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ПРЕДГОВОР
Свободният политически избор като реален израз на свободната воля на

личността е вътрешно-присъща черта на демокрацията. В условията на
демокрация политическите партии получават цялостна електорална оценка за

своята политическа дейност и цели, които преследват, единствено при

провежданите парламентарни избори. За тях те се готвят отдалеч с
предварително планирани предизборни програми, на основата на които водят
активна предизборна пропаганда, чието предназначение е да се привлекат

колкото се може повече гласове в предстоящите избори. Това обуславя
необходимостта от провеждане на изследвания, чрез които да се следи

поведението на електоралните маси и се търсят пътища за въздействие върху тях
в желана посока. Особено интензивни стават изборните изследвания в

навечерието на изборите. Тогава се правят опити да се търсят определени ефекти
от предизборните пропагандни въздействия с оглед тяхното коригиране за
получаване на максимално благоприятни резултати за съответната политическа

партия.
През периода 1990 - 1992 г. нашата страна за кратко време преживя три
изборни кампании (две парламентарни и една президентска). През този период се
проведоха многобройни предизборни изследвания от различни изследователски
екипи, представители както на държавни и академични институции, така и на

частни фирми. Тяхната цел, разбира се, бяха съдържателни резултати за
нагласите и ориентациите на електоралните маси при предстоящите избори.
Разгръщането на практиката на социологическите изследвания във

връзка с изборите е ново изследователско направление в тази практика. С

натрупването на определен емпиричен опит при тези изследвания възниква
необходимостта от неговото методологическо и методическо осмисляне и
оценяване, което би допринесло за по-нататъшно развитие на теорията на
емпиричните социологически изследвания.

Секция "Методика и организация на ЕСИ" в Института по социология си

постави задачата да проведе специализирано методическо изследване върху
проблемите на анкетното поведение на населението при провеждането на

изследвания във връзка с изборите.

В изследването са включени две съвкупности. Едната обхваща
населението над 18 годишна възраст, т.е. това са гласоподавателите в страната.
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Другата обхваща анкетьорския апарат, участвал в изследването на населението.
Включването на втората съвкупност позволява да се видят някои въпроси на

анкетното поведение на населението през погледа на непосредствените
посредници между изследователите и респондентите.
Населението е изследвано по извадков път, а анкетьорите - изчерпателно.

За провеждане на изследването с населението е формирана извадка,
която трябва да включва 960 случайно избрани лица. Извадката е двустепенна

гнездова с вероятност, пропорционална на размера на гнездата. На първата
степен са избрани 120 гнезда. За гнездо служи статистическият участък, който
има ясни териториални граници (при избора на гнездата е използвана мрежата от

статистически участъци, изградена при преброяване на населението през 1985 г.).
На втората степен от всяко гнездо чрез усъвършенствувана схема на Л.Киш са

избрани по 8 души за анкетиране. За целта са посещавани 8 последователни
адреса и от всеки адрес чрез схемата на Киш, която осигурява случаен подбор, е
избирано съответното лице за анкетиране. Ако има отказали или отсъстващи за

продължително време лица, те са замествани с други, като анкетьорът е
продължавал по следващата номерация на адресите. На терена извадката е
реализирана така:

- не намерени на адресите

111

в т. ч. поради:
* продължително отсъствие

68

* никой не живее на адреса

29

* други

14

- намерени, но не изследвани

54

в т.ч. поради:
* отказ

51

* изгубени или повредени
въпросници от лицата

3

- включени в обработката

Всичко посетени адреси

934
1099

Общият брой на посетените адреси е 1099. Това число показва
фактическата работа на анкетьорите на терена, т.е. посетени са в повече 139

адреса в сравнение с планирания брой според обема на извадката (или 14.5 %).
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Спрямо планирания обем на извадката (960 лица) са изследвани и
включени в обработката 934 лица или 97 %, което говори за висок процент на
нейната реализация на терена.

Отказалите да участват в изследването са 51 или 5.3 % (спрямо

планирания обем). Другите лица, с които е установен контакт при изследването,
но не се включват в обработката, са твърде малко - 3 или 0.3 %.
За набиране на първичната информация е използван метода на

индивидуалната анкета (самопопълване на въпросника от изследваното лице).
Това означава, че анкетьорът, след представянето си и излагане целта на

изследването, е давал въпросника на респондента за самопопълване. Обикновено

е изчаквал последният да свърши и е прибирал попълнения въпросник или се е
уговарял да го вземе на следващия ден (в по-редки случаи). Само за лица с ниско
образование или много възрастни хора е провеждал стандартно интервю по
въпросника.
За изследваните лица е работено на терена с въпросник, който включва 53

номерирани въпроси, а за анкетьорите с въпросник, който включва 24 номерирани
въпроси.

Набирането на първичната информация за изследваните лица и

анкетьорите като изследвани лица стана през м. декември 1991 г. Това изследване
се проведе съвместно с ЕСИ "Политическата култура: партии, движения,
общество". В избраните гнезда първоначално се провеждаше анкетата с 12 лица
за посоченото изследване, а след това се продължаваше с други 8 за

изследването "Българите и предизборните анкети".
Машинната обработка на набраната първична информация се извърши в
Института по социология. Съгласно програмата за обработката са получени
необходимия брой таблици с едномерни и двумерни разпределения, в които са

изчислени коефициенти Хи-квадрат и на Крамер за установяване и измерване
корелационни зависимости ( на съответните места коефициентът на Крамер е

означен с V).
Анализът на емпиричната информация от изследването е изложен в увод,
осем глави и заключение на настоящия труд.

В увода са разгледани някои предпоставки за разгръщане на

изследванията на общественото мнение за изборите като ново направление в
практиката на социологическите изследвания у нас. Потърсени са сходствата и
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различията между демоскопските и социологическите изследвания и мястото на
демоскопските изследвания в общата практика на социологическите

изследвания.

В първата глава са направени някои по-общи разсъждения върху
проблемите на технологията на изследванията във връзка с изборите и по-

конкретно на същността и спецификата на техния обект (респонденти и
гласоподаватели), програма на изследване, формиране на извадката, метод на

регистрация и влияние на външната среда.
Във втората глава са изложени целта, задачите, хипотезите и подхода на

настоящото изследване.

В третата глава е анализирано общото отношение на респондентите към
изследванията във връзка с изборите, основано на 12 твърдения. На тази основа

е изведен общ индекс на отношението.

В четвъртата глава са проследени общите представи и интереса към
темата и организацията на предизборните изследвания, като е обърнато
внимание на техните познавателни възможности.

В петата глава е анализирано доверието и готовността на изследваните
лица за участие в предизборните изследвания.

В шестата глава са разгледани някои резултати, свързани с включеността
на изследваните лица в предизборни изследвания - доколко последните са
пасивни податели на информация или активни събеседници.

В седмата глава е анализирано изборното поведение на изследваните
лица - тяхната подготвеност за гласуване, стабилност на изборното решение и т.н.

В осмата глава са направени редица изводи и обобщения, насочени към
разкриване възможностите за подобряване на резултатите от изследванията на
анкетното поведение на населението.

В заключението са очертани някои насоки за по-нататъшната
изследователска работа в областта на социологическите изследвания при
провеждане на избори.

Отделните части на труда са написани от:

ст.н.с. А.Атанасов

предговор, увод, глава осма (т.1)

н.с.к.с.н. М.Молхов

глава първа (т.З), глава шеста и седма, глава осма(т.2)

н.с. к.ф.н. С.Съйкова

глава втора и четвърта, глава осма (т.б) и заключение
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н.с. А.Кънев
спец В.Георгиева

глава първа (т.1,2), глава трета, глава осма (т.4)

глава пета и шеста

Монографията е общо дело на авторския колектив, но в съответните части
е запазен индивидуалния подход и стил на отделните автори. Общата редакция на

труда е направена от ст.н.с. А.Атанасов

Авторският колектив е дълбоко благодарен на специалистите В .Петрова,

Л.Елазарова, В.Цветкова и С.Митев от секция "Методика и организация на ЕСИ"
на Института по социология за помощта, която му оказаха при обработката на

емпиричните данни от теренното изследване и подготовката на този труд.
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УВОД : СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ПРЕХОДА КЪМ
ПАРЛАМЕНТАРНА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Демократизацията на обществото и необходимостта от
изследвания във връзка с провеждането на избори.

Изглежда на българския народ е било писано повече да мечтае и се бори в

своята история за свободно демократично развитие, отколкото на практика да го
осъществява. Откриването и утвърждаването на демократичните принципи в

развитието на българското общество са се сменяли с авторитарни и тоталитарни
методи на социално управление и така нашият исторически път непрекъснато е

криволичел към постиженията на съвременната демокрация.
Тоталитаризмът и демокрацията са два социални антипода на
функциониране на обществената система и ако в началото на настоящия век

можеше само да се предполага какви ще бъдат крайните резултати за
обществата, възприели техните принципи на устройство и развитие, то днес, в

края на века, съвсем ясно се виждат конкретните измерения на тези резултати.
За нашата страна, управлявана доскоро с методите на тоталитарната система, те

се простират в диапазона от "деформации" (най-слабия израз) дст"национална

криза и катастрофа" (най-силния израз).
Установяването на еднопартийна система на управление у нас (макар че

пред обществеността и преди всичко за външния свят се поддържаше
представата за две партии - комунистическа и земеделска, т.е. на работниците и
селяните и множество обществени организации - Комсомол, Отечествен фронт,

Движение на жените и др.) и срастването на комунистическата партия със
социалистическата държава, доведе до всестранна унификация на целия

обществен живот, в това число и на практиката на социологическите изследвания.
И в тази област твърдо се разгърна тоталитарния принцип - унифицирани

социологически изследвания - подчинени социолози изпълнители - единно
ръководство (сектори за социологически изследвания на окръжните комитети на
БКП и Информационно-социологически център на ЦК на БКП). В съответствие с
централизирания и плановия подход всяка година се изготвяше план за

социологическите изследвания в страната (на национално и окръжно равнище), в

който за всяко включено в този план изследване се определяше кога и къде да се
проведе, като задължително обработката на първичните данни трябваше да се
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години в практиката масово навлязоха персоналните компютри, с които се

снабдиха много изследователски звена). Така беше изградена Система за

конкретни социологически изследвания и социологическа информация с
Национална документация, която формално създадена, на практика почти не

функционираше и не даваше необходимите резултати.
Във функциониращата по този начин практика на социологическите
изследвания тоталитарната система умело държеше българския гражданин в

политическа и социална изолация, като се стремеше да опосредства неговите

преди всичко политически изяви. Той научаваше какво мислят другите по
определени въпроси чрез многобройните и многословни коментарии на обвързани
със системата изследователи, в които фактите внимателно се преценяваха и се

поставяха в съгласие с добрия имидж на управляващите.

В съответствие с принципите на тоталитарната система се организираха и
провеждаха политическите избори у нас (за депутати в Народното събрание, за
съветници в народните съвети и др.). Днес твърде странно и неправдоподобно ни
изглеждат съобщенията за почти 100%-овото участие на избирателите в

изборите, в които управляващата партия по правило печелеше със смазващо
болшинство - над 99%. При тази система свободната изява на личността в
изборите се свеждаше само до това да гласува с бюлетината на управляващата
партия. Затова настъпващата промяна след 10.Х1.1989г. показа едно закономерно

явление - отсъствие на дори елементарни знания за демокрацията и ниска
политическа култура на българина.

Но всъщност какво донесе промяната на обществено-политическите

условия след 1О.Х1.1989г.? Тези промени тепърва ще се изясняват и оценяват, но

все пак в най-общ вид за отделната личност те могат да се сведат до появата и
разгръщането на възможността за свободна изява на собствената воля. Разбира

се, това не означава, че тя се появи автоматично след 10.XI. Напротив, страхът от
тоталитарната сянка присъстваше на всички свободни политически избори - през
1990 и 1991 г. при парламентарните избори и в края на 1991 г. при президентските

избори. Като тенденция обаче с всяка следваща изборна проява този страх
намаляваше и хората открито изразяваха политическата си воля. Дори това, че
нарастваше делът на избирателите, отказали се да гласуват, е израз на такава
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свободна изява на личността, която може да се прояви в новите условия на

демократизация на обществения живот у нас.
Реален израз на свободната воля на личността е нейното право на избор.

Както посочва проф. Г.Петров "то е заложено в природата на човека като
съзнателно живо същество, като свободна самостоятелна личност, която сама се

издържа и възпроизвежда".1 При прехода към демократизация на обществото
след 10 XI, за българския гражданин това право на избор придоби реални

очертания в политическата сфера. В тази сфера се възприе модела на
парламентарната демокрация като съвременна форма за реализиране правото на

политически избор. В този модел парламентарните избори, при конкуренцията на
множество партии, са най-важния елемент за реализиране на демократическия

принцип за устройство на обществото.
За много кратко време - около 2 години, България трябваше да премине
през три изборни кампании. Какво беше характерно за този период на свободна

изява на правото на политически избор? Преди всичко наличието на силна
поляризация на обществения живот - както на равнището на обществото като

цяло, така и на всекидневието на обикновения гражданин. Хората или престанаха

да говорят за обикновените неща в личния си живот, или започвайки такъв
разговор, в края на краищата го завършваха със злободневната тема за

шансовете на една или друга политическа сила да спечели изборите и поеме
управлението на страната. От друга стана, след значителни люшкания,

постепенно настъпи паритет в електоралните маси на двете основни политически
сили - БСП и СДС. Първата загуби голямото си политическо предимство от

изборите през 1990 г. за Велико народно събрание, а втората с минимално
предимство спечели изборите за обикновено Народно събрание през 1991 г. В
борбата между двете основни политически сили настъпи едно явление, което

противоречиво се оценяваше от двете страни - загубата на политически център

предизвика тревога у едни партии, но се прие като нормално временно състояние
от други партии.

В такава сложна политическа обстановка, при която в дадени моменти
като гъби след обилен дъжд никнеха партии и политически коалиции, се

организираха и провеждаха изследвания във връзка с изборите за висшите

1) Г.Петров, Правото на избор, в. Труд, бр. 42, 20.02.1992 г.
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изследвания станаха обективна необходимост, за да може да се следят нагласите
и поведението на електоралните маси и от тук да се правят оценки и прогнози за

изборните шансове на политическите сили.
Изследванията, свързани с избори (парламентарни и други) са неотменна

черта на демокрацията, в която правото на политически избор е реален израз на

свободната воля на личността. В условията на демокрация партиите, техните

лидери и останалите политици могат само по един начин да разберат дали техните

политически цели достигат и се възприемат от избирателите и населението - те
трябва да ги представят на гласуване в избори, провеждани периодично? Там те

получават електоралната оценка за своята политическа дейност. Разбира се, това
не става пасивно, само в очаквателна позиция, а напротив - чрез предварително

планирани програми се води активна предизборна пропаганда, в центъра на която

стои стремежа да се представят по най-добър начин плодовете на собствената
дейност. За постигане на краен успех в тази предизборна борба изключителна

роля играят изследванията на нагласите и поведението на електоралната маса. За
да завоюва симпатиите не само на своите членове и традиционни поддръжници,

но и на максимално възможен кръг от групата на колебаещите се , като сведе до

минимален брой решилите да не гласуват, всяка партия трябва отблизо и в
детайли да следи промените в общественото мнение. Това обуславя
необходимостта, както от дълготрайно следене на "нормалния ход" на
поведението на електоралните маси между две изборни кампании, така и от
интензивното навлизане във вътрешния механизъм на това поведение

непосредствено преди изборите с отчитане на почти всички възможни влияния за
постигане на максимално благоприятен изборен резултат. Така със затихвания и

припламвания изследванията на общественото мнение за изборите заемат своето
място в практиката на социологическите изследвания.

1) виж Н.Ралева, Л.Канева, М.Йорданова, Изборите - формули за успеха, С., 1991,
с.13

-132. Изследванията на общественото мнение за изборите - ново

направление в практиката на социологическите изследвания у нас.
Определено може да се каже, че първите две години на прехода към
парламентарна демокрация у нас (1990 и 1991 г.) са времето когато настъпи

истински изследователски бум към общественото мнение и по-точно към
политическото обществено мнение. Дълбокото преустройство на политическата
система несъмнено породи силен стремеж към властта от многобройни партии,
партийни коалиции и техните лидери. Тук не бива да се подминава и стремежът на

старите политически лидери (поне тези, които на са явно политически
корумпирани и обезценени) да запазят определени позиции в политическия живот

на страната. Но и за едните и за другите беше необходима електорална маса,

която да ги подкрепи в следващите парламентарни избори като едни от първите
прояви на демократизацията на обществото. Какви са настроенията на
електоралната маса, какви са нейните политически ориентации, кого доколко ще

подкрепи и т.н. - това са въпроси, без отговорите на които никой не би се включил
в предизборната борба за спечелване на гласове на избирателите. А тези

отговори могат да се получат само при изследвания на политическото
обществено мнение. Такива изследвания заваляха като пороен дъжд над

пълнолетното население (над 18 г. възраст), при това не само национални, но и
регионални (в рамките на дадени региони, общини или дори населени места).
Трудно е да се даде точна оценка на техния брой, но в сравнение с минали години

преди 1989г., може да се каже, че този брой е няколкократно по-висок.
Разбира се, само необходимостта от изследвания на общественото
мнение във връзка с изборите не е достатъчна, за да станат те обичайна практика

в политическия живот. Необходими са и условия, които да ги правят възможни и

да предизвикат интерес към тях от институционализирани общности и широката
общественост.

Анализът на изследователската практика на общественото мнение през
изминалите три години на преход показва, че има значими промени в условията и

възможностите за нейното разгръщане. Преди всичко изследванията на
общественото мнение се освободиха от монопола и идеологическия контрол на
управляващата до скоро комунистическа партия. Освен това целенасочено се

появиха изследвания на общественото мнение специално за изборите, за
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резултати от електоралното поведение на гласоподавателите. Това беше нова

предметна изследователска област, защото за пръв път при проведените избори

вероятността за участие в изборите и за крайния изборен успех не клонеше към
100% или 99.9%, както редовно ставаше в близкото минало. Оценката на тези
вероятности стана амбициозна задача на много изследователски екипи,

участващи в изследванията на общественото мнение за изборите. Нейното
решаване се благоприятстваше от редица промени, настъпили в
изследователското поле, където действаха субектите на предизборните

изследвания.
Най-напред трябва да се изтъкне процесът на постепенно освобождаване

на съзнанието на изследователите от предишния идеологически натиск на

тоталитарния режим. Дирижиращата роля на партийния контрол отпадна и сега
при определяне програмата на предизборните изследвания водещо условие стана

професионалния опит и умение на изследователските екипи. В тези екипи се
включиха предимно млади изследователи с амбицията да търсят и избират

интересни теми, свързани с изборното поведение на гласоподавателите. Те не се

страхуват или съобразяват с някаква инстанция, какви въпроси да поставят към
респондентите, какви отговори да търсят от тях, дали получените резултати ще се

харесат или не на политическите сили и т.н. Това безспорно отприщи
изследователския заряд и внесе широко разнообразие в изследователската

тематика. Разбира се, в зависимост от професионалния опит на екипите, едни
изследвания са по-задълбочени и убедителни, други се плъзгат по повърхността

на общественото мнение, но оценките за тяхното качество не са привилегия за

някакъв орган, а се формират в общността на изследователите и сред тези, които
консумират изследователските резултати.
Твърде важен е един друг процес при разгръщане на предизборните

изследвания. Това е процесът на все по-силното освобождаване на съзнанието на

респондентите от страхът да се отговаря адекватно на деликатни въпроси,
свързани с изборните нагласи и ориентации, както и за по цялостното
политическо поведение. Появиха се и първите признаци на преодоляване на

конформизма при посочване на отговорите на тези въпроси. Например ако се

проследят предизборните изследвания през 1990-1991г. ще се установят два
значими факта, потвърждаващи горните твърдения. Първият е, че при всяка
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заявяват, но и действително отказват да участват в изборите. Анализаторите на
емпиричните данни правят изводи, че сред гласоподавателите са настъпили
разочарования от едни или други политически партии и лидери и затова расте
делът на отказалите. Но сега чрез отказа си тези гласоподаватели открито

заявяват своята позиция, нещо, което до преди две години беше немислимо като
поведение. Вторият факт е, че при редица въпроси за одобрение или неодобрение

на действия на държавни и правителствени органи и техните ръководители не е

малък делът на респондентите, които избират отрицателните оценки и по този
начин пряко изразяват неодобрителното си отношение към такива действия и

лица. Ако се погледнат рейтингите на политическите лидери, ще се види едно

необичайно до скоро за нас явление - водещите в класацията лидери получават
подкрепа от 30-40 % от респондентите и почти толкова понякога са тези, които не

ги подкрепят, като намалява делът на тези, които се крият зад удобния отговор
"не мога да преценя".

