نظرسنجی در مواجه نشان می 68شکل 
حساس اوضاع ا شدن درصد از آنها از بهتر 4/16همچنین ). درصد 3/53(خورند  شوند و تأسف می می

کند چرا که از این موارد زیاد مشاهده  درصد از پاسخگویان برایشان تفاوتی نمی 5/9. کنند ناامیدي می
  . کنند می

 

 واکنش پاسخگویان در قبال مشاهده موارد فساد اداري -68شکل 

 بینی پاسخگویان از موفقیت دولت وحدت ملی در مبارزه با فساد اداري پیش -67شکل  
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درصد نیز سعی  3/7 .تخلف را به مسئولین گزارش دهندکنند که موارد  درصد از آنها تالش می 4/7تنها 
دهد که واکنش اکثر پاسخگویان  نشان میاین گراف در مجموع . کنند که فرد متخلف را نصیحت کنند می

  .واکنش انفعالی است ،هنگام مشاهد موارد فساد اداري

  به تفکیک والیات کنند در مبارزه با فساد بیشتر تالش می هایی که افراد یا گروه

ها بیشتر در امر مبارزه با فساد اداري  دهد که کدام افراد یا گروه به تفکیک هر والیت نشان می 69شکل 
 .کنند تالش می

  
  کنند هایی که در مبارزه با فساد بیشتر تالش می افراد یا گروه -69شکل 

  پروان

فساد اداري تالش  هایی که در مبارزه با در این والیت بر اساس نظر پاسخگویان بیشترین افراد یا گروه
بزرگان . درصد در رتبه بعدي قرار دارند 25نگارها با  روزنامه). درصد 2/36(علماي دینی است   کنند، می

درصد در  10ها با  درصد و سایر گروه 5/12جامعه مدنی با . درصد در جایگاه سوم است 2/16قومی با 
    .هاي بعدي قرار دارند رده
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  ننگرهار

ها را در جهت  درصد بیشترین تالش 5/42نگارها در این والیت با  ان روزنامهبر اساس نظر پاسخگوی
 8/18جامعه مدنی با . درصد قرار دارند 35بعد از آن علماي دینی با . دهند مبارزه با فساد اداري انجام می

  .ددرصد قرار دار 8/3هاي بزرگان قومی با  تالش در آخر. ها در رتبه سوم قرار دارد درصد از تالش

  کندوز

ها را در جهت مبارزه با  درصد بیشترین تالش 3/44علماي دینی در این والیت با  ،طبق نظر پاسخگویان
 23جامعه مدنی تقریباً با . درصد قرار دارند 3/24نگارها با  بعد از آن روزنامه. دهند فساد اداري انجام می

ایگاه آخر این درصد در ج 6/8و در نهایت بزرگان قومی با . ها قرار دارد درصد در جایگاه سوم این تالش
  .ها است تالش

  کُنر

بعد ). درصد 90/37(شود  ها انجام می ها در جهت مبارزه با فساد اداري توسط سایر گروه بیشترین تالش
بزرگان قومی با هاي  تالش. درصد در جایگاه دوم قرار دارد 5/28هاي علماي دینی تقریباً با  از آن تالش

  . درصد در رتبه سوم قرار دارند 2/24

  کندهار

ها در جهت مبارزه با فساد اداري توسط علماي  ندهار بیشترین تالشطبق نظر پاسخگویان در والیت ک
در . درصد قرار دارند 8/20نگارها با  هاي روزنامه بعد از آن تالش). درصد 3/52(گیرد  میدینی صورت 

  ).درصد 5/11دام هر ک(مدنی و بزرگان قومی قرار دارند هاي جامعه  درصد تالش 23نهایت با 

  کابل

ها را در جهت مبارزه با  درصد بیشترین تالش 2/27بر اساس نظر پاسخگویان شهر کابل، جامعه مدنی 
. ها است در جایگاه دوم این تالش 6/25نگارها از نظر پاسخگویان با  روزنامه. دهند فساد اداري انجام می

در نهایت ). درصد 6/15هر کدام با ( سوم قرار دارند  درصد در جایگاه 2/31ها با  بزرگان قومی و سایر گروه
  .ها در جایگاه آخر قرار دارند درصد از تالش 4/14علماي دینی با 
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  جوزجان

کنند  پاسخگویان جوزجانی معتقدند که علماي دینی والیتشان در مبارزه با فساد اداري بیشتر تالش می
ها  سایر گروه ).درصد 5/27(ها قرار دارد  بعدي این تالش رتبۀامعۀ مدنی از دیدگاه آنها در ج). درصد 2/31(

نگارها با  نامهدرصد در جایگاه چهارم و روز 8/13بزرگان قومی با . سوم قرار دارند درصد در رتبۀ 15با 
  .باشند ها می آخر این تالش درصد در رتبۀ 5/12

  هرات

ها را جهت مبارزه  درصد بیشترین تالش 34علماي دینی با  ،بر اساس دیدگاه پاسخگویان در این والیت
گارها ن روزنامه. ها قرار دارد درصد در رده دوم تالش 29یباً با مدنی تقر ۀجامع. دهند با فساد اداري انجام می

  . ها قرار دارند درصد از تالش 3/11در نهایت بزرگان قومی با . باشند سوم می درصد در رتبۀ 24تقریباً با 

  بامیان

ت مبارزه با ها را در جه درصد، بیشترین تالش 45پاسخگویان، در این والیت جامعه مدنی با به باور 
. وم قرار دارندها در این راستا در جایگاه د درصد از تالش 2/16ها با  سایر گروه. دنده فساد اداري انجام می

از این  8/13علماي دینی با . ندکن دانند چه کسانی بیشتر تالش می اند که نمی اطالعی کرده درصد اظهار بی 15
 8/3درصد و  2/6با به ترتیب نگارها و بزرگان قومی هر کدام  روزنامه. ها در جایگاه چهارم قرار دارند تالش

  .ها قرار دارند ي آخر این تالشها درصد در رتبه

  بلخ

درصد در این والیت  5/31ها با  دهد پاسخگویان معتقدند که سایر گروه نشان می 69شکل چنانکه 
ها در  درصد از تالش 4/25نگارها با  روزنامه. دنده ها را جهت مبارزه با فساد اداري انجام می بیشترین تالش

ایگاه سوم قرار ها در ج درصد از تالش 1/23مدنی از دیدگاه آنها با  همچنین جامعۀ. تبه دوم قرار دارندر
ها قرار  درصد در ردیف آخر این تالش 4/5درصد و  6/14علماي دینی و بزرگان قومی به ترتیب با . دندار

  .دارند

  بادغیس

ها در جهت مبارزه با فساد اداري توسط علماي دینی  به باور پاسخگویان این والیت، بیشترین تالش
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. ها در رتبه دوم قرار دارد درصد از تالش 16قریباً با مدنی ت جامعۀ). درصد 79تقریباً (گیرد  میصورت 
  .ها است درصد در رتبه آخر این تالش 5بزرگان قومی با 