За освобождаване на съзнанието от респондентски страх говори и един
друг факт - увеличава се делът на респондентите, които отказват да участват в

изследванията, посочвайки една или друга индиректна причина - липса на време,
прекомерна заетост с частни дела и др., а все по-често и открито заявяване на

нежелание поради това, че не се вижда смисъл в участието. Очевидно в бъдеще

тези тенденции ще се засилват, в резултат на което ще възникват множество
проблеми, изискващи подходящи методологически и методически решения за
преодоляването им.

Едно съвършено ново явление за практиката на предизборните
изследвания, произтичащо от общата промяна в страната, е навлизането на

частната инициатива в нея. Още в първите месеци след 1О.Х1.1989г. в страната
започнаха да действат редица частни изследователски фирми, които бързо се
ориентираха към определена проблематика. Това са Бюрото за масови

допитвания "Сигма", ББСС "Галъп Интернешънъл", Институт за маркетинг и
сондажи "МБМД", Център за социални, политически и маркетингови изследвания
"Сова-5", НОЕМА и др. Изследователски фирми се появиха и в провинцията - в
Пловдив, Хасково, Шумен и др. Създадените частни изследователски фирми

успешно конкурираха през 1990-1991 г. държавните и академични

изследователски институции - Националния Център за изследване на
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младежта (вече бивш), Института за социални и синдикални изследвания и др.
Фактът, че към частните изследователски фирми се обръщат солидни държавни,

правителствени, обществени и синдикални органи, както и различни политически
партии, показва, че те бързо си извоюваха изследователски престиж и играят

определена роля в практиката на предизборните изследвания на общественото

мнение.
За утвърждаването и разгръщането на тази изследователска практика

изключително значение има и неограничената вече възможност за публикуване и
широка гласност на резултатите от изследванията на общественото мнение за
изборите. Отпадна каквато и да е цензура при публикуването на коментарии,

анализи и изводи от проведени изследвания на политическото обществено

мнение. Във всекидневната преса, по радиото и телевизията много често се

виждат и чуват конкретни резултати за политическите ориентации и нагласи, за
отношението на изследваните лица към политически събития, за рейтингите на
институции, партии и лидери и т.н. Нещо повече, получаването понякога на
несъвпадащи резултати от изследвания на различни изследователски екипи стана

повод да се отправят критични бележки към самите изследвания и техните

извършители и по-общо към самата социология и социолозите като
представители на една научна дисциплина. Разбира се, това критично отношение

не бива да се разглежда като отрицание на изследванията на общественото

мнение. То по-скоро индикира обстоятелството, че тези изследвания стават
ежедневие и неотменен елемент в политическия живот на страната и
същевременно говори за високи изисквания към тях, отговарящи на научните

стандарти на страните с развита практика на предизборни изследвания на
общественото мнение.
Изследванията на общественото мнение за изборите боравят с много

деликатен предмет - политическите ориентации и нагласи на избирателите,
поради което резултатите от такива изследвания често пъти се люшкат между
доверието и недоверието в тях, както на обикновените хора, така и на
политическите лидери и дейци. В това отношение не са изключени възможностите

за манипулативно използване от определени групи и кръгове, което по принцип
подрива доверието към самите изследвания. Тези опасности винаги са

съществували и те не стават по-малки с нарастване броя на изследванията на
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налага необходимостта изследователите да реагират по адекватен начин - с
усъвършенстване на методологията и методиката на изследванията и запазване
на висок научен морал и политическо безпристрастие при анализа на данните и
представянето им на широката общественост.
3. Демоскопски и емпирични социологически изследвания -

сходство и различия.

След 1989г. с нарастване на броя на изследванията на общественото
мнение, все повече навлиза в ежедневна употреба термина "демоскопски

изследвания". Някои изследователи (главно от Националния център за изследване

на общественото мнение) открито квалифицират своите изследвания като
демоскопски. Други продължават да говорят за социологически изследвания, но

неявно също приемат, че би могло да се говори и за демоскопски характер на

същите тези изследвания. Понякога, когато изследването има комплексен
характер, с използването на различни методи за набиране на първичната

информация, се говори за демоскопска част, която се отнася за резултатите,
получени чрез допитване на респондентите. При представянето на резултатите от

изследвания на общественото мнение в средствата за масово осведомяване найчесто се използва терминът "социологически изследвания". И така, когато във
всекидневието върви употребата на двата термина, естествено е да възникне

въпроса - кое изследване е демоскопско и кое социологическо? По-нататък, какви

са сходствата между демоскопските и социологическите изследвания и какви са
различията? В края на краищата, дали става дума за еднакво съдържание,

обозначавано с различни термини или действително демоскопското изследване е

с различно съдържание в сравнение със социологическото.

В нашата изследователска практика терминът "демоскопско изследване"
започна да се появява все по-често след излизане на руския превод на известната

книга на професор Елизабет Ноел "Массовь1е опросьг Введение в методику

демоскопии" през 1978г. на издателство "Прогресс" в Москва. Самият институт,
който ръководи Е.Ноел се нарича Институт по демоскопия и е един от най-

известните в Германия (бившата ФРГ). Институтът работи по поръчки на

политически партии и от 1950г. непрекъснато се занимава с прогнозиране на
изхода от изборите за парламент в страната. Същевременно изпълнява поръчки
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списания и др. Въпреки разнообразието в предмета на изследванията (в
зависимост от желанията на възложителите), общото, което ги обединява е, че те

са насочени към общественото мнение, т.е. установяване оценките, нагласите,
ориентациите, отношението и т.н. на населението по въпроси, които интересуват
възложителите.
Самата Е.Ноел в книгата си говори за демоскопски допитвания

(разпитвания - на руски език опросн). Социалната действителност - отбелязва

Е.Ноел, не може да се опознае с помощта само на едно единствено наблюдение

(изследван случай - А.А.). Необходимо е да се въоръжим с инструменти, които

биха усилили природните ни способности, както е при изследване на природата.
Едно от тези спомагателни средства са допитванията.1

Провеждането на стандартизирани комерчески допитвания, особено на
паралелни изследвания, позволява да се анализират различни обществени
явления и процеси - например да се установят зараждането, формирането и

развитието на мненията на хората, промените в духовния им живот и по този

начин да се очертае динамичната картина на изследваните явления. Е.Ноел
насочва вниманието си обаче не толкова към предмета на различните
демоскопски изследвания, колкото към тяхната методология и преди всичко
методика - как влияе формулировката на въпроса в анкетната карта върху
достоверността на получения от респондента отговор, влияе ли монотонността на

подредбата на въпросите върху резултатите от допитването, зависи ли избора на
отговора от това дали въпросът е закрит (с дадени отговори) или открит (при

които респондента трябва сам да формулира отговора си) и т.н.

Демоскопските изследвания се основават главно (а може да се добави и

единствено) на допитванията като метод за набиране на първичната информация
в техните две разновидности - интервюто и анкетата. Демоскопското интервю е
устно (лице в лице) стандартизирано действие на хората, избрани в извадката на

принципа на случайния подбор. ’ При него се набляга на беседата (разговора),
като се следва порядъка на въпросите във въпросника. Анкетьорът задава
въпросите и отбелязва получените отговори във въпросника. При анкетата1
2

1) З.Ноель, Массовь1е опрось!. Введение в методику демоскопии (перев. с нем.),
М„ 1978, с.23
2) З.Ноель, цит.съч., с.49
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респондентът сам попълва анкетната карта (обикновено в присъствието на

анкетьора), следователно тя може да се разглежда като писмено (в повечето
случаи също лице в лице) стандартизирано допитване. И при единия, и при другия

метод за набиране на първичната информация се търси мнението (гледната
точка) на респондента по различни въпроси на политическия, икономическия и

социалния живот на страната.
Професор Н.Мансуров в предговора на книгата на Е.Ноел посочва, че под

новия термин "демоскопия" трябва да се разбира приложна социология,
'занимаваща се с допитвания на населението".1 Според него приложната

социология е част от областта на социологическото знание, която включва

отделни "частни" направления на социологическите изследвания. Но едва ли е
целесъобразно да се отделят допитванията на населението като самостоятелен

клон на социологията, доколкото допитванията се използват от представители на

различни частни социологии. В края на краищата той стига до извода, че
допитванията на населението (т.е. демоскопските изследвания - А.А.) са само

съставна част от конкретните социологически и социално-психологически

изследвания.2
В нашата литература все още няма публикации, насочени към изясняване
на сходствата и различията между демоскопски и социологически изследвания.

Нокакто вече се посочи, все по-масовата употреба на термина "демоскопски
изследвания" налага да се насочи вниманието към този вид изследвания. Това

може би е най-добре да се направи на основата на сравнителен анализ на

характерните черти на демоскопските и социологически изследвания, което ще

позволи да се разкрият основните сходства и различия между тях, след което да

се фиксира отношението, в което се намират едното към другото изследване. По-

долу в таблична форма сме се опитали да изложим 15 основни позиции, спрямо

които се прави сравнителния анализ.

2) З.Ноель, цит.съч., с.12
1) З.Ноель, цит.съч., с.11
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изследвания в 15 основни позиции (елементи)

Позиции (елементи)

Демоскопски

Социологически

изследвания

изследвания

1. Обект на изследване

Социална действителност

Същото

2. Предмет на изслед-

Обществено мнение за

Обективни и

ване

социалната

субективни

действителност

характеристики
на социалната

действителност
3.Изследвани

Обикновено насе-

Цялото

съвкупности

лението над 16-18г.

население

възраст

4. Обхват на

Обикновено

Както извадково,

изследване

извадково

така и изчер

пателно и
монографично
5. Цел на изследване

По-ограничена -

Както състоянието

главно състояние

така и динамиката

към даден момент

на явленията и

процесите

6. Теоретичен модел

7. Методи за подбор

8. Методи за набиране

на първичната
информация

Почти не

Задължително

използва

използва

Вероятностен,

Същото, но най-

квотен, на от

често веро

зовали се

ятностен

Допитване

Всички възможни

методи
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9. Методи за обра

Обикновено едно

Същото, но и

ботка на първична

мерни и двумерни

скалиране,

информация и пока

разпределения,

типологии, класи

затели за анализ

главно проценти

фикации -проценти

и някои корела-

всички възможни

ционни коефи

методи за анализ

циенти

на зависимости

Главно описателен

Не само описа

10. Анализ на емпи

телен, но главно

ричната информация

каузален и
прогностичен

11. Представяне на

Колкото се може

В зависимост

изводите и

по-бързо -часове

от формата

обобщенията на

или дни след анализа

представянето

обществеността

обикновено в

продължава

ежедневната преса

по-дълго време

а) изследов. подход и

Много висока

Уникални

б) изследов.процедури

Много висока

Висока

в) организацията на

Много висока

Висока

Много висока

Уникална

12. Степени на
стандартизация на:

терена

г) аналитични
процедури

13. Степен на

повтаряемост на

Обикновено са

изследванията

Много висока

уникални

14. Срок на

Много къс-обик-

По-дълъг -обик

реализация

новено до 1 месец

новено над 1 месец

15. Цена на

Сравнително

Сравнително

изследванията

евтини

скъпи
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какво си приличат демоскопските и социологическите изследвания и в какво се

различават. Въпреки това, ще се спрем по-подробно на тези сходства и различия.
И демоскопските и социологическите изследвания имат един и същ обект
на изследване - социалната действителност и по-точно човешките общности,

социалните групи и слоеве. Следователно и двете изследвания принадлежат към
един по-общ вид изследвания - социалните, които изследват човешкото общество.

Зад този общ обект на изследване обаче демоскопите по-ограничено се
занимават само с общественото мнение за социалните явления и процеси, докато
социолозите по-широко търсят не само субективни характеристики (субективни

отражения) на изследваните обекти, но и техни обективни характеристики
(състояния и промени). Това ограничение в изследователския предмет на

демоскопските изследвания се отразява по-нататък в тяхната методология и

методика. Проследяването на следващите елементи на програмата на

демоскопските изследвания показва, че те носят този белег на ограничение в
сравнение със социологическите изследвания.
Най-напред това се отнася за изследваните съвкупности. При

демоскопските изследвания обикновено се анкетира пълнолетното население над 18 годишна възраст, тъй като това са хората, които пълноправно отговарят за
своите действия и постъпки - реални и вербални. Социологическите изследвания

не се обвързват с такова ограничение и в зависимост от специфичния интерес

могат да се насочат към младите хора под 18 годишна възраст - учащи и деца.
Демоскопските изследвания обикновено са извадкови, т.е. изследва се
определена част от генералната съвкупност, като методът за подбор на извадката

най-често е вероятностен (особено когато изследването е представително за
страната или даден регион), но не рядко се среща и така наречения квотен

подбор (извадката се формира на базата на известни съотношения в генералната

съвкупност по някои признаци - например пол, възраст, образование,

местоживеене и др.) и подбор на отзовалите се (това е извадка от онази част от
лицата, които са се включили в изследването, докато за участие са били поканени
по-голям брой лица). Социологическите изследвания по правило се основават

само на вероятностния извадков подбор (защото той позволява да се оценява
величината на стохастичната грешка, появяваща се в резултат на действието на

случайни фактори при формиране на извадката), но понякога те могат да бъдат
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изчерпателни, т.е. изследват се всички единици в генералната съвкупност или
монографични, т.е. изследва се само една или няколко единици от генералната

съвкупност.

Целта на изследване при демоскопските изследвания е по-ограничена обикновено се установява състоянието на общественото мнение към даден

момент (най-често това е момента на изследването). При социологическите
изследвания понякога изследователския интерес е насочен към един по-дълъг

период на функциониране и развитие на изследвания обект, поради което

методите за набиране на първичната информация са много по-разнообразни и
освен допитването се използват наблюдението, изучаване на документи, анализ

на съдържанието и т.н.Тук често пъти в анализа се привлича информация и от

други изследвания, осъществени на друго място и по друго време именно за да се
постигне по-пълна картина на функционирането и развитието на изследвания

обект, а не само да се опише неговото състояние към даден момент.
Това, което най-силно различава демоскопските от социологическите
изследвания е изграждането и използването на теоретичен модел и работни

хипотези в програмата на последните. Определено може да се каже, че
експлицитно формулирания теоретичен модел на изследваните явления и

процеси и работните хипотези, свързани с целта и задачите на съответното
социологическо изследване, са най-важните елементи на неговата програма.

Теоретичният модел е система от понятия, която отразява на абстрактно
равнище същността и съдържанието на изследваните явления и процеси, на

закономерните взаимовръзки между тях? Изследването на закономерните

връзки между явленията и процесите е същественото, което придава на едно
такова изследване социологически характер. Това означава по-дълбоко
проникване в условията, причините и факторите, които обуславят състоянието на

явленията и процесите и определят развитието им. От тук анализът на
емпиричната информация при социологическото изследване надхвърля задачата
за описание на изследваните явления и процеси и се задълбочава в обяснение на

причините довели до това състояние, както и на търсене на обяснения за
бъдещото развитие.

1) Атанасов А.,В.Георгиева, М.Молхов, Ефективност на емпиричните
социологически изследвания, С., 1992, с. 17
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При демоскопските изследвания, доколкото най-често се изследва
състоянието на общественото мнение към даден момент, анализът на

емпиричната информация е главно описателен, без да се навлиза в дълбочина за

обяснение на състоянието. Затова при обработката на първичната информация
при демоскопските изследвания се стига само до така наречените едномерни и
двумерни разпределения на единиците на изследваните съвкупности, като на

основата на тях се изчисляват проценти (относителни дялове) и някои
корелационни коефициенти (най-често на Крамер). При социологическите
изследвания обработката на социологическата информация включва много по-

разнообразни методи, като се стига до изработването на сложни скали,

класификации и типологии и се използват по-съвършени статистикоматематически методи за анализ.

По-опростената обработка и анализ на емпиричната информация при
демоскопските изследвания е подчинена и на задачата колкото се може по-бързо

резултатите от тези изследвания да се представят на обществеността - това
могат да бъдат часове или дни след завършване на анализа, а като цяло самите
изследвания продължават две-три седмици, най-много до един месец.Поради тази

причина при демоскопските изследвания е налице много висока степен на

стандартизация на подходите и процедурите, което произтича и от високата
степен на тяхната повтаряемост. С други думи, за едно и също нещо, понякога в

различни нюанси, се пита в различно време.Затова във въпросниците за

демоскопските изследвания по правило се включват т.н. златни въпроси, т.е.

такива, които са показали висока работоспособност при няколко последователни

изследвания.
При социологическите изследвания почти не може да се говори за

стандартизация и повтаряемост, а напротив, тук е характерна една своеобразна

уникалност, обусловена от много по-широкия изследователски предмет, цели,
подходи и процедури. Поради това, в крайна сметка срокът за тяхната

реализация е сравнително по-дълъг - обикновено надхвърля един-два месеца, а
понякога продължава и по-дълго време (Веднага искаме да добавим, че не бива да

се правят сравнения с някои социологически изследвания от недалечното минало,
които необосновано продължаваха не с месеци, а с години).
Накрая стигаме и до едно много важно сравнение, на което по-рано не се
обръщаше голямо внимание. Става дума за цената на изследванията. Обикновено
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демоскопските изследвания работят с по-малки извадки (между 1000 и 1500 души)
и това решително влияе върху по-ниската им цена. По ниски са и разходите за

обработка и набиране на емпиричната информация, за тяхната подготовка и т.н.,
което също влияе за по-ниската им цена. Социологическите изследвания по
правило са скъпо струващи изследователски начинания, но поради по-широкия си
тематичен обхват позволяват многократно да се използва получената емпирична
информация. Това е причината в страните с разгърната изследователска

практика да се изграждат информационни банки с данни от социологически
изследвания, които дават възможност различни изследователи да се обръщат
многократно към вече проведени изследвания за вторичен анализ на техните

данни.
След така очертаните сходства и различия между демоскопските и
социологическите изследвания логично следва въпроса: Това два различни вида

изследвания ли са или едното е разновидност на другото? От направеното

сравнение се вижда, че демоскопските изследвания по същество не ползват поразлични подходи и процедури при подготовката на инструментариума,

набирането, обработката и анализа на емпиричната информация. В някои
отношения това те правят в по-стандартизиран вид и в по-къси срокове.Що се

отнася до предмета на изследване, той е в по-тесни рамки, но при
социологическите изследвания също се търси мнение (гледна точка) на

респондентите по актуални въпроси на обществено-политическия живот.

Посочените разсъждения дават основани да се твърди, че
демоскопските изследвания са специфична разновидност на

социологическите изследвания, която се свежда до по-тесните рамки на
изследователския предмет и изследователската цел, методи за набиране,

обработка и анализ на емпиричната информация, на високата стандартизация на

изследователските подходи и процедури, по-високата степен на повтаряемост,
по-късия срок на реализация и по-ниската им цена.
В тази линия на сравнение, би могло да се оценява мястото и ролята на

изследванията във връзка с изборите (на англ. е1ес1юп’5 зип/еуз - електорални

изследвания). Очевидно техния изследователски обект е още по-тесен, отколкото
на демоскопските изследвания. Изборните изследвания имат за обект главно
електората на страната (населението над 18 годишна възраст), а за предмет -

изборното поведение на гласоподавателите. При тях е още по-висока степента на
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още по-къси са сроковете на реализация.
Специфичният изследователски предмет на изборните изследвания е

основание в западната литература и по-специално в тази на САЩ и
Великобритания да се говори за т.н. сефологични изследвания 1 (на англ.

рзерЬо1оду), а изследователите, които ги провеждат, се наричат сефологисти.
Разбира се, тяхната задача не се свежда само да се оценяват дяловете на
гласовете, които политическите партии биха получили при бъдещите избори, а по-

широко се търси картината на политическата активност на населението, както и
на степента на политическото участие, неговата връзка със социалната среда и
социално-класовата принадлежност, с политическата социализация и т.н. Тези

изследователски търсения в края на краищата се концентрират към изборното

поведение - доколко то е открито партийно пристрастно или това пристрастие се
размива и изборната поведение се обуславя от определени икономически,
социални и други фактори, като дали индустрията да се национализира или
приватизира, дали доходите и благосъстоянието да се преразпределят, дали да

има смъртно наказание, дали да има по-строги закони на обществения ред и др.2

Ако подредим изборните изследвания, изследванията на общественото
мнение и социологическите изследвания в една изследователска линия, бихме
могли да кажем, че общо взето се наслагват във възходящ порядък според

широтата на изследователския си предмет и богатството и разнообразието на
използваните изследователски подходи и процедури. В този порядък най-отдолу

са изборните изследвания, а най-високо стоят социологическите изследвания.
При всички тях обаче в крайна сметка се получават два основни продукта:

емпирични данни (цифрова информация) и емпирично знание (изводи и
обобщения) за изследваните обекти. Това позволява да се развива

социологическото познание (теория) за тези обекти, както и да се разработват
програми за практически (управленски) въздействия върху тяхното състояние и
развитие.1
2

1) И.АЬегсготЬ|е, З.Ш11 епд В.З.Тигпег. ТКе Репдит Оюбопагу о! Зосююду,
I., 1988,р. 198
Наименованието идва от старогръцката дума рзерНоз т.е. камъче, което се
свързва с начинът, по който някога са се провеждали изборите в стара Гърция
(вместо сегашните бюлетини, тогава са се използвали разноцветни камъчета,
обикновено бели и черни).
2) М.Нага1атЬоз, М.Ноюогп. Зосююду. ТНетез апб Регзресбуез, 1_., 1990,рр 163-190
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НА ПРЕДИЗБОРНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Предизборните анкетни изследвания навлязоха в практиката на
българските социолози и политолози отскоро - такъв тип изследвания станаха

възможни едва през лятото на 1990 г., когато се проведоха изборите за Велико

народно събрание. Изследванията на общественото мнение във връзка с
парламентарни избори от октомври 1991 г. и първите президентски избори през

януари 1992 г. показаха достатъчно убедително както възможностите на този тип

изследвания, така и съществуването на множество методологически и
методически проблеми в тази област. За разлика от другите видове ЕСИ,
резултатите от предизборните изследвания винаги получават безапелационна

присъда за достоверността си. Получената оценката за намеренията на
избирателите може да се съпостави с реалните резултати от изборите. В

методически план тази специфика на предизборните изследвания има две важни
следствия. От една страна високите изисквания към този вид изследвания
поставят на изпитание професионалните възможности на авторите, а в

методиката и организацията се използува всичко най-добро и надеждно от

арсенала на социологията, политологията, социалната психология, статистиката.
От друга страна, рядката възможност резултатите от извадкови проучвания да
бъдат сравнявани с резултатите от изчерпателно обхващане на същата

съвкупност е златна мина за уникални изследвания върху ефективността на
методическия инструментариум.
Макар, че проблематиката на предизборните анкетни изследвания се

разработва от десетки години в страните с по-стари демократични традиции,
съществуващите в литературата методически решения са свързани със
спецификата на конкретните страни: това са техните традиции и технически

възможности в изследванията на общественото мнение, особености на
избирателната система, интензивността на протичащите политически процеси и

т.н.
По-долу ще бъдат разгледани някои от основните методологически и

методически проблеми на тези изследвания, предимствата и недостатъците на
най-популярните решения, както и на необходимостта от специални методически

изследвания върху проблемите на предизборните изследвания в нашата страна.
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1. Проблеми на програмата на предизборните изследвания: цел,
предмет, задачи, обект
Целите, които могат да се поставят пред едно предизборно проучване на

общественото мнение могат да бъдат твърде разнообразни. Конкретното

дефиниране на целите е свързано преди всичко с целите на възложителите и
начина, по който ще бъдат използувани резултатите.

За средствата за масова комуникация основен интерес представлява
прогнозата за изборите - един начин днес да се направи новина от утрешното

събитие. За изследователите, социолози или политолози, по-важно от прогнозата
на конкретните избори е да се разкрият и изследват детерминанти на

политическото поведение на избирателите, като акцентът е не върху въпроса как
ще гласуват избирателите, а върху въпроса защо. За политическите партии

предизборните изследвания са основен информационен ресурс при планирането
и провеждането на изборните пропагандни кампании.
От методическа гледна точка тези разлики в крайното предназначение и

използуване на резултатите от предизборните изследвания се оказват не така

съществени. Дори когато единственото, което ни е нужно, е прогнозата за
изборния резултат, тази прогноза е възможна само на основата на повече или по-

малко експлицитно дефиниран модел на поведението на избирателите. В още поголяма степен модел на политическото поведение е необходим при

проектирането на предизборната партийна пропаганда. Може да се приеме, че
независимо от конкретните крайни цели, универсалният предмет на
предизборните проучвания е поведението на избирателите (уобпд Ьебауюиг) и

факторите, които го обуславят.
Прословутият въпрос "Ако днес се провеждаха избори ..." сам по себе си

не е достатъчен за постигането на нито една от посочените три цели. Необходимо

е декомпозирането на последните до по-конкретни изследователски задачи. Ето
една възможна класификация на по-често срещаните задачи на предизборните

изследвания:
I. Установяване на изборните намерения
1. Предпочитания към конкуриращите се кандидати (партиите)
2. Стабилност и сила на предпочитанията
3. Оценка на вероятността за гласуване

II. фактори на изборното поведение
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2. Идеологическа (вкл. религиозна) идентификация
3. Начин на възприемане на кандидатите (партиите, техните лидери,

партийната политика)
4. Позиция по темите и проблемите на политическата пропаганда в

предизборния период
5. Ранжиране на обществените проблеми по важност
6. Информираност и достъп до източници на информация за политическия

живот (печат, телевизия, радио, митинги, събрания)

7. Отношение към разпространяваните в СМИ пропагандни материали

8. Оценка на важността на изборите
9. Социално-демографски характеристики: пол, възраст, образование,
етническа идентификация, вероизповедание, социална група, тип на населеното

място,
За някои от изброените изследователски задачи е възможно и достатъчно

използуването само на един въпрос-индикатор, но за други задачи е необходимо

използуването на няколко индикатора или специално конструирани скали,
включващи серия от самостоятелни твърдения или въпроси.

Разбира се, не винаги всички изброени задачи са необходими в
конкретните изследвания. Съдържанието на едно конкретно изследване се

предопределя от някои основни фактори:
1. Моментът на провеждане на изследването: началото, средата или края на
предизборния период

2.

Видът на изборите: парламентарни, президентски, общински

3. Типът изследване от гледна точка на броя на моментите на събиране на

данните и продължителността на периода за който се събират данните :
еднократно , ретроспективно, периодично, панелно (повторно с една и съща
извадка) и др.

Важен момент при подготовката на програмата на предизборните
изследвания е точното дефиниране на обекта на изследването. Необходимо е да

се различават съвкупността на пълнолетното население, съвкупността на

избирателите, съвкупността на вероятните гласоподаватели и съвкупността на
гласувалите в конкретните избори. Редица важни индикатори по своята структура
представляват отношение на част към цяло. В общия случай може да се очаква,
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един, ако знаменателят е всички анкетирани, друг, ако знаменател е броя на тези,

които възнамеряват да участват в гласуването. По тази причина, между възловите
методически проблеми на предизборните изследвания са установяването на
подсъвкупността на вероятните гласоподаватели и съвкупността на колебаещите
се в избора си.
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2. Проблеми на извадката и регистрацията
Едно от необходимите условия за достоверността и точността на

предизборните изследвания е представителността на изследваните извадки от
избиратели. Голяма част от описаните в методическата литература крупни

изследователски провали се дължат на непредставителността на изследваните

извадки.
Съвременните български условия поставят някой специфични трудности

при осигуряването на представителност на изследванията. На първо място това е
проблемът с достоверността на данните, върху които се основават на извадките.
Най-често в ролята на основа на извадката се използуват данни от преброяването

на населението от 1985 г., системата ЕСГРАОН или избирателните списъци,
съставени по данните в ЕСГРАОН. И трите източника не отразяват в достатъчна

степен някои съществени демографски промени. Данните от преброяването са
просто остарели, а състоянието на ЕСГРАОН не позволява навремената
актуализация на данните. Практиката от последните две години показа, че поради

дефекти в адресните списъци изготвени на основата на посочените три

източника, около 10-15% от лицата (до 30-40% в отделни гнезда в столицата) не
могат да бъдат анкетирани. Възприетата практика на заместване на такива лица
със случайно подбрани резерви има два съществени недостатъка: рискът от

възможна ситематична грешка, който не може да бъде измерен и контролиран в

приемливи граници и допълнителнителното натоварване на професионалната
добросъвестност на анкетьорите.
В литературата са известни няколко начина за преодоляване на

трудностите по съставяне на актуализирани адресни списъци. Една от тях е
метода на К13Н и ТгоюаН1-Саг1ег, при който подборът на лицата вътре в случайно

избраните домакинства става по специално разработен балансиран план,

гарантиращ представителност по пол и възраст. С масовото навлизане на
телефонните интервюта в практиката на високо-телефонизираните страни, са

особено популярни някои модификации на тази идея. В случайно подбраното
домакинство се разговаря с:

- който и да е възрастен в домакинството, а получената извадка се претегля
така, че да се възстановят известните за генералната съвкупност структури по

пол и възраст;

-

този член на домакинството, чийто рожден ден е най-близо;
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- най-младия мъж или най-младата/най-възрастната жена, при съблюдаване
на фиксирани квоти по пол.
Модифициран метод на К15И вече се използува като стандартна процедура

в практиката на някои изследователски звена (Бюро за масови допитвания
"Сигма"), както и на Института по социология.
Поради необходимостта данните от предизборните проучвания да се

получат в последния допустим от закона момент и да се обработят и публикуват
възможно най-бързо, специално внимание заслужава метода на телефонните

интервюта. В САЩ по този метод се осъщствяват 98% от предизборните

изследвания. Между безспорните предимства на този метод са сравнително по-

ниските средни разходи за едно интервю, възможността да се работи с прост
случаен подбор и по-малки по обем извадки, лесно осъществяване на последващи

контакти, когато е необходимо. За съжаление равнището и качеството на
телефонизацията на този етап в нашата страна е недостатъчно. В съвкупността
на телефонизираните домакинства непропорционално ниско са представени
турското и циганското малцинство. Плътността на телефонната мрежа в

отделните райони на страната е твърде неравномерна. Практикуваният у нас

избор на телефони от непълните и по правила неактуални телефонни указатели

поставя въпроса дори за представителността на тези извадки за съвкупността на

телефонизираните домакинства към момента на изследването. В страните с
повече опит в това направление телефонните указатели се използуват все по

рядко. С помощта на компютър се генерира поредица от телефонни номера случайни числа. Една лесно приложима за нашите условия модификация е
случаен избор на номер от телефонния указател и генериране със случайна

стъпка на гнездо от телефонни номера. Методът осигурява равновероятен достъп

до нови или непубликувани в указателя абонати.

В близките 5-10 години техническите условия за приложение на метода на
телефонните интервюта несъмнено ще се подобрят значително и това поставя

въпроса за изпреварващо разработване на методическите проблеми на този вид
интервю.
Нарастващия процент на отказите от участие в предизборни анкети е

едни от стимулите за по-широкото навлизане на процедурите за ажустиране на

демографската структура на реализираните извадки. В около една трета от

изследванията в САЩ ажустиращото претегляне на извадката е стандартна
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демографските характеристики на изследваната съвкупност са достатъчно
големи за да повлияят значително върху данните за политическите предпочитания

и вероятността за гласуване. Като се има пред вид съществуващата вече у нас
тенденция на увеличаване на отказите, изглежда е време да се обърне по

сериозно внимание на този род процедури, още повече, че ажустиращите тегла

са неразделна част от по-сложните модели на извадка, използувани при

проследяването на тенденциите и промените в предпочитанията в течение на
изборната кампания.

В особено оспорвани избори, често промените в последните дни на
кампанията са решаващи. Една малко използувана възможност за проследяване

и прогнозиране на промените в предпочитанията на електората са панелните
изследвания. Засега това е най-убедителният начин за установяване на

потенциала за промени в мотивацията и нагласите на избирателите и широко се

използува от изследванията, имащи за задача да обслужват партийните щабове
по време изборната кампания. Проблемът тук е не толкова малкия опит на
изследователите в проектирането и осъществяването на панелни изследвания,

колкото слабата подготовка за анализ и използуването на такъв тип данни. Ето

още една област в която са необходими специални методически изследвания .
3.Влияние на външната среда

В настоящата работа под "външна среда" се разбира съвкупността от
окръжаващите предизборните анкети обстоятелства, които могат да повлияят
върху нагласите, начина на мислене и оттам - върху непосредственото поведение

на респондентите по време на анкетите. С други думи външната среда
представлява съвкупност от външни за лицето фактори, влияещи върху неговото
поведение при анкетиране. Тук се спираме накратко само върху три такива

фактора - обществено-политическата ситуация в периода на провеждането на
предизборните анкети, влиянието на обществените институции, влияние на
анкетьора като активна страна в предизборните анкети - непосредствен партньор

на респондента в процеса на анкетирането.

Обществено-политическата ситуация.
Изборите в България винаги са били голямо обществено-политическо
събитие от Освобождението насам. Дори и във времената на най-свирепа

диктатура властите не са смеели да отменят изборите. По време на тоталитарния
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режим и след ликвидирането на опозицията избори се провеждат най-редовно.
Независимо от характера на тези избори - демократични или не - въпреки всички

превратности българското население е участвувало масово и активно в
предизборната борба и в самите избори. В този смисъл българският народ винаги
е бил силно политизиран и с гражданско съзнание за причастност към

управлението на страната - лъжовно или не. Каквото и да се говори за
тоталитарния режим, установен у нас след 9 септември 1944 г., колкото и

фалшиви да са били изборите с един единствен кандидат, хората са се стремели

да му дават поръчения и да следят за тяхното изпълнение, макар и в рамките на
псевдодемократичната фасада на режима и че най-често това не се е отразявало
ни най-малко на политическа съдба на кандидата за депутат. Тук не е мястото да
се прави анализ на отминалия режим, а да се подчертае това чувство за
съпричастност към управлението у българския народ. След промяната на 10

ноември 1989 г. постепенно създалата се многопартийна система и развитието на
политическата ситуация водят донякъде до реставрация на старото
преддеветосептемврийско политиканство и боричканията между партиите. Това

може да е разбираема политическа реакция на партийната пустинност през

последните 45 години - такова е положението във всички бивши социалистически
страни без изключение. А и самите партии - реставрирани или не - са също така
насочени назад във времето, въпреки красивите лозунги, програми и пропагандни

материали - те са всъщност групи около определена личност - партийния лидер,
който ги олицетворява, признат или самозван, харизматичен или просто
конюнктурен. Наличието на множество партии с близки имена естествено

обърква потенциалния избирател. За това спомага и явната демагогия на
партийни водачи и говорители. Един от резултатите от това е, че хората се
насочват в предпочитанията си към големите партии и коалиции. Така например

СДС се възприема от избирателите все повече като една "синя" партия, а не

толкова като съюз на разнообразни партии и политически групи от "леви" до
крайно десни. Преобладаващата крайно дясна насоченост на Съюза и неговият
войнствуващ антикомунизъм пък спомага за "сплотяването" на много ляво
мислещи хора около БСП, независимо дали приемат или споделят нейната

еволюция. На свой ред преобладаващата част от турското население определено
застава зад ДПС, което не крие симпатиите си към СДС. Така се очертава т.нар.

-35двуполюсен модел на политическата ситуация, който впоследствие се представя и
в новоизбраното Народно събрание.
Естествено на предизборното и изборно поведение на населението влияе

и политиката на правителството - по това време "коалиционното" правителство на

Д.Попов, а също така и дейността на Великото народно събрание - и двете
белязани от борбата между СДС и БСП, водена с не дотам почтени средства. В

борбата срещу "комунизма" СДС се радва на активната поддръжка на профсъюза
"Подкрепа", който организира стачки и митинги в полза на "синята идея".
Членската маса на "Подкрепа" непрекъснато расте. Общото, което кара хората да

навлизат в "Подкрепа" е заявената борба срещу номенклатурата в предприятията

и защита на "интересите на трудовите хора". За отбелязване е, че и другият голям

профсъюз - КНСБ - се старае с всички сили да се отграничи от старите казионни
профсъюзи, да запази членската си маса чрез антикомунистическа фразеология

на неговите лидери, заявена неподдръжка на БСП, и също така борба срещу
номенклатурата, в защита на интересите на хората и т.н.

Активни са и всички средства за масова информация - вестници, които
непрекъснато се множат, радио и телевизия, като последните все по-явно
застават на позициите на изгряващата политическа сила, която фактически вече
управлява.

Друг важен фактор, свързан с икономическата ( но също и с
политическата ) промяна в обществото, е заплахата от безработица, която тегне

над големи части от населението, а за десетки хиляди е вече ужасяващ факт. Не

само че за свикналите вече няколко поколения хора с макар и малка, но

постоянна държавна заплата нейното отпадане е страшно, но и начеващият

частен бизнес все още не е в състояние да открие достатъчно много трайни
работни места. Към това трябва да се прибави репресивната "декомунизационна"

политика на централни и местни ръководства, поддържана активно от "Подкрепа",
която изхвърля безцеремонно хора на улицата, независимо от техните
професионални качества, наред с доказани некадърници, спускани някога

"отгоре". Както се казва, покрай сухото, гори и суровото. Това причинява

политическа мимикрия, водеща до политическо хамелеонство, а за някои хора -

до добре познатата партизанщина и службогонство, описани още от Ив.Вазов и

Ст.Л.Костов в началото на века. Впрочем политическата репресия е също така
печална традиция в нашия политически живот от Освобождението насам.
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парламентарните и президентски избори се характеризира с нажежена

политическа атмосфера, агресивно поведение на опозицията, която вече започва
да "отлюспва" "левичарите" от редовете на СДС, силно влияние на профсъюза

"Подкрепа", а също и все по-чувствително влияние на една велика сила, засилване
на политическия натиск в предприятията, учрежденията и особено в по-малките
селища, първи признаци на разочарование от "демокрацията", силно разцепление

на т.нар.центристки сили, увеличаване на страха от изказване на мнение,

различно от това на опозицията, освен сред съмишленици. Посочените четири
мощни фактора - високото политическо съзнание на народа ни, чувството му за

съпричастност в управлението и противоречащите им страх от политическа
репресия и от безработица до голяма степен определят предизборното и
изборното поведение на населението.
Напоследък предизборните анкетни изследвания стават все повече част

от предизборната кампания. В тях участвуват множество хора като респонденти и

още повече - като публика на представяните в средствата за масова информация
резултати от тези анкети - статистика на общественото мнение, "рейтинги" на

партии, организации и политически фигури, изборни прогнози и свързани с тях
политически и политологически коментари на журналисти и специалисти. Във

връзка с това може да се говори за предизборно анкетно поведение на
обществеността. Върху него оказват влияние най-напред изброените по-горе

фактори, а също така и дори в по-голяма степен средствата за осведомяване.
Предвид изказаните по-горе съображения може да се допусне, че
приемането на тези анкети като част от предизборната активност би било стимул
за предполагаемите респонденти да участвуват с желание в тях и да изразяват
сравнително свободно и искрено своето мнение. От друга страна, изтъкнатите

отрицателно действуващи фактори, свързани с конкретната предизборна

обществено-политическа ситуация, може да направи потенциалните респонденти
предпазливи при отговаряне на определени въпроси от предизборните анкети -

особено от политически характер - а те всъщност са предимно такива!
Вторият тип влияние върху предизборното анкетно поведение е влиянието

на институциите.