  بدخشان

ها را جهت  در این والیت بر این باورند که علماي دینی بیشترین تالش) درصد 5/52(بیشتر پاسخگویان 
ها در جایگاه دوم قرار  درصد از تالش 8/23مدنی با از نظر آنها جامعه . دهند مبارزه با فساد اداري انجام می

 8/8(ها  بزرگان قومی و سایر گروه. ها در رتبه سوم قرار دارند درصد از تالش 5/12نگارها با  روزنامه. دارد
  .هاي آخر قرار دارند به ترتیب در رتبه) درصد 5/2درصد، 

د که در مبارزه با فساد اداري تالش ی هستنگروه ترین مهمفت که علماي دینی توان گ در مجموع می
پروان، کندوز، کندهار، جوزجان، (والیت  6والیت تحت پوشش نظرسنجی آنها در  12از مجموع . کنند می

مدنی  ماي دینی به باور پاسخگویان جامعۀبعد از عل. اند پاسخگویان بودهانتخاب اول ) بادغیس و بدخشان
دهد که جامعۀ مدنی  شده نشان می یاد  گراف. دهند اداري انجام می ها را جهت مبارزه با فساد بیشرین تالش
مدنی  هاي جامعه همچنین تالش. دارنددر مبارزه با فساد اداري  بیشترین نقش راکابل و بامیان در شهرهاي 

به  گروهدو بعد از این . است باالییدر سطح زجان، کندوز و بدخشان نیز جو  در برخی والیات مثل هرات،
آمار . دهند می در جهت مبارزه با فساد اداري انجام را  بیشترین تالشنگارها  روزنامه ،باور پاسخگویان

  .است هاي ننگرهار، کندوز، کابل، بلخ، هرات و پروان نسبت به سایر والیت بیشتر هاي آنان در والیت تالش

  به تفکیک محل زندگیکنند  هایی که در مبارزه با فساد بیشتر تالش می افراد یا گروه

) شهري و روستایی(ها را در مبارزه با فساد اداري به تفکیک محل زندگی  تالش افراد یا گروه 70شکل 
 2/49ها در جامعه روستایی با  طبق نظر پاسخگویان، علماي دینی در مقایسه با دیگر گروه. دهد نشان می

 9/14مدنی با  بعد از آن جامعۀ. اند انجام داده ها را در جهت مبارزه با فساد اداري درصد بیشترین تالش
  . درصد در جایگاه سوم قرار دارند 5/14بزرگان قومی با . درصد قرار دارد

هاي علماي دینی در جهت مبارزه با فساد اداري برجسته  تالش نظر پاسخگویان در جامعۀ شهري، طبق
. شود انجام می از سوي جامعه مدنی) درصد 5/24(ها  بعد از آنها بیشترین تالش). درصد 30تقریباً (است 

  .ها قرار دارند ها در جامعه شهري در رتبه سوم تالش درصد از تالش 8/21نگارها با  روزنامه
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  کنند به تفکیک محل زندگی  هایی که در مبارزه با فساد بیشتر تالش می افراد یا گروه -70شکل 

  

  ها، نهادها و ادارات ارگان  افراد، فساد اداري بندي درجه

این سؤال این بود که میزان از طرح  هدف. است سؤال فرعی تشکیل شده 16از  پرسشنامه این بخش
ها، مقامات و ادارات بخش دولتی و خصوصی را با استفاده از نظر پاسخگویان  از ارگانتعدادي آلودگی 

کمترین میزان آلودگی به فساد اداري با عدد صفر و  در این نمونه سؤاالت. بندي کرده و بسنجیم درجه
ها، مقامات و ادارات با توجه به نقش زیادي که در  این ارگان .بیشترین میزان با عدد پنج تعریف شده است

این بخش  .اند انتخاب شده ،هاي قبلی تعامل با مردم دارند و همچنین بر اساس استفاده از آنها در نظرسنجی
ها، ادارات و  شکل شفاف و روشنی دیدگاه مردم را نسبت به میزان فساد اداري نزد ارگاناز سؤاالت به 

  .کنید وار در زیر نتایج آن را مشاهده می هد که به شکل فهرستد شده نشان می هاي یاد مقام

  احزاب سیاسی

را به احزاب  5عدد فساد اداري یعنی  ةپاسخگویان بیشترین نمر از درصد 5/30دهد که  نشان می 71شکل 
از پاسخگویان هم به فساد اداري در احزاب  درصد 5/17. اند داده 3 نمرة از آنها درصد 18 .اند سیاسی داده

    . دادند 4 مرةنسیاسی 
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  پارلمان و شوراهاي والیتی

پارلمان و به را  5فساد اداري یعنی نمرة درصد از پاسخگویان بیشترین  48تقریباً  72شکل با توجه به 
باتوجه به نظر . اند داده 3 نمرةدرصد نیز  1/13را و  4درصد عدد  25تقریباً . اند شوراهاي والیتی داده

  .اند باالیی از فساد را گرفته نمرةتوان گفت پارلمان افغانستان و شوراهاي والیتی  پاسخگویان می

 دهی پاسخگویان به فساد اداري در احزاب سیاسی  نمره -71شکل  

 

 

 اري در پارلمان و شوراهاي والیتیبه فساد اد دهی پاسخگویان نمره -72شکل 
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  محاکم عدلی و قضایی

 را به 5عدد فساد اداري یعنی  ةبیشترین نمراز پاسخگویان  درصد 1/59دهد که  نشان می 73شکل 
را  4و  5نمرات  پاسخگویان درصد 80تقریباً  .اند داده 4 نمرةهم  درصد 21 .اند دادهمحاکم عدلی و قضایی 

  .اند کم عدلی و قضایی اختصاص دادهبه محا ،دهد که میزان باالیی از فساد را نشان می

  هاي انتخاباتی کمیسیون

هاي  درصد از پاسخگویان به میزان فساد اداري موجود در کمیسیون 9/60 دهد که نشان می 74شکل 
درصد  78در مجموع تقریباً . اند داده 3 نمرةدرصد  2/12و  4 نمرةدرصد  8/16و  5 نمرةانتخاباتی 

  .اند هاي انتخاباتی داده اد اداري موجود در کمیسیونرا به فس 4و  5پاسخگویان نمرات 

 دهی پاسخگویان به فساد اداري در محاکم عدلی و قضایی نمره -73شکل  

 
 هاي انتخاباتی پاسخگویان به فساد اداري در کمیسیوندهی  نمره -74شکل 
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  هاي دولتی و خدمات عامه ادارات و سازمان