Влияние на институциите.
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една страна, възложители на тези анкети, от друга - изпълнители ( преди всичко

различните социологически институции, отделни звена и възникващите частни

бюра и други фирми за изучаване на общественото мнение). От трета страна,

институциите сами са обект на оценка от страна на търсеното обществено
мнение, а от четвърта - са потребители на получената информация. В тези си

качества институциите влияят по различен начин върху предизборното анкетно

поведение на потенциалните респонденти.
Кои организации са възложители на предизборни анкети? Това могат да

бъдат отделни политически партии и други политически организации, синдикални

обединения (в условията на силно политизиране на обществената атмосфера,
както вече посочихме), научни организации от типа на Института по социология

при БАН и други подобни институции. На първо място обаче като възложители и в

същото време основни потребители и разпространители на информацията от

предизборните анкети си остават средствата за масово осведомяване - вестници,
радио, телевизия.

Възложителите на анкетите имат най-непряко влияние върху поведението

на респондентите, тъй като обикновено те остават на заден план при
представянето на анкетите. Тук възниква един методически изследователски

проблем: доколко отношението към тези възложители - положително или
отрицателно - от страна на респондентите води до по-искрени и откровени
отговори на предизборните анкети. Впрочем от тоталитарно време, когато
основният възложител на социологически изследвания ( евентуално на

изследвания на общественото мнение ) е била почти изключително
управляващата партия в лицето на своите централни или местни органи, е

установено, че съобщаването на това обстоятелство води до отдръпване на
хората и оттам - до изкривяване на даваната от тях информация - отказите са се

смятали за опасни - е прието да не се съобщава на респондента кой е

възложителят на изследването. Струва ни се, че тази практика продължава и
досега. Оттук бихме могли да заключим, че в политизираната предизборна

атмосфера съобщаването, че възложител на изследването е дадена политическа

сила например, би предизвикало отрицателна реакция у симпатизантите на друга
сила и те или биха избегнали участие в изследването ( което вече не се смята за

опасно), или не биха дали честна информация.
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провеждащи непосредствено предизборните изследвания на терена. По принцип
отношението към научните институции у нас от страна на широката публика е

общо взето благоприятно по дълга традиция, останала още от Възраждането.

През годините на тоталитаризма политиката на властниците, насочена против
интелигенцията изобщо по известния сталински тертип, както и линията на

самите научни институции с поведението си пред властта до известна степен
развенчават ореола на науката пред лицето на хората. Все пак обаче

благосклонността към нея си остава висока и това благоприятствува
провеждането на емпиричните изследвания. Нещо повече, появата на

специализирани звена за изследване на общественото мнение след 10 ноември

1989 г., тяхното рекламиране по радиото и телевизията, а също и в множество
вестници, включително и местни, допринася за повишаването на интереса към
тези изследвания и техните резултати, а също и към самите организатори - една

новост за нашата страна.
В същото време някои методологически и методически грешки на тези
организатори, особено при представянето на резултатите пред широката
публика, както и публичните скандали между специалистите, чии данни са по-

достоверни, раздухвани от същите тези средства за информация, увеличават

недоверието към излаганите данни у публиката. Това недоверие естествено
увеличава броя на хората, които биха отказали да участвуват в подобни
изследвания, за да не си губят времето с неща, които след това се оказват

"лъжливи". И отново в нажежената политическа атмосфера на предизборната
борба споровете между "социолозите" придобиват политически оттенък в

зависимост от това, коя политическа сила получава предимство при съответните

изследвания. При това и самите недоволни от резултатите политически сили
предпочитат да хвърлят вината за своя нисък "рейтинг" върху "социолозите" и
техните политически пристрастия. (Тук кавичките подчертават факта, че нито

всички изследователи на общественото мнение са по професия социолози, нито
техните изследвания са наистина социологически в строгия смисъл на думата,

нито това, което се представя за "рейтинг" на партии, политици и други

обществени фигури, е наистина рейтинг от методическа гледна точка.) Но

разбира се, подробностите от методологическата "кухня" слабо интересуват
широката публика. Въпросът е доколко уважението към науката и нейните
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институции, допълнено от интереса към новите изследователски звена, е по-силно
от недоверието към резултатите от социологическите изследвания. Може също да

се очаква, че тези донякъде комични спорове имат и положителен ефект върху
публиката, както понякога се случва. Така името на организатора на

изследването може да има положителен или отрицателен ефект върху анкетното

поведение на респондентите.
Като обект на оценка ("рейтинг") от страна на респондентите институциите
оказват влияние върху отговорите на анкетираните във връзка с техните

политически, икономически, морални и пр. предпочитания. Например, очевидно в
очите на симпатизантите на СДС, БСП би имала най-нисък "рейтинг" по всички

възможни характеристики, т.е. в условията на предизборната борба не бихме
могли да очакваме обективност в тази оценка. Можем дори да очакваме някои

респонденти въобще да откажат да оценяват политическите си противници. Могат
да се дадат и други примери в това отношение. Има значение също дали се

оценяват истински институции - партии, други обществени организации, Народно
събрание, правителство, Президентство или пък отделни лица като политически и

обществени фигури - партийни лидери, депутати, министри, други ръководители,

други общественици.
И най-после, като потребители на информацията от предизборните анкети
институциите влияят върху потенциалните респонденти с начина, по който се

представят тези резултати, с коментарите и прогнозите на специалистите и

журналистите - явно е, че тук става дума преди всичко за средствата за масова
информация и за някои научно-популярни прояви, които намират място в същите

тези средства. Смята се, че при настоящите условия специализираните издания

са твърде непопулярни и не могат да окажат някакво влияние върху поведението
на респондентите. От друга страна, респондентите са също така т.нар. пасивни
потребители на информацията от предизборните анкети, на коментарите и

прогнозите. Но тук тяхното поведение и отношение към тази информация се

определя от вътрешните им нагласи и настроения, т.е., тук излизаме вече от
въздействието на външната среда и кръгът от влияния се затваря.
Влияние на анкетьора.

Последният фактор, който разглеждаме тук като част от външната среда,
е анкетьорът. Въпросът за влиянието на анкетьора върху достоверността на

получаваната в хода на социологическото изследване информация е нашироко
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отразен в литературата, обект е на проучвания и от нашата изследователска
група, така че тук ще го засегнем само бегло.

При предизборните анкети анкетьорът се явява пред респондента преди
всичко като представител на институцията, организираща и провеждаща

изследването. В условията на разгорещена предизборна борба съгласно

изказаните по-горе съображения за влиянието на институциите върху

поведението на респондентите това качество на анкетьора става най-важно.
Независимо от личните качества на анкетьора, които, както е известно, оказват

значително влияние върху поведението на респондента по време на техния
разговор, респондентът може просто да откаже да участвува в анкетата, сред

като разбере кой е организатор на изследването и се окаже, че той има
отрицателно отношение към него.
Разбира се, щом лицето приеме да участвува в анкетата, личните

качества на анкетьора - пол, възраст, външен вид, умение да влиза в контакт,

спазване или нарушаване на дадените му инструкции - започват да действуват и

лицето явно или неявно се повлиява от тях при отговорите си. Едно важно
качество на анкетьора, забелязано при няколко предизборни изследвания, е

неговата политическа симпатия или пристрастност, която респондентът се опитва

да долови и след това реагира в зависимост от това, дали тя отговаря на неговите
собствени политически пристрастия или не. Това е характерно за разглежданата
предизборна обществено-политическа ситуация (1991 г.).

В зависимост от целите на изследването и възприетата методика на
регистрация, организаторите биха могли да сведат ролята на анкетьора до един

вид куриер, т.е. той да остави анкетната карта на респондента за да я попълни

сам и след това да си я прибере. Тогава остават да действуват само представите
на респондента за институцията-организатор и личната способност на анкетьора
да убеди лицето да участвува в предизборната анкета.
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ГЛАВА ВТОРА: ОБЩА ПОСТАНОВКА НА ПРОВЕДЕНОТО СОЦИОЛОГИ
ЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ
1 .Цел и задачи

Основната цел на проведеното изследване е да се установи анкетното

поведение и отношение на респондентите при предизборните анкетни
изследвания. Предполага се, че при конкретните условия на нашата страна ще се
проявяват както общите, така и специфични проблеми, засягащи адекватността и
достоверността на първичната информация, изводите и заключенията от нея при

подобни изследвания.

Конкретните задачи са формулирани така:

Първа, да се направи обща оценка на отношението и поведението на
анкетираните лица в предизборните анкетни изследвания.

Втора, да се изследват евентуалните дефекти върху резултатите от
подобни изследвания, свързани със специфичното отношение и поведение на

респондентите.
Трета, да се анализират факторите, влияещи положително или

отрицателно върху поведението и отношението на попадащите в извадката лица
за такива изследвания.

Четвърта, да се изследват специфичните методологически, методически и

организационни проблеми, възникващи при предизборните анкетни изследвания.
2 . Изследвани съвкупности

В изследването са включени две съвкупности. Първата обхваща всички
гласоподаватели в страната - това са лицата, навършили 18 годишна възраст.
Втората съвкупност се състои от анкетьорския апарат, ангажиран с настоящото

изследване. Извадката за изследване на населението е формирана на принципа

на случайния подбор като представителна за страната.1 Анкетьорите са
изследвани изчерпателно.

З.Основни хипотези при изследването.
Изясняването и дефинирането на основните хипотези във всяко

изследване са онзи организиращ фактор, около който се центрират всички
основни моменти от програмата, методологията и методиката на изследването.
По такъв начин става възможно да се обвържат по-тясно и по-добре целите и

1) Описание на формирането на извадката е дадено в Предговора
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избора на адекватни методи за нейния анализ.
В настоящото изследване са формулирани три основни групи хипотези.
В първата група се включват хипотезите, засягащи отношението и
поведението на респондентите към предизборните анкетни изследвания. По*

важните от тях са: големи групи от населението имат определени задръжки,
/притеснения, страх и т.н./ при контактите си с анкетьора. По тази причина се

очаква мнозина измежду тези групи да се въздържат да говорят открито за
своите предпочитания и политическа ориентация. Съответно това се отразява
негативно върху достоверността и истинността на първичната информация.
Очакват се също специфични ефекти в поведението на политически апатичните,

безразличните групи избиратели. Свързана пряко с първата хипотеза е и втората.
Тя се отнася до недостигащо доверие към лицата, които събират тази
информация, т.е. към анкетьорите. При това могат да се очакват различни

реакции и различно поведение, когато анкетьорите са познати, респективно

непознати лица. Очаква се също така известна динамика, т.е. промяна в
отношението и поведението при периодично повтарящи се и сгъстени по време
изследвания. Промяната може да се свърже с повишено /или занижено/ доверие
към анкетьора при честите му контакти с анкетираните, както и с евентуалния
обратен ефект на изследването върху вижданията, предпочитанията и

политическата ориентация към различни политически сили.

Втората група хипотези се отнася главно до факторите, които

благоприятстват или напротив - влияят отрицателно върху анкетното поведение и

отношение на респондентите в предизборната пропаганда.Измежду тях особено
място заема въпроса за оптимизиране контактите на анкетьорите с изследваните

лица; тяхната квалификация; честотата на повтарящите се изследвания;

публичността на данните от ЕСИ; правилното или предубедено (политически

пристрастно) тълкуване на обобщените оценки; научните и не толкова научни
спорове между различни представители на емпиричната социология, които се
афишират широко в средствата за масово осведомяване и могат да имат
бумерангов ефект върху отношението и поведението на избирателите, попадащи

в извадките. По-общата хипотеза тук може да се отнесе към влиянието на
конкурентната борба между различните изследователски екипи върху

формирането и динамиката на отношението и поведението на изследваните лица
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конкретизира и като очаквани сериозни рискове за формиране на негативно

отношение към емпиричната социология изобщо и към предизборните анкети в
частност.
Третата група хипотези свързваме с възникването на специфични

методологически, методически и организационни проблеми на изследванията от

такъв характер.
Доколкото прогностичните предвиждания са своеобразни предположения

или допускания за бъдещото отношение или поведение, т.е. за динамиката при

участието на респондентите в социологически изследвания, дотолкова
предвижданията за резултатите от изборите могат да се отнесат към хипотези,

засягащи бъдещето.
4.Относно програмата на изследването

Съобразно поставените цели и задачи и дефинираните основни групи
хипотези беше разработена и програмата на изследването.

В предходните раздели са обосновани същността, съдържанието и
специфичните моменти, характеризиращи анкетното поведение на респондентите

в предизборните анкети.Направен е опит да се изяснят и представят съществено

важните елементи, съдържащи се в отношението и поведението на анкетираните.
Направени са съответни класификации на най-важните компоненти на
изследвания обект. Описани са факторите, които влияят благоприятно
/неблагоприятно/ върху анкетното поведение и отношение на хората. Специален

акцент е поставен не само върху вътрешните, но и външните фактори. Условно
казано, последните се разглеждат като влияние на околната среда.

Друг важен акцент се поставя върху взаимодействието между двата
основни субекта при предизборните анкетни изследвания - анкетирани лица и
анкетьори.

Една от специфичните характеристики на този род изследвания е, че те се
повтарят периодично и, че с наближаване датата на събитието /изборите/

повторните изследвания се интензифицират, като времето между две анкети
силно се съкращава. Това обстоятелство на свой ред поражда други специфични
проблеми, засягащи цялостната технология на изследването. Актуален става

проблемът за оптимизиране честотата на провежданите анкети. Същото се
отнася и до избора на модела на извадката, както и до схемата на включване и
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или допускания за бъдещото отношение или поведение, т.е. за динамиката при
участието на респондентите в социологически изследвания, дотолкова

предвижданията за резултатите от изборите могат да се отнесат към хипотези,
засягащи бъдещето.

4.Относно програмата на изследването

Съобразно поставените цели и задачи и дефинираните основни групи

хипотези беше разработена и програмата на изследването.

В предходните раздели са обосновани същността, съдържанието и
।
специфичните моменти, характеризиращи анкетното поведение на респондентите
в предизборните анкети.Направен е опит да се изяснят и представят съществено

важните елементи, съдържащи се в отношението и поведението на анкетираните.
Направени са съответни класификации на най-важните компоненти на
изследвания обект. Описани са факторите, които влияят благоприятно
/неблагоприятно/ върху анкетното поведение и отношение на хората. Специален

акцент е поставен не само върху вътрешните, но и външните фактори. Условно
казано, последните се разглеждат като влияние на околната среда.

Друг важен акцент се поставя върху взаимодействието между двата

основни субекта при предизборните анкетни изследвания - анкетирани лица и
анкетьори.
Една от специфичните характеристики на този род изследвания е, че те се

повтарят периодично и, че с наближаване датата на събитието /изборите/
повторните изследвания се интензифицират, като времето между две анкети

силно се съкращава. Това обстоятелство на свой ред поражда други специфични
проблеми, засягащи цялостната технология на изследването. Актуален става

проблемът за оптимизиране честотата на провежданите анкети. Същото се
отнася и до избора на модела на извадката, както и до схемата на включване и
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представителни и непредставителни извадки също излиза на дневен ред. Напълно

допустимо е за такива цели да се използват и различни модели на

непредставителни извадки. Недопустимо е обаче, когато това става, резултатите
да се огласяват с твърдението, че те са представителни или пък, като се

премълчава "кухнята" на изследването, основано на непредставителни извадки, да
се създават неверни представи и да се внушава убеждението, че данните имат
представителен характер.
Поради ограничените възможности в програмата на изследването

въпросът за механизмите, чрез които функционира, променя се и се реализира

отношението и поведението на избирателите е третиран частично. Без съмнение
този проблем заслужава много сериозно внимание и би трябвало да намери място
в бъдещите методологически и методически изследвания на отношението и

поведението на анкетираните в предизборните анкети. Такова внимание
заслужават също и специфичните проблеми на организацията и работата на

терена при провеждане на анкетите. Един от съществените проблеми, обект на

изследването, е проблемът за факторната обусловеност на анкетното отношение
и поведение на участвуващите в предизборните анкетни изследвания. В
програмата този проблем се тълкува през призмата на три важни аспекта: първо,

взаимодействието между анкетьори и анкетирани - начините на установяването
на контактите, времето, което се отделя за провеждане на анкетата, мястото на
провеждането и свързаните с това неудобства за респондентите, квалификацията

на анкетьора и други; второ, факторът доверие към анкетните изследвания по
принцип към конкретното изследване и към анкетьора; трето, факторът
използване на резултатите от анкетните изследвания - публичност на резултатите

в средствата за масово осведомяване, възможни рискове от евентуално
спекулативно използване на резултатите във вреда на някои политически

формации, вижданията на анкетираните за функциите и социалната значимост на

предизборните изследвания, страх и несигурност при откровено изказване на
собствените политически предпочитания; четвърто, трудностите и бремето, което

анкетираните поемат върху себе си, когато участват в анкетни изследвания трудности да се ориентират правилно във въпросите на анкетата или да

формулират адекватно собствените си отговори, отнетото време, смущения,

свързани с посещенията на анкетьора и др.
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В изследването бяха разработени и включени два въпросника. Първият
/Въпросник 2/ бе адресиран до анкетираните лица. Вторият /въпросник 3/ бе

предназначен за анкетьорския апарат/.Двата въпросника са дадени в приложение
на настоящата разработка.

Във въпросника, предназначен за избирателите /участващи в анкетата/
бяха включени основно 5 блока въпроси. Първи блок: въпроси за самооценка и

оценка на отношението на анкетираните към участието им в предизборни анкетни
изследвания/ към тях принадлежат въпроси

2, 4, 7,13,14,17,19, 20, 24, 37/;

втори блок: въпроси за самооценка на поведението /въпроси

1,9,10,15, 22,

24/; трети блок: въпроси за оценка на факторите, от които зависи успешното
сътрудничество между анкетираните и организаторите на анкетата /въпроси

4,

5, 8,11,16, 21, 24, 40, 44/; четвърти блок: въпроси, осветляващи проблема за

трудностите и бремето на анкетираните, които те понасят с факта на участието си
в анкетата /въпроси

41, 42, 43, 46/; пети блок: самооценки за конкретното

участие на анкетираните лица в изборите на 13.10.1991г./включени са въпросите
от 25 до 36 вкл./; шести блок въпроси: включва различни паспортни

характеристики на анкетираните лица / въпроси от 48 до 58 вкл./.
Въпросникът за анкетьорите е сравнително по-кратък и включва общо 24

въпроса. В първия блок са включени въпроси за техните оценки относно реалното
поведение на анкетираните в настоящото изследване /от Въпросник 3 това са
въпросите: 1, 2, 3, 4, 8, 9,10 и 11/. Вторият блок съдържа въпроси за техните

собствени оценки - мнения и отношение - за значението, достоверността и
изобщо смисъла на подобни анкетни изследвания /въпроси

5, 12, 13, 15,16,17,

18 и 19/. Третият блок въпроси беше предназначен за оценка на трудностите, с
които се е сблъскал анкетьорът конкретно при провеждането на тази анкета

/въпроси 4, 6, 7.1. Последният блок въпроси се отнася до паспортните

характеристики на анкетьорите.

Към инструментариума на изследването принадлежи и инструкция за

провеждане изследването на терена, инструкция за логически оглед , кодиране и
други операции върху получените въпросници,писма и др.

6. Програми за обработка, обобщение и анализ на информацията
В програмата за анализ са използвани следните методи: обобщени оценки
общо и по отделни категории анкетирани лица; различни методи /аналитични и
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графични/ за анализ и оценка на разликите на получените характеристики в
рамките на всяка от изследваните съвкупности, както и между двете съвкупности;
методи за изследване на факторните влияния /главно Хи-квадрат и коефициент на
Крамер/.
В настоящото изследване се използва един специфичен подход отношението и поведението на анкетираните лица беше изследвано чрез

успоредното съотнасяне на два вида оценки. От една страна беше анализирана
информацията за самооценките на анкетираните лица, включваща отношението

им и представата им за реалното поведение и оценката им за предизборните
изследвания. От друга страна за същата цел бяха използвани независимите

оценки на анкетьорския апарат. Този подход позволява едно по-задълбочено
изследване на поставените проблеми, като за целта се използват сравнителните

оценки на двете съвкупности. Особено интересни са разстоянията между тези
оценки, които са индикатор за съществуващите обективни разлики между

самооценките на анкетираните и оценките и вижданията на анкетьорите.
В изследването тези разлики са изследвани, оценявани и тълкувани главно

аналитично, като разлики на процентите на отговорилите от двете съвкупности на

едни и същи въпроси. Те могат да се изследват и графически като разстояния на
координатната система, както е показано по-долу. Възможности за това са

предвидени в програмата за обработка и представяне на информацията. /Вж.1.
НапсИоокюг МаТюпа! 81абзбса1 Оа!а Вазез оп Мотеп апб 0еуеюртеп1, РиЬ. о!

1)п11еб №1юпз, МУ.,1990; Мобе11_Ие ТаЬ1ез юг Оеуеюрюд Соип1пез,Рори1а1юп
зюсЛез, 77,11.М.РиЬ1юабоп,1981; З.Японските и американските подходи в

управлението на фирмите, Русе, 1990; 4.Могпз НатЬигд, 81абзбса1 Апа1уз13 юг
Оеозюп Мак1пд, 118А, 1977.

На фигура 1 са представени процентите на лицата /анкетирани и
анкетьори/, дали еднакви отговори при съпоставянето на въпрос 7 от въпросник
2ивъпрос 10 от въпросник 3. Конкретните данни се съдържат в следващата
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таблица:

Видове отговори

Почти всички анкетирани

% на анкети
раните

% на анке- разликатьорите

19.6

29.8

-10.2

Повечето казват истината

39.6

66.3

-26.7

Повечето не казват истината

13.0

2.9

+ 10.1

Не могат да преценят

24.8

1.0

+ 23.8

казват истината-

фиг.1.

РАЗЛИКИ МЕЖДУ ОТГОВОРИТЕ НА АНКЕТИРАНИТЕ ЛИЦА И АНКЕТЬОРИ НА

ВЪПРОСА:"КАКВА ЧАСТ ОТ АНКЕТИРАНИТЕ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ АНКЕТИ
КАЗВАТ ОТКРОВЕНО ТОВА, КОЕТО МИСЛЯТ ?"( В ПРОЦЕНТИ ):

Линия I - анкетирани лица;
Линия II - анкетьори.

1, 2, 3, 4 - номера на отговорите на въпроса ( от таблицата).
61,62, 63, 64 - разлики между относителните дялове на отговорите на

двете изследвани съвкупности.

-48Данните, представени в горната таблица са само една илюстрация на

използвания подход при анализа на данните. Но те са много любопитни и богати

по съдържание. Те говорят за голямо разминаване между оценките на двете

изследвани съвкупности - анкетирани и анкетьори. Както се вижда от данните и от
приведената фигура 1, "разстоянията" между двойките оценки се оказаха доста

големи. Докато анкетираните лица изразяват по-често съмнение в откровеността

на участниците в анкетата, анкетьорите напротив - се намират на другия полюс.

Само един от всеки пет анкетирани вярват, че всички казват истината, а почти
всеки един от трима анкетьори е на същото мнение. Разстоянието между
честотата на отговорите в случая се измерва с 52. Още по-големи се оказаха

разстоянията при отговора: "Повечето анкетирани казват истината". Докато за

40% от анкетираните това е избраният отговор, същият отговор се посочва от
66.3% от анкетьорите. Процентното разстояние се оказа още по-голямо. В случая

то е 67.4%. Относителното разстояние продължава да расте и при следващите

отговори: съмняват се, че повечето анкетирани не казват истината 13% от
участниците в анкетата, докато същият отговор при анкетьорите се среща 2.9%.
Отново процентното разстояние се оказва много високо - 77.7%. Най-после, 96%

се оказа разликата между тези, които не могат да преценят измежду

анкетираните и анкетьорите.
По наше виждане резултатите дават основание да се направят най-малко

два извода, които имат съществено значение. Първият се отнася до фактът, че са
налице изобщо големи разминавания във вижданията, оценките /самооценките/

във двете категории - анкетирани и анкетьори. Тази разлика налага да се търсят

мотивирани обяснения. Вторият извод се отнася до съдържащата се в неявен вид
информация за различна нагласа на мисълта и различни позиции на двете

взаимодействащи си при анкетата съвкупности. Може да се предполага, че в
определени случаи при част от въпросите разстоянията ще свидетелстват за

сериозни противоречия, които могат да се отразят неблагоприятно върху тези
взаимоотношения. Може да се очаква също, че в крайна сметка това ще

рефлектира върху адекватността и достоверността на събираната информация.

Ще добавим, че в други случаи, в зависимост от съдържанието на въпросите и

търсените за тях отговори, разстоянията могат да индикират и положителни

ефекти.
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анализ на информацията са лансирани и други идеи за обогатяване на анализа.

По-конкретно обект на внимание е проблемът за оценка на промените в

отношението и поведението на анкетираните и анкетьорите. Изразява се
становище, че от гледна точка на целите и задачите, поставени в настоящото

изследване, акцентът в анализа на данните трябва да се премества постепенно от

анализа на ситуацията и нейната факторна обусловеност към настъпващите

промени, доколкото такива реално се очакват при развитието на процесите на
демократизация на обществото и утвърждаване функциите и авторитета на
анкетните изследвания. За да се осъществи такъв преход и да се решават задачи

от подобен характер е необходима информация не от едно, а от многократно
повтарящи се изследвания. За съжаление такава информация се съдържа само в

настоящото изследване. Това бе главната причина, поради която анализ на

промените не можеше да се осъществи.
Непосредственият извод от казаното е, че за тази цел в секция МОЕСИ е

целесъобразно да се планират и проведат поне няколко изследвания на същата

тематика. Очевидна е потребността този проблем да се обсъди и реши
своевременно, за да се използва времето за тяхната по-добра подготовка в
бъдещи избори.

Както бе отбелязано в началото, съществуват много проблеми, свързани
именно с методическите и методологически решения на бъдещите предизборни
изследвания. Освен добре известните на специалистите в тази област, тук

възникват и някои особено специфични проблеми. Два от тях заслужават
специално внимание. Първият засяга методическите решения, свързани с
оптимизиране честотата /интензитета/ на провежданите изследвания до деня на

събитието, т.е. до деня на изборите. Възможностите за търсене на нови решения

могат да се разглеждат поне в два аспекта. Първо, как да се решава проблемът за
умората, натоварването, както и борбата срещу евентуалното чувство на досада

и пресищане у анкетираните, когато се работи с една единствена извадка. Второ,
как може да се решава същият проблем върху основата на повече от една
извадка, в която замяната на единиците може да става изцяло - за всички единици

на извадката - или на отделни части от попадналите в извадката. По- общо този
проблем опира до избора на оптимални извадки.
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краткосрочни прогнози за изхода от гласуването. На свой ред самият той се

свързва с две неща - от една страна, успешното прогнозиране зависи в найголяма степен от правилната оценка на развиващите се тенденции на

политическата ориентация с наближаване деня на изборите, а от друга - с много
големия и известен проблем за грешките, свързани специално с недоверието и

предубежденията на анкетираните към подобни анкети.
В пряка връзка с обогатяване на анализа на социологическата
информация от предизборните анкети стои и въпросът за внедряването на
стандартни и уникални софтуерни продукти. Въпреки използването на някои

традиционни и нови средства за визуализация, с които редица предизборни и

други изследвания са вече значително обогатени, в това отношение има още
много да се желае. Особено належаща е потребността от внедряването на по-

богати форми за визуално представяне на динамиката и други различия,

проявяващи се при анализа на отношението и поведението на анкетираните лица.
Интерес представляват например разликите /разстоянията/ в оценките на един и
същи въпрос между различните съвкупности. Например, "разстоянието" между

оценките на анкетирани и анкетьори по такива въпроси като: причините и
мотивите за отказ от участие в анкетата; условията, при които анкетираните биха

участвали с желание при подобни изследвания; наличието или липса на доверие;
въздържане от откровени отговори и др.подобни.
7. По организацията на изследването.

Когато става дума за проблемите на едно теренно социологическо
изследване, естествено най-важните проблеми се свързват с проблема за

осигуряване на оптимално взаимодействие между анкетираните лица и
анкетьорския апарат. Съществени са два основни проблема, без да се

пренебрегват останалите. Първият се отнася до квалификацията на анкетьорад.е.
неговата професионална подготовка,оценявана през призмата на най-важното

изискване към предизборните и изобщо пред емпиричните социологически

изследвания - изискването за осигуряване на достоверна социологическа
информация.
Вторият проблем е по осигуряването на доброто взаимодействие между

екипа на изследването и анкетьорския апарат - тук се има предвид и точното

изпълнение на инструкциите и установените правила по провеждане на анкетата,
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и извършването на адекватни контролни действия на терена, както и при по
нататъшното осигуряване на логическия контрол върху получените първични

документи въпросници, анкетни карти, интервюта и други.

При нашето изследване бяха използвани опитни анкетьори, повечето от
които имат значителен опит в провеждането на анкетните предизборни

изследвания през последните две години в нашата страна Това е един от
мотивите, поради който не бяха предприети някакви специални и особено строги
контролни функции върху работата на анкетьорите по време на работата им на

терена.
Обстоятелството, че беше осигурена висока степен на възвръщаемост на

попълнените въпросници, че при логическия оглед не бяха установени някакви
сериозни отклонения, както и значителното съвпадение на оценките на

анкетьорите по въпроса за причините за откази, за недостигащото недоверие в

някои от респондентите и други, могат в известна степен да се използват и като
индикатори за добрата работа на анкетьорския апарат.
От това съвсем не следва,че в провежданите предизборни анкети, пък и в

другите емпирични социологически изследвания проблемът за квалификацията на
анкетьорския апарат са решени напълно успешно и няма повече какво да се
прави в това отношение. Тъкмо напротив, убеждението на изследователския екип
от секция МОЕСИ към Института по социология е, че този проблем не само че не
ерешен, но и колкото повече време минава, толкова по-остро ще бъде поставян

той. Съображенията за изказаната тук теза са главно няколко: първо,

зачестилите изследвания, свързани специално с политическия живот в страната,
изискват увеличаване броя на анкетьорите, а това на свой ред предполага

специални грижи за тяхната подготовка; второ, интензификацията на тези
изследвания, особено когато те се осъществяват върху една и съща извадка, без

съмнение ще води до умора и понякога до апатия в анкетираните лица. Като
пряка последица от това може да се очаква повишен процент на отказите да

участват в предизборните изследвания; трето, във връзка с новите изисквания

към използваните методи и прилаганите модели на извадки също ще се налага
допълнителна квалификация на анкетьорския апарат; четвърто, обстоятелството,

че много и различни изследователски екипи използват едни и същи мрежи от
анкетьорския апарат /напр. тези от Националния статистически институт, от

-52-

Българската национална телевизия и Българското национално радио и др./ също
предполага засилена интензификация на дейността на тези екипи.
Както сме подчертавали и по други поводи, независимо от условията на

конкуренция, в които екипите организират работата на терена, очевидна е

необходимостта от общи усилия специално по квалификацията на анкетьорите и

търсене на начини и средства за оптимизиране на тяхната работа и лична
заинтересованост в стриктното спазване на научните изисквания при работата на

терена, т.е. при взаимодействието им с анкетираните лица.
Предизборните анкетни проучвания имат един много характерен,

специфичен за тях момент - това е бързината, с която се изисква получаването на

първичната информация, обработката и оповестяването на резултатите от тях.

Това е друго важно съображение в полза на тезата, че са необходими грижи към
анкетьорския апарат и в тази насока.
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ИЗСЛЕДВАНЕ.ОБЩОТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ
За установяване на общото отношение към предизборните анкетни

изследвания са формулирани 12 твърдения, 6 от които са позитивни и 6 негативни

спрямо тези изследвания. Ето как изглеждат в анкетната карта за респондентите:

В каква степен сте съгласни със следните твърдения
за анкетните изследвания във връзка с изборите?
1
напълно
съгласен

2
по-скоро
съгласен

3
нито съгласен,
нито несъгласен

4
по-скоро
несъгласен

5
никак не
съм съгласен

А. Ажвтните изследвания за изборите са част от демокрацията
В Информацията от анкетните изследвания за изборите се
използва за заблуждавано и подвеждане на хората
В Джет нит е изследвания за изборите са важни и необходими
за правителството и политиците.за да могат да си вършат добре работата
Г.Поеечето от изследователите на изборите в един или
аруг случай допускат фалшифициране на резултати
Д Участието в анкетни изследвания за изборите е губене на време
Е Анкетните изследвания за изборите са важни и необходими
X. Анкетните изследвания за изборите са начин изследователите да печелят пари
3 Анкетните изследвания за изборите са намеса в частния живот на хората
И Истинската цел на някои изследвания се прикрива от анкетираните
К Ажетните изследвания за изборите са възможност за гражданите да изразят
ажното си мнение по въпроси от обществена важност
А Анкетните изследвания за изборите не носят вреда
И. В печата, радиото и телевизията трябва редовно да се
публжуват резултатите от такива изследвания

12

3

4

12

3

4

12

3

4

12
12
12
12
12
12

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

12
12

3
3

4
4

12

3

4

По-долу ще се спрем както на характера на отношението на
респондентите към предизборните анкетни изследвания (по отделни компоненти и

общо), така и на диференциацията на интегралното отношение, свързана с
основните индивидуални социално-демографските характеристики на
респондентите (пол, възраст, образование, местоживеене, социална група,
политически предпочитания).

1. Представи за социалните функции на предизборните анкетни

изследвания
Според българските респонденти, предизборните анкетни изследвания са

част от демокрацията (77.9%); важни и необходими за политиците, за да могат да
си вършат работата (61.9%); възможност за гражданите да изразят личното си
мнение по въпроси от обществена важност (79.0%); не носят вреда (80.9%) и

медиите трябва да публикуват редовно техните резултати (77.7%). Не са много
тези, за които тези изследвания са средство за заблуждаване и подвеждане на
хората (19.4%), намеса в частния живот (16.7%) и тъй като политиците изобщо не

се съобразяват с техните резултати (19.2%), те не трябва да се провеждат (19.2%).
Същевременно, относителният дял на тези, които смятат, че участието в анкетни
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изследвания във връзка с изборите е губене на време (13.4% нъпълно съгласни,
9.6% по-скоро съгласни), не може да не буди тревога.
Установяването на вярното съотношение между политическите сили е

възможно напълно или с малки отклонения (61.9%). По повод на предизборните
анкети във връзка с последните парламентарни избори (октомври 1991 г.), само
4.4%от анкетираните твърдят, че със своите резултати почти всички изследвания

са били неубедителни. Като причина за най-значителните разминавания между
резултатите на тези изследвания и действителните резултати от изборите най-

често се сочи некоректността на анкетираните лица (28.9%) и сложността на
политическата ситуация (25.3%), като само 12.1% от респондентите посочват като

главна причина недостатъчният опит и умения на изследователите.
По-широко дискутираният въпрос за влиянието на публикациите на

резултати от предизборните анкетни изследвания" върху предпочитанията на

избирателите, огромното мнозинство от респондентите не вярва, че те лично биха
били повлияни в собствения си избор - 88.5% от анкетираните или не следят

такива публикации, или не се ръководят от тях при решенията си.
Ако при едни следващи избори резултатите от предизборните анкети
показват преднина за някои кандидати и изоставане за други, вие как ще
постъпите?

- ще подкрепя водещите
- ще подкрепя изоставащите
- когато решавам, не ме интересува
кой води и кой изостава
- не следя предизборните анкети

8.2%
3.3%

71.8%
16.7%

Ако все пак има някакво влияние, то е концентрирано главно върху

колебаещите се избиратели и най-добре е да няма ограничения върху

публикациите на резултати от предизборни анкетни изследвания в предизборния

период.
Смятате ли, че оповестяването в печата, радиото и телевизията на
резултатите от предизборните анкетни изследвания влияе върху избора на
хората за коя политическа сила да гласуват?

- да, върху повечетохора
- да, но само върху колебаещите се
- изобщо не влияе
-затруднявам се да отговоря

20.1%
45.1%
20.2%
14.6%

В някои страни има забрана да се оповестяват в печата, радиото и
телевизията резултати от предизборни анкетни изследвания. В други
страни няма такава забрана. Според Вас как е най-добре да бъде в
нашата страна?

изобщо да няма забрана
да има забрана до 5 дни преди изборния ден
да има забрана до 14 дни преди изборния ден
изобщо да се забрани оповестяването на
резултати от такива изследвания
■немога да преценя

-

54.1 %
9.8%
8.2%

7.9%
20.1%
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част плюсовете на демокрацията, нещо полезно и безвредно. Предизборните

анкети влияят по-силно върху политиците, отколкото върху избирателите. Макар и

в различна степен, голямата част от изследванията дават достоверни и
убедителни резултати. Сред болшинството от респондентите (около 80.0% !!) се

очертава формирането на позитивна обща нагласа към такива изследвания.

Но изследователите едва ли могат да бъдат спокойни за бъдещето на този
род изследвания: приблизително един на всеки пет от българските респонденти е
склонен да вижда повече негативните страни на предизборните анкети.
Относителният дял на този тип респонденти е достатъчно висок, за да постави

твърде сериозни проблеми пред изследователите в техните усилия за гарантиране
на представителността на извадките и в крайна сметка на достоверността на

получаваните резултати.
2. Общото отношение
За измерване на общото (интегрално) отношение към предизборните

анкетни изследвания е конструирана (по метода на ШкеП) адитивна скала,
основаваща се на 12-те твърдения.

Общото отношение на българските респонденти към предизборните
анкетни изследвания може да бъде определено като подчертано позитивно.

Измерено с дефинираната по-горе скала, интегралното отношение към анкетните

проучвания във връзка с изборите варира в границите от -1 до +1. Средната
стойност за изследваната съвкупност е +0.399. Разпределението има значително

натрупване при високите стойности в дясната част на скалата. За да улесним
пряката интерпретация на факторните влияния върху общото отношение, с
известна доза условност континуума на скалата може да бъде разделен на

следните категории:
Относителен дял

Характер на отношението

Граници на интервала

подчертано негативно отношение

-1.0 до -0.5

1.8%

негативно отношение

над -0.5 до -0.1

7.0%

наскоро негативно отношение

над -0.1 под 0

4.1%

неутрално отношение

0

5.4%

поскоро позитивно отношение

над 0 до 0.1

4.8%

позитивно отношетие

над 0.1 до 0.5

32.5%

^чертано позитивно отношение

над 0.5 до 1

44.4%
100.0%
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Високата средна скалова стойност се съпътствува от значителна
вариация (средноквадратичното отклонение е 0.369) Нека най-напред проследим

влиянието върху тази вариация на основните социално-демографски
характеристики на респондентите. Цитираните по-долу данни са резултат на

еднофакторен дисперсионен анализ. Многофакторният диспесионен анализ не

показа значими взаимодействия от втори

по висок ред за изследваните

социално -демографски характеристики.

Влиянието на възрастта на респондентите върху интегралното отношение
към предизборните анкетни изследвания е статистически значимо (р=0.0036).

Колкото по-възрастни са респондентите, толкова по-слабо е изразено
позитивното общо отношение.

възрастова група
под 30 години
30-39
40-49
50-59
60 и повече години

средна стойност
0.423
0.475
0.413
0.341
0.346

Допълнителният анализ за групата респонденти в пенсионна възраст

показва скалови стойности в интервалите на крайно негативно и неутрално

отношение два пъти по-често, отколкото в цялата съвкупност. Половината от

изразилите неутрално отношение са именно в групата "60 и повече години".
Макар, че не се наблюдава статистически значимо различие между

средните стойности на скаловата стойност при групите по пол - мъжете (0.417) и
жените (0.385), хи-квадрат анализът (р=0.02) показва статистически значима
разлика между двете разпределения. При жените се наблюдава относително по

често негативно и по-скоро негативно отношение, при мъжете - относително почесто подчертано негативното и позитивното отношение.
По-високото образование се асоциира статистически значимо с по-

позитивно отношение към предизборните анкетни изследвания. Относително пониските средни скалови стойности при ниските степени на образование се дължат

на значително по-честото (от два до четири пъти) изразяване на неутрално

отношение.