هاي دولتی به ترتیب با  دهد که پاسخگویان به فساد اداري موجود در ادارات و سازمان نشان می 75شکل 
در مجموع بیشتر پاسخگویان . اند داده 3 نمرةدرصد  5/23و با  4 نمرةدرصد  3/26، 5 نمرةدرصد  9/28
  .اند  ها داده را به میزان فساد اداري موجود در ادارات و نهاد 4و  5نمرات ) درصد 2/55(

  هاي مالی و پولی ها و سازمان بانک

درصد  53/21: کند را چنین بیان میهاي مالی و پولی  ها و سازمان میزان فساد اداري در بانک 76شکل 
گراف باال پراکندگی . اند داده 4 نمرةدرصد  85/14و  5 درصد نمرة 17، تقریباً 2نمرة درصد  82/19 ،3 نمرة

 82/31(دهد  هاي مالی و پولی نشان می ها و سازمان را بین پاسخگویان در مورد میزان فساد در بانک ها پاسخ
  ).3درصد پایین تر از عدد  65/31و  3درصد باالتر عدد 

  
 هاي مالی ها و سازمان دهی پاسخگویان به فساد اداري در بانک نمره -76 شکل

 هاي دولتی و خدمات عامه دهی پاسخگویان به فساد اداري در ادارات و سازمان نمره -75شکل  
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  گمرکات و سرحدات

به میزان فساد اداري موجود در گمرکات و  )درصد 3/54( دهد که اکثر پاسخگویان نشان می 77شکل 
در مجموع . اند داده 3 نمرةدرصد  11و تقریباً  4 نمرة آنها درصد 3/17همچنین . اند داده 5 نمرةسرحدات 

  .اند داده 3نمرات باالتر از و سرحدات  گمرکاتبه فساد اداري موجود در درصد  71 تقریباً

  

  پولیس ملی و ترافیک

پولیس  را به 5عدد فساد اداري یعنی  ةپاسخگویان بیشترین نمر از درصد 2/34دهد که نشان می 78شکل 
 اکثر مجموعدر . اند داده 3ة درصد از پاسخگویان نمر 7/20و  4 ةنمردرصد  7/21 .اند داده ملی و ترافیک

  .اند داده 4و  5ی و ترافیک نمرات به میزان فساد اداري موجود در پولیس مل) درصد 56(پاسخگویان 

 فساد اداري در گمرکات و سرحداتدهی پاسخگویان به  نمره -  77 شکل 

  
 دهی پاسخگویان به فساد اداري در پولیس ملی و ترافیک نمره -78شکل 
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  ها و انجوهاي خارجی  سازمان

 ،5 ةپاسخگویان نمراز  درصد 15/20، 3 ةپاسخگویان نمراز درصد  21/21دهد که  نشان می 79شکل 
را براي فساد اداري در  4 ةپاسخگویان نمراز درصد  31/16و ، 2 ةدرصد از پاسخگویان نمر 46/17

  .اند داده 1نمرة  هم پاسخگویاندرصد از  52/10همچنین . اند اختصاص دادهها و انجوهاي خارجی  سازمان

  

  ها و مکاتب خصوصی پوهنتون

ها و مکاتب  به فساد در پوهنتونرا  3 از دهد که اکثر پاسخگویان نمرات کمتر نشان می 80شکل 
 .اند وصی دادهها و مکاتب خص پوهنتونبه را  5درصد نمرة  26/11تنها ). درصد 58/52(اند  خصوصی داده

  .نزد این گروه چندان باورمند نیستنداداري توان گفت که پاسخگویان به فساد  می

  
 نجوهاي خارجیها و ا دهی پاسخگویان به فساد اداري در سازمان نمره -79شکل 

  
 ها و مکاتب خصوصی دهی پاسخگویان به فساد اداري در پوهنتون نمره -80شکل 
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  هاي خصوصی رادیو و تلویزیون

را به فساد اداري در رادیو و  3 از نمرات کمترپاسخگویان درصد از  55تقریباً  دهد که نشان می 81شکل 
درصد  68/18اند،  یک را انتخاب کردهنمرة درصد  65/23از این میزان، . اند هاي خصوصی داده تلویزیون

  .اند را انتخاب کرده 2نمرة 

  

  هاي خصوصی ها و سازمان شرکت

ها و  به فساد اداري در شرکتاز پاسخگویان درصد  42تقریباً شود،  مشاهده می 82شکل در  چنانچه
 4و  5پاسخگویان نمرات  درصد از 27همچنین تقریباً . اند داده 3هاي خصوصی نمرات کمتر از  سازمان

  ).5درصد نمرة  44/14و  5درصد نمرة  13/13(اند  داده

 

 
 هاي خصوصی دهی پاسخگویان به فساد اداري در رادیو و تلویزیون نمره -81شکل 

 

 هاي خصوصی ها و سازمان فساد اداري در شرکت دهی پاسخگویان به نمره -82شکل 
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  جامعۀ جهانی و نیروهاي خارجی

را به میزان فساد اداري موجود در جامعه  4و  5نمرات پاسخگویان  درصد 6/47دهد که  نشان می 83شکل 
 توان میدر نهایت  .اند داده 3درصد از پاسخگویان نمراتی کمتر از  21تقریباً . اند جهانی و نیروهاي خارجی داده

  .انی و نیروهاي خارجی باور دارندجه ۀجامع نزداداري ي فساد به میزان باال پاسخگویاناکثر  گفت

  ها و مکاتب دولتی پوهنتون

را به میزان فساد اداري در میان  4و  5نمرات پاسخگویان از درصد  40تقریباً  ،84شکل بر اساس 
اند که بیشترین درصد پاسخگویان   داده 3 ةدرصد پاسخگویان نمر 43/22 .اند ها و مکاتب دولتی داده پوهنتون

  .اند داده 2و  1ات درصد از پاسخگویان نمر 30همچنین قریب به  .شود را شامل می

 دهی پاسخگویان به فساد اداري در جامعۀ جهانی و نیروهاي خارجی نمره -83شکل  

 
 

 مکاتب دولتیها و  دهی پاسخگویان به فساد اداري در پوهنتون نمره -84شکل 
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  ها شاروالی

. اند را انتخاب کرده 4درصد عدد  5/22و  5عدد پاسخگویان درصد  54تقریباً دهد که  نشان می 85شکل  
ن نمرات میزان فساد که بیشتریاند  تخاب کردهرا ان 4و 5درصد از پاسخگویان اعداد  76در مجموع تقریباً 

  .ها باور دارند پاسخگویان به میزان باالیی از فساد نزد شاروالی اکثر توان گفت در مجموع می .دباش اداري می

  ها ها و ولسوال والی

درصد  4/10و  4درصد، نمرة  6/18، 5درصد از پاسخگویان نمرة  58دهد که تقریباً  نشان می 86شکل 
اکثر توان گفت  گراف میتوجه به این  با. اند ها داده ها و ولسوال به فساد اداري در میان والی 3هم نمرة 

  .ها باور دارند ولسوال ها و والی پاسخگویان به میزان باالیی از فساد نزد

 ها دهی پاسخگویان به فساد اداري در شاروالی نمره -85شکل  

 

 

 ها ها ولسوال دهی پاسخگویان به فساد اداري به والی نمره -86شکل 
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  ها در دوازده والیت مقایسۀ میانگین میزان فساد اداري افراد، نهادها و ارگان

، )4.36(هاي انتخاباتی  دهد که باالترین میانگین فساد اداري به ترتیب به کمیسیون نشان می 87شکل 
 ، گمرکات و سرحدات)4.20(ها  ، شاروالی)4.32(محاکم عدلی و قضایی  ،)4.33(ها  ها و ولسوال والی

دهد که  همچنین نتایج این نظرسنجی نشان می. اختصاص دارد )4.1(و پارلمان و شوراهاي والیتی ) 4.18(
ها و  ، پوهنتون)2.09(هاي خصوصی  کمترین میانگین میزان فساد اداري به ترتیب به رادیو و تلویزیون

  .اختصاص دارد) 2.64(هاي خصوصی  ها و سازمان و شرکت) 2.30(مکاتب خصوصی 
  

  
  

  ها در دوازده والیت فساد اداري افراد، نهادها و ارگانمیزان مقایسۀ میانگین  -87شکل 

  ترین تأثیرات فساد اداري در جامعۀ مهم

  : ترین تأثیرات فساد اداري در جامعۀ به ترتیب اولویت چنین است دهد، مهم نشان می 88شکل چنانچه 

 درصد 21.13: اعتمادي مردم نسبت به دولت و قانون بی) 1

 درصد  18.35: هاي جهانی کمک شدن ومیل حیف) 2

 درصد 15.17: افزایش ناامنی) 3

 درصد 13.87: عدالتی و نابرابري افزایش بی) 4
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بانک ها و سازمان هاي مالی و پولی

سازمان ها و انجوهاي خارجی
پوهنتون ها و مکاتب دولتی

جامعه جهانی و نیروهاي خارجی
احزاب سیاسی  

پولیس ملی و ترافیک
ادارات و سازمان هاي دولتی و خدمات عامه

پارلمان و شوراهاي والیتی
گمرکات و سرحدات

شاروالی ها
محاکم عدلی و قضایی
والی ها و ولسوال ها

کمیسیون هاي انتخاباتی

میانگین
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 درصد 12.15: هاي اسالمی و ملی رفتن ارزش بین از) 5

 درصد 7.42: ناتوانی حکومت در ادارة جامعه) 6

 درصد 5.22: باالرفتن تعصبات قومی و نژادي و لسانی) 7

ترین تأثیرات فساد اداري در  گانۀ باال را به عنوان مهم درصد از پاسخگویان، تأثیرات منفی هفت 93.31
  .اند جامعۀ افغانستان دانسته

  مبارزه با فساد اداري  هاي بهترین روش

  : استزیر به شرح ) به ترتیب اولویت(مبارزه با فساد اداري هاي  روشبهترین  دهد که نشان می 89شکل 
 درصد 23.57 :کارمندان معاش باالبردن) 1

 درصد 16.07: مالامامان مساجد و بزرگان دینی و مذهبی) 2

 درصد 15.74: شدن سیستم اداري کمپیوتري) 3

 درصد 13.87: مبارزه فردي مردم با مظاهر فساد اداري) 4

 درصد 10.28: )ها ها و روزنامه رادیوها، تلویزیون(ها  رسانه) 5

 درصد 7.91: هاي مبارزه با فساد اداري ورکشاپ) 6

  

 ترین اثر فساد اداري بر جامعه مهم -88شکل 



نقش مهمی در توانند  میامامان مساجد و بزرگان مذهبی 
در مبارزه با  ارتباط نزدیکی با عامه مردم دارند و نقش تبلیغی آنها

بزرگان  ش مالامامان مساجد و بزرگان دینی،
  .است تر برجستهجامعه شهري 

  وجود محلی براي دریافت شکایات مردم دربارة تخلفات فساد اداري

  
  بهترین وسیلۀ مبارزه با فساد اداري از دید پاسخگویان به تفکیک محل زندگی

0

مالامامان مساجد و بزرگان مذهبی

بزرگان قومی و ریش سفیدها

باالبردن معاش کارمندان

)رادیو، تلویزیون و روزنامه ها(رسانه ها 

ورکشاپ هاي آموزشی مبارزه با فساد اداري

کمپیوتري شدن سیستم اداري

مبارزه فردي با مظاهر فساد اداري

سایر موارد

 محلی براي طرح و رسیدگی به شکایات مردم درباره تخلفات فساد اداري 
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امامان مساجد و بزرگان مذهبی  توان چنین نتیجه گرفت که مال می 89
ارتباط نزدیکی با عامه مردم دارند و نقش تبلیغی آنها آنها. شته باشنددا مبارزه با فساد اداري

ش مالامامان مساجد و بزرگان دینی،نقدر جامعه روستایی  .کننده باشد تواند تعیین می
جامعه شهري  به نسبتفساد اداري  مبارزه با سفیدها در امر

وجود محلی براي دریافت شکایات مردم دربارة تخلفات فساد اداري

بهترین وسیلۀ مبارزه با فساد اداري از دید پاسخگویان به تفکیک محل زندگی -89شکل 
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وجود ندارد که به شکایات  اند محل یا جایی درصد از پاسخگویان گفته 49دهد که  نشان می 90شکل 
چنین موجودیت درصد از پاسخگویان هم از  6/26همچنین . شود مردم درباره تخلفات فساد اداري رسیدگی

  .اند که یک چنین جایی وجود دارد درصد گفته 4/24تنها . اند اطالعی کرده جایی اظهار بی

  موارد فساد اداري دهی کل براي گزارشمش ترین مهم

رین مشکل براي طرح شکایت و ت بر این باورند که مهم د که اکثریت پاسخگویانده نشان می 91شکل 
. شود بودن کار آنهاست، چون قانون باالي فرد متخلف تطبیق نمی فایده دادن موارد فساد اداري، بی گزارش

ترسند که  ، مینشدن آنها توسط قانون حمایت اند که به خاطر پاسخگویان معتقد بودهدرصد از  19همچنین 
در . اند که اثبات آن بسیار سخت است درصد هم بر این باور بوده 1/13. موارد فساد اداري را گزارش دهند

ترین  ا مهموارد فساد اداري رمدادن  براي گزارش درصد هم نبود اداره و یا محلی رسمی 3/10 همین راستا
  .اند دانستهمشکل در این رابطه 