равнище на образование
без образование
до основно
средно
средно специално
полувисше
виеше

средна стойност
0.266
0.340
0.401
0.428
0.460
0.452

Местоживеенето не оказва статистически значимо влияние върху
вариацията в отношението към предизборните анкетни изследвания.
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Наблюдаваните малки различия между селото (0.390) малкия град (0.380),

големия град (0.432) и столицата (0.392) корелират с възрастовата и
образователната структура на населението по видовете населени места.

Аналогична е ситуцията по отношение на фактора етническа принадлежност.
Най-позитивно е отношението при българите (0.408) следвани от турците (0.369) и

циганите (0.333) но наблюдаваните разлики не са статистически значими.
Значими различия се наблюдават между отделните социални групи.

Позитивното отношение към предизборните анкети е най-слабо изразено при

селяните, а най-силно при безработните и социалните групи с по-високо
образователно равнище.
Социална група
-безработен
■частен производител (частен търговец)
-служещ
-интелигент (вкл. свободна професия)
- работник
-пенсионер (домакиня)
-учащ (студент)
-друго
•селянин (селскостопански работник)

средни стойности
0.473
0.443
0.434
0.428
0.419
0.346
0.328
0.302
0.262

Прави впечатление позицията на учащите, за които е характерно около
два пъти по-честото изразяване на негативно отношение (15.2% срещу 7% общо

запялото възрастно население).
Данните показват статистически значими различия между

симпатизантите на различните политически партии (декември 1991 г.). Зад тези
различия не е трудно да бъдат открити различните социално-демографски

характеристики и спецификата на ценностните ориентации на електоратите на

отделните партии.

Симпатизанти на политически партии
- Партия "Либерали"
- БЗНС (Н. Петков)
- БЗНС (единен)
- Друга (каква):...........
-СДС
- Български демократичен център
-ДПС
-БСП
- Не съм привърженик на никаква партия

средни стойности
0.514
0.495
0.484
0.482
0.464
0.457
0.344
0.333
0.323

Влиянието на партийните предпочитания е статистически значимо при

единадесет от дванадесетте твърдения, съставящи скалата на интегралното
отношение към предизборните анкетни изследвания. Единственото изключение е
твърдението, че анкетните изследвания за изборите са начин изследователите да

печелят пари, като преобладаващата позитивно отношение към изследователите
ехарактерно за всички партии.
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Данните от проведеното изследване на общото отношение към анкетните
проучвания във връзка с изборите се съгласуват добре с резултатите от

изследването на общото отношение въобще към емпиричните социологически

изследвания. Потвърждават се както извода за преобладаваща позитивна
нагласа към ЕСИ, така и установените основни фактори, обуславящи вариацията

в изследваните нагласи. Като цяло, предизборните анкети се възприемат като
компонент и инструмент в политическия живот на обществото. Зад

наблюдаваните статистически значими различия в отделните социалнодемографски групи прозира различното равнище на интереса към политическия

живот в страната. Естествено е по-образованите и по-активни във всяко
отношение респонденти в млада и средна възраст да бъдат по-позитивно

настроени и в отношението си към анкетните проучвания. Има достатъчно
основания да се формулира хипотеза, че както общотото отношение към

предизборните анкетни изследвания, така и свързаната с него нагласа за участие
втакива изследвания, са обусловени от значително по-сложните интереси, мотиви
и нагласи за активно участие в политическия живот на страната.
Ще участвате ли в изборите за президент?

средна стойност

да
имам
не

известниколебания

0.497
0.299
0.225

Разликитеса статистически значими. В потвърждение на хипотезата

говори и факта, че 50% от анкетираните, които декларират, че няма да участват в

предстоящите избори, биха отказали и участие в изследвания във връзка с тези

избори (при 9.7% за цялата съвкупност). Същата закономерност се наблюдава и
при въпроса за участие по принцип в предизборни анкети: вероятността, тези
които биха отказали участие в анкета, да декларират отказ от участие в избори е
три пъти по висока в сравнение с данните за цялата съвкупност (7.6% срещу

20.5%).
Очевидната корелация между поведението на респондентите като
избиратели и като участници в анкетни проучвания налага и един

методологически извод: при изследването и прогнозирането на социалните

процеси, тези две социални роли трябва да се изучават не изолирано, а във
взаимната им връзка.
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ОБЩИ ПРЕДСТАВИ И ИНТЕРЕС КЪМ

ПРЕДИЗБОРНИТЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Общи представи и отношение към предизборните анкетни

изследвания
Информацията за изучаването и оценката на общите представи и

отношение на анкетираните лица към провежданите в страната предизборни

анкети беше осигурена чрез няколко блока от въпроси в двата въпросника /1 и
2 Първият от тези въпроси във въпросника за гласоподавателите е: "Според Вас
трябвали да се провеждат анкетни изследвания във връзка с изборите?''.Тук
отговорите на анкетираните се разпределят така: преобладаващата част от

отговорилите/67.0%/са на мнение,че такива изследвания са нужни; всеки пети
определено заявява,че това не е нужно /19.2%/; около 13.0% не са могли да
преценят. Ако се съди по този резултат и се вземе предвид фактът, че тези
изследвания са сравнително нови за нашата общественост - до преди две години
такива изобщо не се провеждаха по повод на изборите - може да се каже, че
гражданите на страната в по-голямата си част вярно оценяват потребността от

такива изследвания и са склонни да ги възприемат като редовна практика, като
необходим елемент от развитието и функционирането на демокрацията в нашата

страна.

Тези резултати се подкрепят и от отговорите на други въпроси. Така за
53.9% от всички участници в анкетата изборите са част от демокрацията. Към тях
определено могат да се прибавят още една четвърт от анкетираните, които са поскоро съгласни, отколкото несъгласни с горното твърдение. Много малък е делът

на лицата, които заявяват,че по-скоро не са съгласни с тази теза /4.3%/ и също
толкова са тези, които определено не приемат твърдението, че подобни анкети са
част от демокрацията. Малко повече от един на всеки десет анкетирани е изразил

безразличието си по този въпрос. Може да се предполага,че поне някакъв брой от
попадналите в тази категория лица са по-скоро несъгласни, отколкото съгласни.

За кого са нужни и важни данните от провежданите предизборни анкетни
ледвания? На този въпрос се получиха близки до коментираните по-горе

гултати. За преобладаващата част от анкетираните те са нужни и много
необходими на политиците, за да могат да вършат добре работата си. В това са
сигурни 34,6% от отговорилите избиратели. По-скоро са сигурни в това, отколкото

-60обратно 27.4%. Любопитното е, че тук делът на несъгласните или по-скоро
несъгласните с тази теза са доста повече. В нея са попаднали общо около 18%.

Ако към тях се прибавят и "безразличните", а те са около 20%, може да се каже,че

всеки четвърти гласоподавател в нашата страна не е бил склонен да приеме

функцията на предизборните изследвния по обслужване интересите и работата на
политиците.

Анкетните изследвания в третираната област са оценени като важни и
необходими със сигурност от 36,9%. Всеки четвърти е по-скоро убеден в тяхната

значимост и важност /25%/, отколкото обратното. И отново онези, които не са
толкова убедени в тяхната значимост или просто са изразили безразличието си

по този въпрос са около 38%. Това дава повод да мислим, че по отношение
оценката на ролята и функциите на предизборните анкетни изследвания

българският избирател е поляризиран значително, и като че еднакво често се
срещат онези, които отчитат и подкрепят значимостта и потребността от
изследвания по повод на изборите и онези, които не са убедени в това.

Съдейки по получената информация от настоящото анкетно изследване,

може би имаме право да твърдим, че преобладаващата част от българските

избиратели високо оценяват тъкмо възможността в анкетните изследвания
гражданите да изказват своите собствени мнения, виждания и предпочитания,

които при това да бъдат огласявани и да получат публичност. Абсолютна
сигурност в това са изразили повече от половината участници в нашата анкета

/56.8%/. За около 22% тази възможност се определя по-скоро като убеденост,

отколкото обратното. Общият дял на положително оценяващите тази основна
функция на анкетните изследвания по повод на изборите е 78,9%. Напротив, като
незначителен се оценява делът на лицата, за които функцията на предизборните

изследвания е да се чуят избирателите и да се даде гласност на вижданията и
предпочитанията им преди изборния ден, не е от значение. Около 7% от всички
участници в анкетата са на мнение, че не вярват или не приемат тази функция за
свободно изказване и огласяване предпочитанията и вижданията на анкетираните

лица. За отбелязване е също, че делът на онези, които нито са съгласни, нито

несъгласни, т.е. не се интересуват от това, не е много голям. В конкретния случай
той е общо около 12%.

А на въпроса, дали анкетните изследвания по повод изборите не носят
вреда, разпределението на отговорите се концентрира главно около две
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скоро вярват, отколкото не, че подобни анкети е възможно да имат някакво
вредно влияние в обществото около 18%. Безразличните към този въпрос са
малко -12,6%, а тези които изразяват известна степен на съмнение са 2.3%.

Напълно убедени във вредата са 4.2%.

На полюсно разположените въпроси, засягащи общото отношение на
анкетираните лица към анкетите по повод на изборите отговорите се разпределят

по различен начин, като обаче се забелязва една обща тенденция на умерено
критично отношение на гласоподавателите към негативните ефекти от конкретни

анкетни изследвания.

На въпроса дали са съгласни с твърдението, че информацията от
въпросните изследвания се използва за заблуждаване и за подвеждане на хората
се получиха следните разпределения: 8.4% са напълно убедени, че това е точно
така; почти всеки десети от отговорилите /11.0%/ е по-скоро сигурен в
манипулативната функция на предизборните изследвания, отколкото обратно. Не

са съгласни с такова твърдение 32.6% и по-скоро не са съгласни - 27.5%. Това
означава, че повече от половината анкетирани са убедени, че това не е функция

на предизборните анкетни изследвания, а начин да се ориентират преди всичко
политиците, както и цялата общественост за разпределението на

привържениците на различните политически партии, движения и други. Има обаче
и такива измежду избирателите, които проявяват безразличие - не биха могли да
се ангажират с отговора нито да, нито не. Такова е становището на всеки пети

анкетиран -20.4%. Изводът от това е, че част от избирателите са наясно, че наред

сположителните функции на предизборните изследвания, резултатите от тях
могат да се използват и некоректно, т.е. с користни цели - за да се заблуждават и

подвеждат избирателите с надеждата, те да бъдат дезориентирани, или да се
преориентират към онази политическа сила, която има по-голям брой

привърженици. Трябва да подчертаем, че разминаването между предвижданията
за изборните резултати, основани на анкетни изследвания, проведени в

навечерието на изборите и резултатите от гласуването, също допринася за

такова отношение и негативни оценки на част от избирателите.
За да се разкрие действителното отношение на избирателите към

въпросния тип анкетни изследвания бяха зададени и други въпроси. Измежду тях
беше въпросът: "Не са ли подобни анкети губене на време?" Ако се съди по
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получените отговори на участниците в анкетата, може определено да се твърди,
че преобладаващата част от тях не споделят такова мнение, макар, тяхното лично
участие наистина да им коства време и усилия. Една трета са сигурни, че такова

твърдение е необосновано - така мислят 32.1% от отговорилите. Други 26.9%
смятат, че участието на хората в подобни анкети не би следвало да се третира

като чиста загуба на време, че то има своето място и значение за развитието на
демократичните процеси в нашата страна. Отново 18.0%, т.е. почти всеки пети се

е въздържал да вземе определено отношение. И тук може да се предположи, че
част от въздържалите се имат по-скоро негативно, отколкото позитивно

отношение по този въпрос. Всеки десети от анкетираните изразява убедеността
си, че в повечето от изследванията преди изборите се допускат фалшификации на
резултатите. По-скоро са сигурни в това, отколкото в обратното 15.1%, докато

26,4%не биха могли да кажат нито да, нито не по този въпрос. Ако се опитаме,

макар и донякъде условно да обединим тези три групи в една по-обща категория

ще видим, че половината /51 %/ от всички участници в анкетата проявяват

съмнения относно коректното представяне на резултатите от допитванията до
електората. Останалите - около 49%, не изразяват никакви съмнения в това

отношение и са напълно сигурни, или по-скоро сигурни, отколкото не, че такива
фалшификации не се допускат или не могат да се правят.
Тези данни подсказват, че в съзнанието на половината от избирателите

съществуват ако не явни съмнения, то поне въпроси относно възможността за

фалшификации на резултатите от страна на заинтересовани институции,
политически сили и т.н. Едно от много вероятните и възможни обяснения за

изразяваните съмнения трябва да потърсим и в политическата ситуация на рязко
разделяне на електората по предпочитания и принадлежността му към

определени политически партии Това разделение, както е известно, е много
характерно за съществуващата политическа ситуация в страната, и при това

силно се изостря в предизборния период. Независимо от причините и възможните
обяснения обаче, това разделение съществува и без съмнение се отразява

негативно върху отношението и оценките на избирателите за ролята, функциите и
начина на използване на резултатите от предизборните анкетни изследвания.
Фактът на поляризация в отношенията на анкетираните избиратели към

предизборните анкети е изразен достатъчно ярко и в отговорите на друг въпрос:

доколко можем наистина да считаме важни и необходими предизборните анкети?
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Може определено да се твърди, че за около 62% от анкетираните такива
изследвания са не само важни, но и нещо много повече - те просто са необходим
елемент за развитие на демокрацията в страната. Отново в групата на

съмняващите се в такава необходимост попадат около 19%, като други, също
толкова на брой анкетирани не са изразили определено становището си - те нито

могат да се присъединят към тези, които подкрепят това твърдение, нито да

«кажат открито неодобрението си. Поради натрупаните с годините съмнения,
недоверие и предубеждения на българина към ЕСИ изобщо, може да се
"оедполага, че една не малка част от"неутралните" в същност крият в себе си по-

скоро едно негативно, отколкото позитивно отношение към ролята и

потребността от провежданите предизборни анкети. По наше мнение това
обстоятелство има пряко отношение към достоверността и валидността на

резултатите от предизборните анкети в страната. От тук следва един важен за
бъдещите предизборни анкети извод: необходими са специални усилия, за да се
осигури по-голяма степен на доверие към тези анкети. Защото без наличието на
необходимото доверие, никой от нас не може да се надява на свободно и с

желание участие на попадащите в извадката лица. Това на свой ред може да се

отрази неблагоприятно и върху получаваната първична информация. Ако не

съумеем да създадем необходимата степен на доверие у изследваните лица, не
кожемдасе надяваме и на едно добро сътрудничество, отзивчивост и

откровеност в търсените отговори.

Особено внимание заслужават отговорите на въпроса дали анкетните
изследвания за изборите не са просто един повод или начин да се печелят пари.

Съдейки по разпределението на отговорите на анкетираните лица, можем

определено да твърдим, че преобладаващата част от участниците в изследването
сана мнение, че това съвсем не е така. Около една трета /27.0%/ смятат, че това

нееосновната функция на предизборните изследвания, макар тяхното
провеждане да е разход на средства и време, за които изследователите трябва да
получават съответни компенсации. Всеки четвърти /26.6%/ е по-скоро сигурен и
поддържа горното твърдение, отколкото обратното. Общият дял на тези, които не

сасклонни да свързват анкетните предизборни изследвания само с желание да се

печелят пари е 53.6%. Удовлетворяващо е обстоятелството, че относителният дял
«лицата, които поддържат противоположно становище като смятат тази
дейност за чисто "печалбарство" или главно като начин да се печелят пари, не е
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поддържат същото твърдение, макар и да не са съвсем сигурни, че това е точно
така. От това може да се направи изводът.че изследователските

екипи,ангажиращи се в бъдеще с провеждане на предизборни анкети, могат при
около две трети от електората на страната да разчитат на едно добро
сътрудничество, което съвсем не е малко. Наред с това обаче, за останалата част
от попадащите в извадката лица ще трябва да се полагат специални усилия. За да

бъдат те освободени от наслояваните с десетилетия недоверие и песимизъм или

предубеждение към анкетните изследвания и за да им се внушава онази степен на
доверие към значението, мястото и ролята на предизборните анкети, която е
абсолютно необходима за доброто взаимодействие между субектите при

провеждане на предизборните изследвания.

Между другото много вероятно е това отношение да се подхранва и от
предубеждението и съмненията на част от електората, че анкетните изследвания

се използват, или биха могли да бъдат използвани, за прикриване на истинското
съотношение между привържениците на различните политически формации,
участващи в изборите. Почти една четвърт от участниците в нашата анкета

(25.9%/поддържат с абсолютна убеденост, или поне донякъде становището, че

когато се правят предизборни анкети, истинската им цел се прикрива от

избирателите. Други 26,5% са безразлични, като не казват нито да, нито не по
този въпрос. Съгласните с твърдението, че истинските цели на изследванията се
прикриват, и безразличните към това твърдение, взети заедно, съставляват около

половината от анкетираните лица. Следователно и тук може да се говори за
предубеденост или липса на доверие към целта, ролята и функциите на анкетите

специално по повод на изборите. Макар останалата половина от отговорите да са

противоположни, т.е. да изразяват във висока степен доверие към анкетите и да
не допускат, че е налице сериозно разминаване между действителните цели на
организаторите на предизборни анкети и онова, с което те се представят пред

। попадналите в извадката за наблюдение, тук определено се разкрива един много
сериозен проблем - проблемът за доверието на една немалка част от избраните

заанкетиране лица. Както вече многократно беше споменато, без осигуряването
I на това доверие нито един екип не може да се надява на адекватност и

достоверност на резултатите от предизборните анкетни изследвания. Ще видим
I по-нататък, че това се отразява неблагоприятно не само върху оценките на
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ситуацията и нейната динамика през различните периоди от предизборната
пропаганда на участващите политически формации. Според нас тъкмо това
обстоятелство се оказва много сериозна задръжка пред възможностите за
научни предвиждания на реалния изход от изборите.

Отношението на анкетираните към провежданите предизборни анкети
заслужава да се изследва и от един друг зрителен ъгъл, който пряко или косвено

засяга достоверността и валидността на получените чрез тях оценки за
отношението и поведението на анкетираните лица. За тази цел във въпросника за

анкетираните лица беше формулиран въпросът дали анкетните изследвания за
изборите могат да се считат като намеса в частния живот на хората. Отговорите
-з повече от една трета от анкетираните /37,6%/ са, че това не би трябвало да се
смята за намеса в личния живот на хората, т.е. това съвсем не е в разрез с
правата наличността. Тъкмо напротив, фактът, че обществото или определени

политически сили се интересуват от това, какво мислят хората е по-скоро израз
на демократичните традиции в обществото. Към тази категория с известна

условност могат да се отнесат и отговорите на 26.6% от анкетираните, които поскоро вярват, че това не може да се третира като намеса в личния им живот,

отколкото обратно. Около 9.0%, т.е. по-малко от един на всеки десет участници в

нашето изследване поддържа обратната теза - за него включването в изследвания
онакъв характер е нежелана намеса в личния му живот. Също почти 8% по-скоро
вярват, отколкото не, че това е непозволена намеса в личния живот на човека.

Следователно за около 17% емпиричните социологически изследвания за
изборите са нещо, което не е особено желано. В това обстоятелство също се

дат известни рискове за получаване на недостоверна първична информация и
за неверни обобщения и изводи относно разпределението на привържениците на

различните политически сили в изборите, както и на евентуалните съображения
или мотиви за предпочитане на една предизборна платформа пред друга.

Към несигурността в получаване на адекватна първична информация
трябва да прибавим и други почти 20%, които не са взели открито отношение към

въпроса дали и доколко участието в предизборни анкети може да се счита за
«меса в личния живот на човека. По такъв начин общо в групата, от която се
очакват несигурни резултати и може би неверни данни или просто отказ да

участват в изследвания от такъв характер попадат около една трета от
Ибирателите/36.0%/. Този процент никак не е малък и подсказва, че именно от
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при набирането на първичната информация. Между другото, с голяма вероятност
може да се допусне, че тъкмо този факт ще се окаже една от сериозните пречки

за изработването на обосновани предвиждания за крайния резултат от изборите
за различните политически сили.