  عامل فساد اداري در ده سال گذشته ترین مهم

   :به شرح زیر است گذشته سال 10 در يادار فساد ساز لل زمینهع نیتر مهم 92بر اساس شکل 

 درصد 24.4 :اجرانشدن قانون باالي همه به طور یکسان) 1

 مهمترین مشکل براي گزارش کردن موارد فساد اداري -91شکل 
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 درصد 20.5: مأمورین دولتنبود نظارت بر ادارات و کارمندان و ) 2

 درصد 20.3: سال گذشته 10داري ضعیف در  حکومت) 3

 درصد 17.3: مردان نبود یک ارادة جدي براي مبارزه با فساد اداري در میان دولت) 4

 درصد 5.9: نبودن حقوق کارمندان کافی) 5

  فساد اداري  گفتگو و تبادل نظر دربارة

 سال گذشته 10مهمترین علل فساد اداري در  -92شکل 

 

 گفتگو دربارة موارد فساد با خانواده و دوستانمیزان  -93شکل 
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در مورد فساد اداري با خانواده و ) درصد 36.5(دهد که اکثریت پاسخگویان  می  نشان 93شکل 
با  بارهپاسخگویان به میزان متوسط در این درصد از  28همچنین تقریباً . کنند دوستانشان زیاد صحبت می

این باره با خانواده و دوستان  درصد هم به میزان کمی در 15.6و . کنند خانواده و دوستانشان صحبت می
موضوع فساد اداري توان گفت  این شکل در مجموع میاز با توجه به نتایج حاصل  .کنند صحبت می خود

  .مسأله روزمره بسیاري از پاسخگویان است
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  گیري نتیجهبندي و  جمع

توان یاد کرد که اکثر کشورها مخصوصاً کشورهاي جهان سوم  د اداري به عنوان مشکلی جهانی میاز فسا
اما آنچه . گی جوامع اشکال متفاوتی داردیافت توسعهبا توجه به سطح  مسألهاین . ا این معضل مواجه هستندب

  . کند ا فراهم میکه مشخص و واضح است، این است که فساد اداري رفته رفته موجبات انحطاط جوامع ر

بسیاري از ساختارهاي . تري دارد این معضل در کشورهاي پساجنگ مثل افغانستان ظهور و نمود جدي
اداري، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي افغانستان در طول بیش از سه دهه جنگ از بین رفته و یا ناکارآمد شده 

هاي  یزده سال گذشته میزان باالیی از کمکرشد فساد اداري باعث شده است که در طول س پدیدة روبه. است
جامعۀ جهانی براي روند بازسازي افغانستان نتواند تغییرات زیادي در ساختارهاي اقتصادي این کشور ایجاد 

گرفتن که یکی از مصادیق بارز فساد اداري است، در  دادن و رشوت شود گفت که رشوت به جرأت می. کند
  . عادي و روزمره تبدیل شده استزندگی مردم افغانستان به امري 

گرفته دولت قبلی افغانستان در مبارزه با فساد اداري کافی نبوده است و فساد اداري  هاي صورت تالش
جدي  مسألهن نظرسنجی، فساد اداري سومین ای آمده از دست بنا به اطالعات به. همچنان در حال رشد است

 مسألهدر جهت رفع این واضح است که اگر . عه کشور استرشد و توسبر سر راه جدي  یمانع وافغانستان 
  .را به خطر اندازد.. .داري خوب و تواند امنیت، رشد اقتصادي، حکومت می ،کاري صورت نگیرد

در تغییر معادالت  اي علماي دینی نقشی برجسته و جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و دینی است
ظرفیت، پایگاه اجتماعی و نفوذ غیر قابل انکاري در میان عامه مردم آنها . دارندآن اجتماعی و فرهنگی 

اند و باید از ظرفیت و توانایی آنان در جهت مبارزه با  هاي اجتماعی این جامعه آنها بخشی از سرمایه. دارند
ر توانند نقشی برجسته د دهد که علماي دینی می نتایج این نظرسنجی نشان می. فساد اداري استفاده نمود

  .مبارزه علیه فساد اداري داشته باشند

. در قبال مشاهده موارد فساد اداري بسیار خطرناك است مردم افغانستانتفاوتی  واکنش انفعالی و بی
نتیجه چنین . شود کاري کرد یعنی براي فساد اداري نمی  یعنی پذیرش وضع موجود،در برابر فساد انفعال 

اعتمادي مردم نسبت به  دم مشارکت در مبارزه علیه فساد اداري، بییأس و ناامیدي در جامعه، ع ،وضعیتی
دهد که واکنش مردم نسبت به موارد فساد  هاي این نظرسنجی نشان می بررسی. قانون و دولت خواهد بود

  .باشد براي جامعهجدي  يتواند زنگ خطر تفاوتی و انفعال است که خود می اداري بی
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فساد . ستداندر اداره کشور   ضعف جدي حکومت ۀنشانتوان  ا میرفساد اداري وجود میزان باالي 
نتایج این نظرسنجی از بخش دولتی به عنوان . ها و منابع جامعه است اداري موجب توزیع نابرابر درآمد

دولت براي مبارزه با فساد اداري در قدم نخست باید از خود شروع . کند هاي جامعه یاد می فاسدترین بخش
هاي  خود نظم ببخشد و قدماداري به بروکراسی . و پاسخگویی را در دستور کار خود قرار دهد شفافیت. کند

هاي دولت و  تواند هزینه یقیناً اقدامات یاد شده می. جدي در راه مدرنیزه کردن سیستم اداري خود بردارد
  .مردم را به صورت جدي کاهش دهد و مشروعیت دولت را نیز تقویت نماید

  پیشنهادات

 در جامعه تایج این نظرسنجی و ماهیت پنهان، چندبعدي و پیچیدگی فساد ادارير نهایت با توجه به ند
  :شود هتر علیه فساد اداري ارائه میبراي مبارزه هر چه ب پیشنهادهاي زیر، افغانستان

اي نیست که دولت  مسألهفساد  :مبارزه با فساد اداري در فرآیندمردم هرچه بیشتر مشارکت  )1
ل است، تصور اینکه تنها دولت افغانستان در این زمینه مسئو. افغانستان به تنهایی بتواند با آن مبارزه کند

هایی براي طرح و رسیدگی  آدرس براي تحقق مشارکت هرچه بهتر مردم، مسئولین دولتی باید  .اشتباه است
 .رها کند مسألهغانستان را در حل این دولت افهمچنین جامعه جهانی نیز نباید . به شکایات مردم ایجاد کنند

جدي  ضعف ارادة :کالن سیاسی در سطوحفساد اداري  در مبارزه علیهجدي  آمدن ارادة به وجود) 2
ت صورت حمایدر سطوح مختلف اجتماعی از مفسدین  شود مداران باعث می ان و سیاستمرد در دولت

تداوم این عمل، حمایت عمومی . سوء استفاده کنندشان  این حمایت از موقعیت گیرد و آنها همیشه در سایۀ
  .را از دولت برخواهد داشت و شکاف عمیقی میان مردم و دولت ایجاد خواهد کرد

سیستم  :قانون انهاي قضایی و پلیس به عنوان مجری نظارت جدي دولت بر عملکرد دستگاه) 3
توان  ه این سیستم اصالح نشود نمیتا زمانی ک. قضایی و پلیس افغانستان نیازمند بازنگري جدي است

 . بع آن عدالت در جامعه توزیع گرددامیدوار بود که قانون در جامعه اعمال شود و به ت

علماي دینی افغانستان، با توجه به موقعیت  :هاي اجتماعی و فرهنگی جامعه استفاده از ظرفیت) 4
. نادیده گرفت نباید این ظرفیت را. ي ایفا کنندتوانند نقشی برجسته در مبارزه با فساد ادار اجتماعی خود می

 .زه علیه فساد اداري برداشتدر جهت مبارهایی خوب  قدم توان هاي آنان می استفاده از ظرفیت یقیناً با
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مبارزه با  :در مبارزه با فساد اداريبا اهداف مشخص یک استراتژي جامع و بلند مدت  تدوین) 5
شرایط و نیازهاي   ریزي شده باشد، تواند نتیجه مطلوبی داشته باشد که به صورت برنامه فساد اداري زمانی می

همچنین اراده جدي در سطوح باالي دولت و حمایت مردم . جامعه افغانستان در آن در نظرگرفته شده باشد
اداري باید مورد بازنگري قرار گیرد و از حالت  استراتژي موجود مبارزه علیه فساد. را با خود داشته باشد

 .دهددستورالعملی به اجرایی تغییر شکل 

در کشورهایی که دولت به هر : در مبارزه علیه فساد اداري ها مدنی و رسانه تقویت نهادهاي جامعۀ) 6
مدنی و  معۀهاي جا وبی ایفا کند، این نهادهاي مختلف به خ تواند مسئولیت خود را در عرصه دلیلی نمی

مدنی  نهادهاي جامعۀ. کنند ضعیت ایفا میها هستند که به عنوان بازوي حکومت نقشی مهم در تغییر و رسانه
المللی در مبارزه با فساد اداري اثربخش  تواند هم در سطح محلی و هم در سطح ملی و بین ها می و رسانه

 .تواند نتایج خوبی راه به همراه داشته باشد ه میلذا تأکید بیشتر بر نقش و عملکرد آنها در این بار. باشند

بهبود وضعیت معیشتی کارمندان ارتباط مستقیمی با کاهش  :کارمندان دولت بهبود وضعیت معیشتی) 7
دهد که اغلب  نتایج بدست آمده از این نظرسنجی نشان می. دارد میزان فساد اداري در سیستم اداري دولت

تواند یکی از ابزارهاي مناسب در مبارزه با فساد اداري  ردن معاش کارمندان میپاسخگویان معتقد هستند باالب
شده در سطح دنیا، از این عامل به عنوان یکی از ابزارهاي مهم در مبارزه  در بسیاري از تحقیقات انجام. باشد

 .با فساد اداري یاد شده است

سیستم اداري افغانستان، کهنگی و یکی از عوامل ناکارآمدي  :توسعه سیستم دولت الکترونیک) 8
. هاي بروز فساد اداري در افغانستان گسترش پیدا کند شود که زمینه بودن آن است؛ این عامل باعث می سنتی

را کاهش دهد و سرعت انجام طویل دولت  تواند بوروکراسی عریض و توسعۀ سیستم دولت الکترونیک می
شود که مراحل ارزیابی، نظارت و  باعث می کدولت الکترونیگسترش سیستم . امورات اداري را افزایش دهد

 .هاي بروز فساد اداري را کاهش دهد شفافیت در امور اداري با دقت و سهولت بیشتري انجام شود و زمینه

از فساد اداري به عنوان  :هاي درسی مبارزه با فساد اداري در منابع آموزشی و کتاب دادن بحث قرار) 9
شود   بودن فساد اداري در افغانستان، پیشنهاد می با توجه به فراگیر .شود یاد میموانع توسعۀ  ترین از مهم یکی

 .که بحث مبارزه با فساد اداري به عنوان بخشی از واحدهاي درسی آموزش عالی و مکاتب قرار داده شود
  .ترین روشهاي مبارزه با فساد اداري است هزینه یکی از بهترین و کماین 
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  ه نظرسنجی مبارزه با فساد اداريپرسشنام
  )فقط یک مورد مشخص شود(در حال حاضر چیست؟  ترین مشکل افغانستان بزرگ -1

       □ناامنی) 4                      □وجود فساد اداري ) 3       □و قاچاق مواد مخدر تولید) 2               □بیکاري) 1
  □نبود خدمات صحی و بهداشتی ) 7                                     □نبود انکشاف ) 6                         □فقر) 5
       □اعتیاد به مواد مخدر ) 9               □وضعیت بد تعلیم و تربیه ) 8

  □دانم  نمی -99      ................................................          .................................................................سایر موارد ) 55
  

  تالش کرده است؟ چقدر ،مشکلی که گفتیددر جهت رفع  دولت  -2
  

خیلی زیاد   )4(زیاد متوسط   )2(کم کم  خیلیتالشی نکرده دانم  نمی
              

  

فقط یک مورد مشخص ( مشکل والیت شما در حال حاضر چیست؟ ترین ترین و بزرگ مهم -3
  )شود

       □ناامنی) 4                      □وجود فساد اداري ) 3       □و قاچاق مواد مخدر تولید) 2               □بیکاري) 1
  □نبود خدمات صحی و بهداشتی ) 7                                     □نبود انکشاف ) 6                         □فقر) 5
       □اعتیاد به مواد مخدر ) 9               □وضعیت بد تعلیم و تربیه ) 8

  □دانم  نمی -99      .................................................................................................................          سایر موارد ) 55
  تالش کرده است؟ در والیت شما چقدر ،مشکلی که گفتیددر جهت رفع  دولت  -4

  

خیلی زیاد   )4(زیاد متوسط   )2(کم کم  خیلیتالشی نکرده دانم  نمی
              

  

  !شود، مشخص کنید در جدول زیر میزان موافقت و مخالفت خود را با جمالتی که خوانده می -5

مشخص )  √( مارك  با تیکرا جواب سواالت این جدول : نوت
  جمالت باید به دقت خوانده شود .کنید

لف
خا
الً م
کام

  

لف
خا
م

سط  
متو

فق  
موا

فق  
موا

الً 
کام

  

ن
 می

نم
دا

  