В подкрепа на този извод са и отговорите на анкетьорите, засягащи
коментариите на попадналите в извадката избиратели. На въпроса:"Изразяваха

ли анкетираните лица своето отношение към провежданите предизборни

анкети?", всеки пети анкетьор отговаря, че такова отношение в явен вид не е
изразявано/18.5%/. За открито негодувание съобщават 2,5% от анкетьорите,

докато частични отрицателни коментарии са срещали половината от анкетьорите

-относителният дял на последните е 51,9%/. Всеки четвърти анкетьор /27.2%/
оценява, че анкети от такъв характер се подкрепят открито от лицата, попаднали
в извадката. Тези резултати също разкриват пред изследователските екипи

определени проблеми. Почти сигурно е, че част от проблемите се свързват с
негативно отношение на някои от избирателите към използването на този подход

за изучаване на общественото мнение /може би с наследения страх и

несигурност да споделят истинските си политически пристрастия или
ориентация/. Друга част обаче, трябва да свържем с простия факт, че при всяка
анкета, се отнема време от попадналите в извадката лица. Понякога това се

оказва неприемливо за анкетираните, било поради заетостта им, било поради
неподходящия час или ден на провеждането, било поради други причини. Ясно е,
чекаквито и да са те, за повишаване квалификацията на анкетьорския апарат се
налагат специални усилия. Очевидна е потребността тези усилия да се насочат

към създаване на атмосфера, която ще предразполага анкетираните към

безкористно и откровено сътрудничество с анкетьорите.
Иначе казано, отново изпъква необходимостта от създаване на оптимални

условия за взаимодействието между двата основни субекта при провеждане на

анкетното изследване на терена.

2.Познавателните възможности на анкетните предизборни
изследвания през погледа на анкетираните
Един от най-информативните в съдържателно отношение индикатори за

отношението на анкетираните лица към предизборните анкетни и други типове
изследвания е разпределението на техните отговори по въпроса: "Трябва ли да се
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провеждат анкетни изследвания във връзка с изборите?" На този въпрос две трети
от участващите в анкетното изследване са отговорили безрезервно положително.

Това са 67% от всички отговори. На другия полюс са лицата, които се отнасят
определено негативно и с неодобрение към подобни изследвания. Против

предизборните анкети се обявяват 19.2%, т.е. всеки пети от анкетираните.

Неопределили своето отношение са 13,9% - те не биха могли със сигурност да

кажат дали трябва или не да се правят такива изследвания. Приведените
резултати се подкрепят и с отговорите на друг въпрос към анкетираните лица:
доколко в печата, радиото и телевизията трябва да се оповестяват резултатите от
подобни анкети?.Повече от половината /57%/ поддържат становището за

публикуване на резултатите. Всеки пети /19,2%/ е на мнение резултатите по-скоро
да се, отколкото да не се публикуват. На другия полюс са тези, които не виждат
ползата от публикуването им и са определено против или по-скоро против,

отколкото за такива публикации. Делът на тази категория сред всички участници
в анкетното изследване е 8,9%. Безразличните или тези, които не могат да се
обвържат с отговор "за" или с "против" разгласяването на данните, са около 14%.
Ако обединим последните две групи, можем да направим извода, че по-малко от
една четвърт от гласоподавателите, попаднали в извадката на анкетата,
практически не проявяват положително отношение към изследвания от такъв

характер. Това, от една страна не е нещо неочаквано и необичайно - винаги ще

има инакомислещи хора и в условията на демократичното общество те ще се

различават от останалите. От друга страна обаче, фактът, че всеки четвърти не

подкрепя идеята за провеждането на такива анкети е сигурен индикатор за
евентуалната негативна реакция и, ако не открит отказ от участие, то мълчалива
съпротива или дистанциране. Както е известно, такава позиция винаги съдържа в

себе си рискове да се събере неадекватна и невярна първична информация за

разпределението на анкетираните лица, за техните предпочитания и ориентация
към определена политическа сила и евентуален изход от едни предстоящи
избори.

Когато става дума за използване на резултатите от такива анкети за
научни предвиждания /например за формулиране и обосноваване на
краткосрочни прогнози за резултатите от изборите/, този факт ще се отрази

неблагоприятно върху точността на прогнозите и рисковете за допускане на
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чисто случайни фактори.
Особено интересно се оказа разпределението на анкетираните лица по

отговорите на въпроса: "Интересна ли Ви беше темата на изследването?". За
преобладаващата част от тях /62%/ темата е била само донякъде интересна.

Второто място по честота на отговорите заемат лицата, за които тя е била "много

интересна" и 13,5% определено я оценяват с категоричното "не". Един

незначителен процент /около двама души на всеки сто участници в анкетата/ не
си спомнят каква е била темата или просто не посочват никакъв отговор,
фактът,че има лица, за които такива изследвания изобщо не са интересни не е
учудващ - още повече, че техният относителен дял не е голям. По-интересна от

методическа гледна точка е групата на мнозинството /62%/, които намират тази

тематика само до известна степен интересна. Непосредственият извод от това е,
че един от възможните начини за оптимизиране на взаимодействието анкетирананкетьор и за повишаване делът на желаещите да участват активно и

добросъвестно в предизборните анкети би могъл да бъде съставяне на
въпросника така, че формулираните в него въпроси не само да носят информация
за изследователския екип, но и да доставят удоволствие, да бъдат интересни и за

анкетираните лица. За тази цел в други страни се използват различни прийоми,

включително известна доза хумор в начина, по който се представят въпросите.
Хуморът понякога даже се визуализира - представят се карикатури, леки ребуси и

т.н.
Друг индикатор за общото отношение на попадналите в извадката

избиратели към предизборните анкети можем да потърсим в честотата на
критичните бележки, отправени към организаторите на изследването. Оказва се

например, че около 16% от тях имат различни критични бележки към използвания

инструментариум на изследването /по-специално към въпросника/. Най-голям е
делът на лицата в групата на критикуващите, които отправят бележки към
съдържанието на въпросите и отговорите. Този факт също трябва да отнесем към

методическите проблеми. Тези, които нямат бележки по формулираните отделни
въпроси, са около 40%. Съответно неотговорилите изобщо на този въпрос са
повече от половината. Този резултат не може да се тълкува и оценява

еднозначно. Възможни са две противоположни обяснения: или тези, които не са

отговорили нямат критични бележки и поради това нямат какво да кажат, или пък
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нас по-правдоподобно изглежда второто предположение - защото възможността

да отговорят с не, ако нямат никакви бележки е предвидена в разновидността на

отговорите във въпросника.
Много любопитна е поляризацията в отговорите на анкетьорите на

въпроса дали хората се смущават от това, че попадат в извадката и трябва да
участват в изследването. Отговорите на почти половината от анкетьорите са, че

хората не се смущават от това. Също толкова често се срещат и отговорите, че
хората имат известни смущения. Така мислят 48,1% от анкетьорите. Може би

едно правдоподобно обяснение на тази ярка поляризация е отражението, което
политическото противопоставяне между различните политически сили има в

съзнанието на електората. Разбира се, и известна доза предубеждение, че
собствените политически пристрастия на анкетирания могат да му донесат

неприятности.

Онова, което би могло да се каже като обобщена оценка на общото
отношение на избирателите към предизборните анкетни изследвания, накратко

може да се формулира по следния начин:
Първо, преобладаващата част от съвкупността на избирателите в

страната /според анкетното изследване то засяга повече от две трети от всички/

имат определено положително отношение към предизборните социологически

изследвания. Те не се страхуват да участват и оценяват правилно ролята и
значението на подобни изследвания като инструмент за оценки на изборното

поведение на хората, както и като израз на развиващите се в страната ни
процеси на демократизация. Съществуват и не малки групи, които по различен

начин изразяват своето неодобрително отношение, или липсата на

заинтересованост и безразличие по третираните проблеми. Както бе подчертано,
това не е нещо необичайно или неестествено, нещо, което трябва да ни
смущава,напротив, в условията на развиващите се демократични процеси в
страната можем да очакваме че това явление ще се превърне в традиция. Но от

това следват непосредствено, нови, по-изострени и усложнени проблеми от
методологическо, методическо и организационно естество.
Второ,инструментариумът, с който се провеждат такъв род изследвания

се приема от хората с разбиране и одобрение. Критичните им бележки към
евентуални недостатъци не се срещат много често. Но онези, които определяме
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като група на критикуващите, са твърде взискателни и не са склонни да приемат

слекота и безразличие онова, което не им харесва, особено недостатъците при

формулиране съдържанието на въпросите и отговорите. Ще добавим, че при
бъдещи изследвания, обогатени с участието си в повече такива анкети, те ще

засилят критичните си бележки и към другите елементи на анкетните карти -

например към оформянето, броя на въпросите, времето, което те са принудени да
отделят за участието си в анкетата и много други. Вероятно е да се засилят и

критичните бележки към поведението на анкетьора именно в ролята му на субект

при провеждането на предизборни социологически изследвания.
Трето,проблемът за честотата на провежданите анкети по повод на

изборите вече беше третиран при описанието на "кухнята" на изследването и
неговите основни задачи. Поради особената му значимост не само за
достоверността и адекватността на получаваната информация, но в тази връзка и

свъзникващите трудности по осигуряване отзивчивостта и оптималното
сътрудничество на попадащите в извадките избиратели, той заслужава много

повече внимание, отколкото му беше отделяно през последните няколко години.

Без съмнение, в бъдеще тези анкети ще се интензифицират не само чрез
съкращаване на времето между отделни анкетни изследвания, но и поради това,

че плуралистичният принцип ще създава условия за все по-голям брой
политически формации да правят собствени проучвания, доколкото биха могли да

си го позволят при едни или други финансови ограничения. Това извежда на
преден план въпросът за стратегията и тактиката на провежданите от Института
посоциология предизборни изследвания, доколкото много вероятно е

заинтересовани институции и организации да възлагат такива задачи именно на
него.
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ГЛАВА ПЕТА: ДОВЕРИЕ И ГОТОВНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В
СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С

ИЗБОРИТЕ
1.Достоверни ли са данните от такива изследвания?
В този параграф се анализират резултатите от изследването на
анкетьори, участници в предизборни анкети, т.е., които са изследвали лица в
предизборни анкети,а също и такива, които са участвували във всякакви анкети.

Един показател за определяне на достоверността на данните от
предизборните анкети е как анкетьорите си обясняват отказите за участие на

лицата в тези анкети. Общото разпределение на отговорите на анкетьорите е
дадено на фиг.2:

Фиг.2
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА:" КАК СИ ОБЯСНЯВАТЕ
ОТКАЗИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНИТЕ АНКЕТИ ? " ( В проценти ):

1 - не желаят да се занимават с политика; 2 - опасяват се от негативни

последствия; 3 - смятат, че личната им предизборна ориентация не бива да
става обществено достояние.

Нито един анкетьор не е посочил като причина отговор 1 - "хората не
вярват в честността на изследователите". Останалите отговори са разпределени

почти равномерно, като преобладава все пак отговорът "хората не желаят да се
занимават с политика" - 38.7 %, следван от "хората се опасяват от негативни

последствия" - 33.3 % и най-после:" хората смятат, че личната им предизборна
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ориентация не трябва да става обществено достояние" - 28.0 %. Този резултат е
твърде благоприятен за организаторите на предизборните анкети, тъй като

според анкетьорите изследваните лица общо им имат доверие. Оттук може да се

предполага, че отговорите, които дават в предизборните анкети, ще бъдат

искрени.
Интересен аспект на достоверността на данните, свързан с дейността на

анкетьора, е как постъпват анкетьорите в случай, че помолените лица се колебаят
да участвуват в анкетата. Болшинството от разпитаните анкетьори твърдят,че
веднага се разделят с отказалите лица с извинения - 40.0 %; 35.0 % от

анкетьорите заявяват, че ги убеждават 10 -15 мин., след което не настояват
повече, ако няма резултат. 25.0 % ги убеждават "усърдно", докато се съгласят.

Това означава, че за поне една четвърт от анкетираните лица може да се очаква,
че техните отговори са насилени и естествено достоверността им се подлага на

съмнение.
На въпроса колко от многобройните проведени у нас предизборни
изследвания са били убедителни за публиката със своите резултати, анкетьорите

отговарят, че:
- почти всички са били убедителни

5.8 % ;

- повечето са били убедителни

52.9%;

- много малко са били убедителни

29.8 % ;

- почти е нямало убедително изследване

1.9%;

- не може да прецени

9.6%.

Оттук се вижда, че за повечето от половината изследвани анкетьори

резултатите от проведените изследвания са били убедителни, т.е., те са сигурни в
тяхната достоверност.

Ако се свърже този въпрос като резултативен признак с единствения

оказал се статистически значим фактор - местоживеене, резултатите са както
следва (фиг.З):
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА :" КОЛКО ОТ

ПРОВЕЖДАНИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ АНКЕТИ СА УБЕДИТЕЛНИ СЪС СВОИТЕ

РЕЗУЛТАТИ" ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ( В пооиенти ) :

1

2

3

Линия I - повечето са убедителни;
Линия II - много малко от изследванията са убедителни.
1 - София; 2 - областен град; 3 - друг град.
Разглеждаме само добре запълнените подразделения на резултативния

признак. От графиката се вижда, че в първия случай по-строги са анкетьорите от
София, а във втория - анкетьорите от областните градове. Все пак и в двата случая

оптимизмът надделява, което е важно за организаторите на предизборните
изследвания.

Горният въпрос се допълва от идеята, дали анкетьорите са се замисляли

за коректността на публикуваните резултати от предизборните изследвания. За
83.5 % от всички изследвани анкетьори е важно как се интерпретира от

изследователите и журналистите получената чрез тях информация. Ако се
свържат тези отговори с единствения статистически значим фактор
местоживеене, тогава картината е следната ( фиг.4):
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Фиг.4
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРА " ДА " НА ВЪПРОСА :" ЗАМИСЛЯЛИ ЛИ СТЕ СЕ

ВЪРХУ КОРЕКТНОСТТА НА ПУБЛИКУВАНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ

(В%к

1 - София; 2 - областен град; 3 - друг град.
Парадоксално е,че най-незаинтересовани са анкетьорите от София, а

останалите са значително по-заинтересовани от представянето на данните. Една
от причините за този донякъде изненадващ отговор е, че живеещите в по-малките

селища анкетьори по принцип се интересуват повече от резултатите от своята

работа, а оттук естествено и от нейното представяне пред широката публика.

Тези отговори косвено свидетелствуват и за добросъвестността на нашите
анкетьори, което пък води до мисълта, че те се стараят да получат достоверна
информация от респондентите и не им е безразлична по-нататъшната съдба на

гази информация.

Общо можем да заключим, че изследваните анкетьори знаят как е подобре да предразполагат лицата да дават достоверни отговори, могат да

преценят колко от отговорите на предизборни анкети са убедителни за широката
публика. Може да се твърди при това положение, че данните от тези изследвания
са до голяма степен достоверни.

-752 .Желания за участие.
Желанието и предпочитанието за участие в социологически изследвания

във връзка с изборите на изследваните от нас лица се определя главно от две

причини:

първо, желание и предпочитание на лицата въобще да отговарят на
социологически въпроси и;

второ, изследваните лица да проявяват желание и предпочитание да
участвуват в конкретни изследвания във връзка с изборите.

Няма да разглеждаме първата причина - тя е тема на друга разработка и
въпроси за нея не са включени във въпросника за настоящето изследване, но тя

негласно присъствува поне като фон на общата нагласа на респондентите да
участвуват в социологическите изследвания и затова само я споменаваме.
Втората причина е важна, защото при новата обществено-политическа

обстановка участието в изборите е условие, което поражда от една страна стимул
за включване в изследванията, а от друга - поражда допълнителни психологически

'препятствия" пред лицата.

За установяване на желанието за участие на респондентите са зададени

следните въпроси:" Вярвате ли в запазване на анонимността на вашите отговори

при предизборните анкетни изследвания?

" Вярвате ли, че анкетьорите, които

провеждат предизборни анкетни изследвания, няма да споделят с други лица

вашите отговори?" Според Вас, каква част от анкетираните в предизборни
анкетни изследвания казват откровено и честно това, което мислят? ";" Смятате

ли, че ако изразите ясно политическата си ориентация преди изборите могат да

Ви преследват по-късно за това?" Възможно ли е, като се анкетират случайно
избрани 1500 - 2000 души, да се установи достатъчно точно съотношението на
политическите сили?

Тези въпроси, приети за резултативни признаци, са

включени в комбинации с т.нар. паспортни признаци от въпросника, разглеждани

зслучая като факторни, а именно:
-на коя политическа сила симпатизирате?;

- възраст;
-образование;

-пол;
-местоживеене;

-етническа принадлежност;
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- социална група.
।

Първите два признака изразяват един аспект от желанието (евентуално)

на изследваните лица да участвуват в предизборни анкети, а именно доверието и
сигурността им. Важно за респондентите е дали вярват в анонимността на

дадените от тях отговори в тези анкети, въпреки че изрично не им се казва това.

На въпроса" вярвате ли в анонимността на отговорите?", 10.3 % отговарят, че не
вярват; 15.1 % - само донякъде вярват; 31.2 % напълно вярват, а 43.4 % заявяват,

че това няма значение за тях. Най-интересни за нас са са третия и четвъртия

отговор. Те включват общо 74.5 % от изследваните лица. Интересно е, че наймного са отговорилите "няма значение". Това донякъде показва колко "издигнати"

са изследваните лица по отношение на това, че са безразлични или не обръщат
внимание на запазването на анонимността. С други думи, може да се предположи,

че са преодолели донякъде страха от възможни последствия от искрените им

отговори на въпроси от предизборните анкети.
Ако включим тук и признака "политически симпатии", виждаме най-напред,
свръзката между двата признака е статистически значима, макар и слаба (V =

0.120).

Най-много от "незаинтересованите" са привърженици на друга партия,
различна от основните - 58.3 %, а на второ място с 49.7 % са лицата,които не

симпатизират на никоя партия. За нас е интересно да видим, как се разпределят
лицата, незаинтересовани от анонимността, симпатизиращи на СДС, ДПС и БСП,
които са преобладаващата част от изследваните. Хората от тази група, които

симпатизират на СДС са 47.6 %, на ДПС - 42.3 % и на БСП - 38.7 %.
За отговора "напълно вярвам" разпределението на симпатизантите на

посочените партии е обратно: БСП - 32.4 %; СДС - 31.4 % и на ДПС - 26.9 % . Оттук
следва, че симпатизантите на БСП по онова време (декември 1991 г.) са вярвали

най-много в запазването на анонимността на техните отговори.
Несимпатизиращите на никоя партия, които вярват в анонимността са също

достатъчно много - 25.7 % . Оттук можем да заключим, че общо взето лицата

вярват в анонимността на отговорите на предизборните анкети и това им дава
възможност да участвуват с желание в такива изследвания.
Образованието е друг фактор, значим за този признак, и също толкова

слаб (V = 0.123). Разглеждаме отново трети и четвърти отговор на въпроса за

анонимността( резултативния признак). Отговор" напълно вярвам" дават
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тъй като представлява един от най-високите проценти въобще в таблицата. Тези
лица - без образование - или са най-доверчиви по отношение на запазването на
анонимността на отговорите им в предизборните анкетни изследвания, или

недобре знаят що е анонимност в случая. На фиг.5 е показано разпределението
на отговорите "напълно вярвам" - линия I и "няма значение" - линия II по
образователни групи.

фиг.5
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА :" ВЯРА В АНОНИМНОСТТА
НА ОТГОВОРИТЕ " ПО ОБРАЗОВАНИЕ ( В % 1 :

‘‘‘--------------■------ *------ .------ 1___ 1___ V
1

2

3

4

5

6

Линия I - напълно вярвам;
Линия II - няма значение.
1 - без образование; 2 - до основно; 3 - средно; 4 - средно специално; 5 -

полувисше; 6 - виеше.
От графиката се вижда, че линия I намалява почти плавно, леко нараства

при предпоследната група на полувисшистите и след това отново намалява при

висшистите. Може да се каже, че тенденцията е към намаляване, докато при
отговора" няма значение" - линия II - тенденцията е обратна.
Отговорът "няма значение" и тук е доста "напълнен": от 33.2 % до 56.7 % . И

при този фактор, както и по-горе, преобладават лицата, готови да участвуват с
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лицата с виеше образование.
Трети фактор, който е статистически значим за вярата в анонимността,

макар и доста слаб (V = 0.103) е местоживеенето. Известно е, че хората,
живеещи на село, общо взето, са по-малко информирани, т.е. не могат да следят

постоянно "играта" на политическите сили. Затова са и донякъде поконсервативни в отговорите си. За отбелязване е обаче, че те дават почти еднакви

проценти на трети и четвърти отговор за анонимността - 36.3 % и 37.9 % .