              آید  دهد، مجرم به حساب نمی به نظر من کسی که رشوت می  1

خود از  بردن کارهاي اداري کنند براي پیش بیشتر مردم کوشش می  2
 .ها و روابط استفاده کنند واسطه

            

             دادن به کارمند دولت عیبی ندارد براي سرعت دادن به کار اداري، پول  3

              .بگیرد کم رشوت معاش دلیل دارد به حق دولت مأمور  4

             آید گیرد، مجرم به حساب نمی به نظر من کسی که رشوت می  5

در جامعه ما ریشه دوانده که از بین بردن آن کار  قدر  فساد اداري آن  6
  .آسانی نیست

            



75 

کنند که براي کار من مشکل ایجاد کنند تا  کارمندان ادارات سعی می  7
  رشوت بگیرند

            

شود انجام کارهاي  وجود فساد اداري زیاد هم بد نیست، چون باعث می  8
  اداري سرعت بگیرد

            

فقیر و بیچاره را فقیرتر کرده و ثروتمندان و  فساد اداري، مردم  9
  پولدارها را پولدارتر  کرده است

            

شدن در یک وظیفه، استفاده از رشوت و واسطه ضرور  براي شامل  10
  .است

            

ترسم چون ممکن است مشکلی  از گزارش دادن رشوت به مسئولین می  11
  براي من خلق شود 

            

              . شدن نیست به نظر من مشکل فساد اداري در افغانستان قابل حل  12

دادن موارد فساد اداري سودي ندارد، چون با افراد فاسد و  گزارش  13
  شود  رشوت بگیر برخورد قانونی نمی

            

ي دولتی و خصوصی از فساد ها بسیاري از مامورین و مسئولین بخش  14
  کنند پاکسازي آن نمی اداري خبر دارند و کاري براي

            

فساد در ادارات دولتی و خدمات عامه و بخش خصوصی به امري عادي   15
  تبدیل شده است

            

بسیاري از مردم و مسئولین از نتایج بد فساد اداري باالي اقتصاد ما   16
  خبر ندارند

            

صحبت در مساجد و مجالس دینی ما دربارة مبارزه با فساد اداري کم   17
  شود می

            

هاي خدمات عامه اعتماد  به علت فساد زیاد به ادارات دولت و ارگان  18
  ندارم

            

نفع  جهانی و نیروهاي خارجی در فساد اداري، دخیل و ذي  جامعۀ  19
  .هستند

            

مسئولین بلندرتبۀ دولتی و حکومت ارادة جدي براي مبارزه با فساد   20
  اداري ندارند

            

21  
هاي  فساد اداري بین مسئولین بلندرتبۀ دولتی مثل وزیران، وکیل

بیشتر از سطوح ... .هاي مهم دولتی و ها، ریاست ها، والی پارلمان، ثارنوال
  پایین جامعه است

            

              در یک سال گذشته میزان فساد اداري در کشور کم شده است  22

ارادة جدي براي مبارزه با فساد المللی  هاي بین جامعۀ جهانی و ارگان  23
  اداري ندارند

            

              شود افزایش فساد اداري باعث بیشترشدن ناامنی می  24
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 5  و »کمترین میزان«برابر با  صفراگر . در جدول زیر مواردي از فساد اداري ذکر شده است -6
ه شده، گفتدر والیت شما مواردي که در جدول زیر  !فساد اداري باشد »میزان بیشترین«برابر با 

  است؟ چقدر گسترده و رایج
  5  4  3  2  1  صفر  دانم نمی  موارد فساد اداري

                گرفتن و دادن پول یا تحفه به عنوان رشوت  1

              گري   و واسطه  استفاده از رابطه  2

              کاري کمیشن  3

                 اختالس و غدر  4

              دادن تصامیم محاکم دولتی و قضاییتخفیف   5

 و مذهبى منطقوى، قومى، مالحظات ساختن دخیل  6
                استخدام و انتخاب در جنسى حزبى، لسانى،

                قانونى عذر بدون وظیفه از استنکاف و امتناع  7

                تغییر و جعل اسناد دولتی براي سوءاستفاده شخصی  8

                محوله ایفوظ ياجرا در مورد بى تعللکاري و  کم  9

                 رسمى اوقات و دولتى امکانات ازشخصی  استفاده  10

 )فقط یک مورد مشخص شود( بر چه اساسی است؟ بیشترنظرات شما دربارة فساد اداري   -7

 □تجربیات شخصی  - 1

 □تجربیات اعضاي فامیل و قوم و خویش  - 2

 □همکارانم  و دوستان بر اساس تجربۀ - 3

 □المللی و داخلی  ها و تحقیقات بین گزارش - 4

 □ها  ها و روزنامه ها مثل رادیوها و تلویزیون رسانه - 5

 ...................................................................................................سایر موارد  -55

فقط یک مورد ( ؟هستند بیشتر آلوده به فساد اداريیر هاي ز به نظر شما کدام یک از بخش -8
  )مشخص شود

  □ نیروهاي خارجی )4          □ هاي خارجی و سازمان ها   NGO)3        □خصوصی ) 2       □دولتی ) 1
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ثریت مؤها بیشتر  یک از این بخش رشوت یا داشتن واسطه در پیداکردن وظیفه در کدام -9
  )یک موردفقط (؟دارد

  □ نیروهاي خارجی )4          □ هاي خارجی و سازمان ها   NGO)3        □خصوصی ) 2       □دولتی ) 1

 خوشبینهاي مبارزه با فساد اداري از طرف حکومت،  شما چقدر به تأثیرگذاري فعالیت -10
  ؟ هستید

خیلی زیاد   )4(زیاد متوسط کم کم  خیلیاصال خوشبین دانم  نمی
              

شده  گیر گسترده و همهتا چه اندازه یک سال گذشته مشکل فساد اداري در به نظر شما  -11
  ؟است

  )5(خیلی زیاد   )4(زیاد   )3(متوسط   )2(کم   )1(کم  خیلیدانم  نمی
            

  بوده است؟ موفق چقدر در مبارزه با فساد اداري دولت قبلی افغانستانکنید  شما فکر می -12

خیلی زیاد   )4(زیاد متوسط   )2(کم کم  خیلی اصال موفق نبودهدانم  نمی
              

تواند در مبارزه با فساد اداري  چقدر می) حکومت وحدت ملی( حکومت فعلیبه نظر شما  -13
  عمل کند؟ موفق نسبت به دولت قبلی

خیلی زیاد   )4(زیاد متوسط کم کم  خیلی موفق نخواهد بوددانم  نمی
              

  )فقط یک مورد مشخص شود( کنید؟ از دیدن موارد فساد اداري چه احساسی پیدا می -14
 □خورم  شوم و تأسف می ناراحت می) 1
 □کنم که فرد متخلف را نصیحت کنم  کوشش می) 2
 □کنم  اعتراض می) 3
 □بینم  کند چون زیاد می برایم تفاوتی نمی) 4
 □کنم شدن اوضاع، احساس ناامیدي می از بهتر) 5
 □کنم که تخلف را به مسئولین گزارش بدهم  می  سعی) 6

  .......:............................................................................................................................سایر موارد) 55
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تالش  اداري در امر مبارزه با فساد بیشتر ،ها در محل زندگی شما کدام افراد یا گروه -15
  )فقط یک مورد(کنند؟ می

  □جامعه مدنی) 4                  □نگارها  روزنامه) 3             □ علماي دینی) 2                □بزرگان قوم ) 1

 .............................................................................موارد سایر) 55

باشد، از نظر شما نمرة  بیشترین میزان فساداداري ،5و  کمترین میزان فساد اداري ،صفراگر  -16
  ؟هاي زیر چند است فساد اداري براي افراد، ادارات، نهادها و ارگان

  دانم نمی  5  4  3  2  1  صفر  

                احزاب سیاسی  1

               پارلمان و شوراهاي والیتی 2

               محاکم عدلی و قضایی  3

                هاي انتخاباتی کمیسیون  4

               هاي دولتی و خدمات عامه  ادارات و سازمان 5

                هاي مالی و پولی ها و سازمان بانک  6

                گمرکات و سرحدات  7

                پولیس ملی و ترافیک  8

                ها و انجوهاي خارجی سازمان  9

                ها و مکاتب خصوصی پوهنتون  10

                هاي خصوصی رادیو و تلویزیون  11

                هاي خصوصی  ها و سازمان شرکت  12

                جامعه جهانی و نیروهاي خارجی  13

                ها و مکاتب دولتی  پوهنتون  14

                ها  شاروالی  15

                ها ها و ولسوال والی  16
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  )موردفقط یک ( ؟اثر فساد اداري باالي جامعه افغانستان چه بوده است ترین مهمبه نظر شما  -17
  □اعتمادي مردم نسبت به دولت و قانون  بی) 2                          □هاي جهانی  کمک شدن حیف و میل) 1
  □باالرفتن تعصبات قومی و نژادي و لسانی ) 4                        □هاي اسالمی و ملی  از بین رفتن ارزش) 3
  □امنی  افزایش نا) 6                                   □عدالتی و نابرابري  افزایش بی) 5
  □هاي حکومت  اهداف و برنامه  تطبیق نشدن)  8                              □ناتوانی حکومت در ادارة جامعه ) 7

  .................................................................................................سایر موارد ) 55

  )فقط یک مورد( ؟چیستمبارزه با فساد اداري  براي وسیلهبهترین به نظر شما   -18
  □بردن معاش کارمندان باال )3    □ها  سفید بزرگان قومی و ریش) 2      □مال امامان مساجد و بزرگان مذهبی ) 1
  □هاي آموزشی مبارزه با فساد اداري  پورکشا) 5                        □) ها رادیو و تلویزیون و روزنامه(ها  رسانه) 4
  □مبارزه فردي مردم با مظاهر فساد اداري ) 7                                     □سیستم اداري  شدن کمپیوتري) 6

  ..........................................................................................................سایر موارد) 55

وجود دارد که به شکایات ) مستقل یا دولتی(در محل زندگی شما کدام ارگان یا اداره یا جایی  -19
  مردم دربارة تخلفات فساد اداري رسیدگی کند؟

  □دانم  مین -99        □خیر)2  □بله ) 1
  )فقط یک مورد(بارة موارد فساد اداري چه مشکالتی وجود دارد؟       ر     و طرح شکایت د  براي گزارش -20

  □ در محل زندگی ما جایی وجود ندارد که موارد فساد اداري را گزارش دهیم) 1
  □اثبات آن بسیار سخت است ) 2
  □ شود فایده است چون قانون باالي فرد متخلف تطبیق نمی بی) 3
  □ شوند چون حمایه نمی  ترسند که این موارد را گزارش دهند، ها می یلیخ) 4
  □دانند که این موارد را به کجا گزارش بدهند  ها نمی خیلی) 5
  □ کند که گزارش کنیم برایمان تفاوتی نمی) 6
  □ارزش گزارش کردن ندارد ) 7

  ...........................................................................سایر موارد ) 55

  )فقط یک مورد(سال گذشته چیست؟  10ترین عامل فساد اداري د ر  مهم ،با توجه به تجربۀ شما - 21

   □نبود نظارت از ادارات و کارمندان و مامورین ) 1
  □ المللی به افغانستان هاي بین سرازیرشدن کمک) 2
  □موجودیت طی مراحل طوالنی اداري ) 3
  □ مردان کشور جدي در مبارزه با فساد اداري در میان دولت ةنبود یک اراد) 4
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  □اجرا نشدن قانون باالي همه به طور یکسان ) 5
  □ کافی نبودن حقوق کارمندان دولت) 6
  □هاي جامعۀ جهانی  نبود نظارت بر چگونگی مصرف کمک) 7
  □حکومتداري ضعیف در ده سال گذشته ) 8

  ........................................................................................................................سایر موارد ) 55

  کنید؟ به طور کلی، آیا شما در مورد فساد اداري با خانواده یا دوستانتان صحبت می -22

  □دانم  نمی )99          □تمایل ندارم ) 5  □ کم خیلی) 4    □ کم) 3  □ متوسط) 2   □ زیاد )1

  

  

  شناسی صات جمعیتمشخ

    ........./ ...../ .....2015: تاریخ مصاحبه                        ....           ......: ..............................محل مصاحبه
  : ...............................شماره پرسشنامه: ..........................................                                   نام پرسشگر 

  □زن ) 2                 □مرد ) 1    :جنسیت - 24..............................................         :سن -23

  □مطلقه ) 4                 □بیوه ) 3              □متأهل ) 2                □مجرد ) 1    :حالت مدنی -52
  .............................................................       :نام والیت محل زندگی -62

  □قریه ) 2            □شهر ) 1      :محل زندگی -27

    :تحصیالتمیزان  -28
  □فارغ دوره متوسطه ) 3                      □فارغ دورة ابتداییه ) 2                          □سواد  سواد و کم بی) 1
  □ماستري و باالتر ) 6               □چهارده پاس و لیسانس ) 5                          □فارغ صنف دوازده ) 4

  :ماهیانهمتوسط درآمد  -29
  □ی افغان 2000 ریز) 2                                                         □ درآمد بدون) 1
  □ی افغان 5000 تا 3001) 4                                             □ی افغان 3000 تا 2001) 3
   □ی افغان 20000 تا 10001) 6                                           □ی افغان 10000 تا 5001) 5
    □  30000بیشتر از )  8                                         □ی افغان  30000تا  20001) 7

  ............................................................................................................ :نوعیت شغل -30
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