Успокоително е донякъде, че и в селата, изследваните лица въпреки по-големия си
консерватизъм, са повече "прилепнали" към трети и четвърти отговор, т.е. или
имат голямо доверие към анкетьорите, или са безразлични към въпроса за
анонимността. От таблицата се вижда веднага, че лицата, живеещи в града , се

отличават от тези, живеещи в бивш окръжен град. Последните показват по-голяма
предпазливост в отговора "напълно вярвам" (30.7 %), но с голямо спокойствие

отговарят "няма значение" - 50.2 % срещу 36.7 % на лицата, живеещи в града.
Ощепо-подчертано е отговарянето на лицата, живеещи в София. Докато много

малка част от тях вярват напълно -16.7 % , то голяма част от тях отговарят, че
няма значение - 55.8 % . Така повечето от изследваните от нас софиянци са

безразлични към запазването на анонимността при предизборните анкети.

Очевидно за тях анонимността на отговорите е на по-заден план в сравнение с по

тите селища, което се обяснява с възможността там информацията да стане
по-лесно достояние на други хора.
Сега разглеждаме въпроса за това, дали лицата вярват, че анкетьорите,

които провеждат предизборни анкетни изследвания, няма да споделят с други

к/иатехните отговори. В анализа са включени, както по-горе, само статистически
значимите фактори. Те са: "на коя политическа сила симпатизирате" - V = 0.155;
'възраст" - V = 0.120; "образование" - V = 0.124; "местоживеене" - V = 0.116 и

'социална група" - V = 0.127.
Отговорите на резултативния въпрос са :
- да, вярвам им, че няма да споделят;

- само донякъде им вярвам;
• не, не им вярвам;

- това няма значение за мене.
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I са отново симпатизантите на СДС, БСП, ДПС и тези, които не симпатизират на

| «коя партия. За отбелязване, че са запълнени най-много първия и последния
I отговорна резултативния въпрос. Най-интересното в случая е, че изследваните

I лица дават голямо предпочитание на първия отговор, като не се задоволяват да
I посочват по-незаангажиращия ги втори отговор. В проценти това се изразява по

следния начин: СДС - "вярвам им" - 33.3 % ; а "донякъде им вярвам" - 9.7 % . БСП -

• 'вярвам им"-42.7 %; "донякъде им вярвам" -14.2 % . ДПС - 21.2 % и 23.1 % . Само
лицата, симпатизиращи на ДПС, са по-страхливи и не се съгласяват така бързо да

дадатотговора “вярвам им". Несимпатизиращите на никоя партия са съответно
28.3 % и 15.7 % и с това са по-близки до симпатизантите на СДС и БСП.

Отговорът "не им вярвам" привържениците на всички партии отбелязват с
нисък процент. По-интересно е да разгледаме отговора "няма значение". Той е

посочен от 51.5 % от симпатизантите на СДС; 50.0 % - на ДПС и 37.3 % - на БСП.

Несимпатизиращите на никоя партия тук са 50.8 % . Оттук се вижда, че
симпатизантите на БСП са най-заинтересовани от запазването на дискретността

на отговорите, които дават на предизборните анкети. Все пак една оптимистична
интерпретация на тези резултати ни води до извода, че анкетираните са склонни

да участвуват в предизборни изследвания, независимо от доверието спрямо

>

анкетьорите. От друга страна, един песимистичен поглед върху тези данни би ни

довел до заключение, че по-голямата част от хората са всъщност безразлични

към това, което говорят с анкетьора. Обаче от отговорите на други въпроси от
настоящия въпросник се вижда, че е по-допустимо да се насочим към първата
интерпретация и да приемем, че и тук хората са склонни с доверие да участвуват

в предизборните анкети.

Вторият фактор, включен в този анализ, е "възраст". Тук най-много лица са
дали първи и четвърти отговори. За отбелязване е, че лицата до 30 години са наймалко от всички останали възрастови групи в първи отговор - 22.9 %, а са наймного при четвърти отговор - 65.3 % . Последното навежда на мисълта, че наймладите нямат психологическите спирачки, които ръководят предпазливостта на

останалите. В същото време те са и най-критично настроени към анкетьорите.
Лицата от средните възрасти дават очаквани проценти и не са интересни.
Изненадващо е, че при най-възрастните - 60 и повече години - е най-високият

процент отговорили "вярвам им" - 43.2 % . За нас този,отговор е малко учудващ,

-80шомобикновено те са възрастните пенсионери и са по-предпазливи. При
четвъртия отговор кривата на разпределението плавно намалява по възрастови

гупи-отБЗ.5 % при най-младите до 36.4 % при най-възрастните. Ако сравним
процентите, дадени при първи и четвърти отговор, то се убеждаваме, че и

тукжеланието за участие в този си аспект надвишава силно нежеланието за

участие - общо 81.3 % от всички анкетирани са с доверие към изследванията.
По фактора образование отново най-интересни са първи и четвърти

отговор на резултативния признак (фиг.6).
фиг.6

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА " ВЯРА В ДИСКРЕТНОСТТА НА

1

2

3

4

5

6

Линия I - вярвам им;
Линия II - няма значение.
1 - без образование; 2 - до основно; 3 - средно; 4 - средно специално; 5 полувисше; 6 - виеше.

Докато при първия отговор (линия I) имаме равномерно намаляване на
относителната честота от групата "без образование" - 58.3 % - до 28.3 % при
групата на висшистите, то при четвърти отговор (линия II) е налице равномерно

покачване - от 25.0 % при лицата без образование до 58.3 % при лицата с виеше

образование. Лицата без образование са по-доверчиви към действията на
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анкетьорите, докато за висшистите това има най-малко значение за участието им

в предизборните анкети. Можем да сметнем, че лицата с виеше образование
дьржат на това, което казват пред анкетьорите и не се интересуват толкова дали
тези техни мисли ще станат достояние и на други хора извън анкетата.
Подобна тенденция се очертава и при зависимостта

на доверието към анкетьора от фактора "местоживеене" ( фиг.7).

фиг.7
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА " ВЯРА В ДИСКРЕТНОСТТА НА

АНКЕТЬОРИТЕ " ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ ( В % 1 :
63,3

54,3

»■-------------------- 1---------------------- 1---------------------- 1_____________ I_____________ I_____________ I_____________ I

12

3

4

Линия I - вярвам им;
Линия II - няма значение.

1 - село; 2 - град; 3 - бивш окръжен град; София.

Нормално е, че лицата, живеещи в София дават най-голям процент
отговори "няма значение", което е и най-голямата относителна честота в
таблицата (63.3 %) и най-малък процент отговори" вярвам им" - 20.0 % . И за

останалите групи разпределението на отговорите не излиза от рамките на
очакваното.
От подразделенията на фактора "социална група" изключваме от анализа

групите "частен производител" и "друго", поради ниската им абсолютна честота.
Останалите отговарят почти равномерно и отговорите не очертават определена
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пенсионерите с рязко изключение на учащите се 8.3 % . С това изключение

общо взето доверието към анкетьорите може да се приеме за достатъчно високо.
При четвърти отговор също са дадени високи относителни честоти - от 77.8 % за
учащите се през 59.7 % за интелигентите до 36.0 % при пенсионерите Това
разпределение е в хармония с разпределението при фактора възраст. Общо може

да се каже, че и при този фактор лицата са склонни да се доверят на анкетьора,

провеждащ с тях предизборна анкета.
За резултативния признак "каква част от анкетираните в предизборните

анкети казват откровено (честно) това, което мислят" статистически значими

фактори са:" на коя политическа сила симпатизирате" - V = 0.138; "образование" V = 0.100; "пол" - V = 0.131; "местоживеене" - V = 0.108 и "социална група" - V =
0.114.

Общото разпределение по резултативния признак дава следната картина (
фиг.8);

фиг.8
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА " КАКВА ЧАСТ ОТ

АНКЕТИРАНИТЕ КАЗВАТ ОТКРОВЕНО ТОВА. КОЕТО МИСЛЯТ " ( В % 1 :

1 - почти всички; 2 - повечето казват истината; 3 - повечето не казват

истината; 4 - всички не казват истината; 5 - не могат да преценят.
Оптимистичните отговори преобладават, а отрицателните са общо 16 %.

Доста голяма е групата на колебаещите се - 24.4 % . Все пак можем да заключим,
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че като особен аспект на желанието за участие в предизборни анкети, то
преобладава у анкетираните лица.
При включване на фактора "симпатизиране на политическа сила"

картината малко се променя. Така например първи отговор дават 15.6 % от •.
симпатизантите на БСП, 23.3 % от тези на СДС, 17.3 % от ДПС и 15.2 % от

несимпатизиращите на никоя сила. Най-голям процент дават лицата,
симпатизиращи на СДС, като възможна причина за техния отговор е
историческият им оптимизъм преди изборите - предчувствие за изборна победа.

При втория отговор нараства относителният дял и при четирите групи, като делът

на симпатизантите на БСП и на СДС е един и същ - 42.7 %. Такова равенство има
и при отговора "не мога да преценя" - БСП - 22.2 % и СДС - 22.3 %. Тук най-голям

относителен дял имат несимпатизиращите на никоя партия - 34.6 %, следвани от
симпатизантите на ДПС - 32.7 %.Последните разпределения са в рамките на

очакваните. Независимо от указаните различия, и тук преобладава
положителната нагласа.

При фактора образование виждаме, че отговор 1 на резултативния въпрос

се дава най-много от лицата без образование - 25 %, а най-малко- от лицата с

виеше образование -14.2 %. Това е съвсем естествено, тъй като висшистите са

най-разсъдливи, предпазливи и критични спрямо себе си и другите. Останалите
отговори се движат по познатата ни вече схема и няма да се спираме на тях.

Изненадващи отговори липсват и положителната нагласа е общо взето налице.

При фактора "пол" основните различия са в първия и последния отговор жените са определено по-предпазливи, когато оценяват искреността на другите.

Друг въпрос, който определя желанието за участие в предизборните
анкети е: "смятате ли,че като изразите ясно политическата си ориентация преди
изборите, могат да ви преследват по-късно за това?" Общото разпределение на

лицата по този въпрос се дава от фиг.9 :
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА " ПРЕСЛЕДВАНЕ ЗА

ИЗРАЗЕНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРЕДПОЧИТАНИЯ ” ( в % ) :

1 - да, възможно е да бъдат преследвани; 2 - преди да, сега не; 3 - и преди,

и сега няма опасност от преследвания; 4 - затрудняват се да отговорят.
Най-голям е относителният дял на тези анкетирани лица, които смятат, че

дивната на политическото преследване са отминали - 46.5 % . Сравнително

висок е обаче делът на песимистите - 20.7 % . Оптимистите, за които опасност от

преследване не съществува, са 15.6 % , а се затрудняват да преценят 17.2 %. Като
сьберем отговорите на оптимистите с тези на колебаещите се, получава се един

!нушителен относителен дял - 79.3 % от всички анкетирани. Можем да кажем, че в
предизборните анкети лицата ще отговарят с желание, без страх от преследване.
Включването в анализа на известните вече фактори показва, че
статистически значими са:" на коя политическа сила симпатизират";

'образование"; "пол" и "етническа принадлежност". Най-силна е зависимостта от

първия фактор - V = 0.218, а най-слаб - полът - V = 0.092.

При последния въпрос от тази серия - за доверието в представителността
на данните от извадкови изследвания се получава следната картина ( фиг.Ю):
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Фиг.10

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА " ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КАТО СЕ
АНКЕТИРАТ СЛУЧАЙНО ИЗБРАНИ 1500 - 2000 ДУШИ ДА СЕ УСТАНОВИ

ДОСТАТЪЧНО ТОЧНО СЪОТНОШЕНИЕТО НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ?" ( в % к

1 - не е възможно; 2 - възможно е; 3 - не могат да преценят.

От графиката се вижда, че почти половината от лицата не са наясно с
изискванията на извадковите изследвания и въпроса за представителността на
данните. Зададените им бройки изследвани лица им се виждат малко. Лицата,
«оитоса по-наясно с тези въпроси, са 27.1 % , почти толкова, колкото и тези,
лото не могат да преценят - 26.8 % . Ако приемем, че колебаещите се са все пак

благосклонно настроени към социологическите изследвания, можем да счетем, че
тук групата на изследваните лица е разделена наполовина. Оттук е трудно да се

заключи, доколко това отношение към изследванията влияе на желанието за
участие в предизборни анкети. Интересно е, че всички т.нар. паспортни признаци
са статистически значими фактори за този резултативен признак. Тук на първо

място е факторът "образование" - V = 0.216; на второ място " социална група" -V

=0.181; следвани от "етническа принадлежност" - V = 0.143; "възраст" - V = 0.136;
'политически симпатии" - V = 0.123. На последно място са пол - V = 0.105 и"
местоживеене" - 0.096.
В заключение можем да кажем, че разгледаните аспекти на желанието и

■редпочитанието за участие в предизборните анкети са положителни и във всички
разгледани анкети.

-86ГЛАВА ШЕСТА: ВКЛЮЧЕНОСТ В СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ

ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ (РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТНОТО
ПОВЕДЕНИЕ).

В настоящето изследване включеността се определя чрез въпроси,
свързани с: желанието за участие в предизборна анкета, включително и свързана
стогава предстоящите президентски избори; представата за участниците в

анкетата; възможни затруднения при отговори на политически въпроси. Втора

група въпроси засяга поведението на изследваните лица по време на
непосредственото анкетиране и започват с мястото на провеждане на разговора

гстигат до интереса към темата на конкретната предизборна анкета. Така се

очертават два основни аспекта на включеността в изследванията, а именно анкетата - желан или натрапен разговор; и изследваните лица - пасивни податели
на информация или активни събеседници.

1. Анкетата - желан или натрапен разговор .

На общия въпрос:" Ако попаднете в извадка за предизборни анкетни
изследвания, как бихте постъпили?", 68.7 % от изследваните лица отговарят, че

щеучаствуват с желание; 23.4 % твърдят, че ще участвуват,тъй като и повечето
хора също участвуват, а 7.9 % заявяват, че ще откажат да участвуват. На поконкретния въпрос за желанието за участие в предизборна анкета по
предстоящите президентски избори се забелязва леко отклонение - 71.0 % ще

участвуват с желание, 19.2 % - като всички други хора; и цце откажат да
участвуват 9.8 % от изследваните. Възможно е по-големият процент на

отказващите да се дължи и на конкретизацията на отказа: "не виждам смисъл в
такива изследвания". От друга страна, се повишава процентът на желаещите да

участвуват в предизборната анкета, вероятно защото е бил известен
предварително поне най-главният кандидат за президент на страната. Освен

двата пряко зададени основни въпроса, желанието за участие в предизборни

анкети се допълва от непреките въпроси. Така например на въпроса:"
Затруднявате ли се да отговаряте на политически въпроси?" 52.4 % от

изследваните отговарят отрицателно; 19.6 % твърдят че някога са се
затруднявали, а сега не и 28.0 % и преди, и сега се затрудняват. Така отново

болшинството от изследваните няма затруднения да участвува в предизборни
анкети, а тъй като процентът на желаещите да участвуват е по-голям, това може
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политически въпроси, все пак имат желание да участвуват в предизборните

анкети. Впрочем, ако се съберат процентите на двата отговора, сумата е 72 %,
т.е., много близка до отговора "да" на първия въпрос. Трябва да се подчертае, че в

такива предизборни анкети най-важните въпроси си остават политическите. .
Третият въпрос, включен в тази група, се отнася до самоидентификацията

на изследваните лица с цялата група респонденти, които обикновено се

анкетират. 73.5 % считат, че респондентите са обикновени хора като тях самите;
8.5% смятат, че респондентите не са обикновени граждани, а не могат да
преценят -18.0 %. Тези отговори от една страна подчертават, че народът ни е

достатъчно интелигентен и не бива да се подценява, а от друга - поддържат идеята

за желано участие в предизборните анкети.

Направен е опит да се очертае влиянието върху желанието или
нежеланието за участие в предизборните анкети на няколко признака, които сме
сметнали за важни. На първо място според спецификата на настоящето
изследване стои факторът "На коя политическа сила симпатизирате?" и понататък няколко "паспортни" признаци, като пол, възраст, образование,
местоживеене, етническа принадлежност и социална група. При обработката на

данните се оказва, че в извадката са попаднали 90.1 % българи и общо 8.9 % лица
сдруга националност. Поради тази причина не бихме могли да третираме
признака "етническа принадлежност" като фактор и той отпада от анализа.
Оказва се, че първият фактор влияе статистически значимо върху

желанието за участие в предизборни анкети въобще и в предизборни анкети,

свързани с президентските избори в частност. На фиг.11 е показано
разпределението на желаещите да участвуват по политически сили,на които

симпатизират.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВУВАТ С ЖЕЛАНИЕ В
ПРЕДИЗБОРНИ АНКЕТИ, ПО СИМПАТИИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ( в

пооиентик

1 - БЗНС(е); 2 - БЗНС "Никола Петков"; 3 - БСП; 4 - СДС; 5 - БДЦ; 6 - Партия
"Либерали"; 7 - ДПС; 8 - други; 9 - не симпатизират на никоя политическа
сила.
Както може де се очаква, най-голямо желание за участие проявяват

симпатизантите на СДС ( които са и най-много по абсолютен брой в цялата

съвкупност от изследвани). Интересно е, че на второ място са симпатизантите на
БДЦ, а симпатизантите на БСП са едва на пето място от девет позиции. На
последно място са симпатизантите на Партия "Либерали".
При конкретния въпрос за предизборни анкети свързани с президентските

избори картината е малко по-различна( фиг.12 ):
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фиг.12
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВУВАТ С ЖЕЛАНИЕ В

ПРЕДИЗБОРНИ АНКЕТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ, ПО

СИМПАТИИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ( в пооиенти к

1- БЗНС(е); 2 - БЗНС "Никола Петков"; 3 - БСП; 4 - СДС; 5 - БДЦ; 6 - Партия

"Либерали"; 7 - ДПС; 8 - други; 9 - не симпатизират на никоя политическа
сила.

На първо място си остават симпатизантите на СДС, на второ място идват
симпатизантите на БСП, а на последно място са тези, които не симпатизират на

никоя политическа сила, фиг.12 дава по-близка до очакваната картина, що се

отнася до активността на симпатизантите на отделните политически групи. Много

характерно е разпределението на лицата, които ще откажат да участвуват в

предизборни анкети изобщо и още по-характерно - за които ще откажат да
участвуват в предизборни анкети, свързани с президентските избори - фиг.13 и 14.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ ОТКАЖАТ ДА УЧАСТВУВАТ В
ПРЕДИЗБОРНИ АНКЕТИ, ПО СИМПАТИИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ(в

пооиентик

1- БЗНС(е); 2- БЗНС "Никола Петков"; 3 - БСП; 4 - СДС; 5 - БДЦ; 6 - Партия
"Либерали"; 7 - ДПС; 8 - други; 9 - не симпатизират на никоя политическа

сила.
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО ЩЕ ОТКАЖАТ ДА УЧАСТВУВАТ В
ПРЕДИЗБОРНИ АНКЕТИ, СВЪРЗАНИ С ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ, ПО
СИМПАТИИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ ( в пооиенти к

1- БЗНС(е); 2- БЗНС "Никола Петков"; 3 - БСП; 4 - СДС; 5 - БДЦ; 6 - Партия

"Либерали"; 7 - ДПС; 8 - други; 9 - не симпатизират на никоя политическа

сила.
На въпроса:" Затруднявате ли се при отговаряне на политически
въпроси?" най-малко се затрудняват симпатизиращите на Партия "Либерали", най-

много - симпатизантите на ДПС. Обратно, най-много не се затрудняват
симпатизантите на Партия "Либерали" и най-малко не се затрудняват

симпатизантите на ДПС. Очевидно и разбираемо страхът от политически

сепресии е най-силен у симпатизантите на ДПС. Най-после за
самоидентификацията на изследваните лица с общата съвкупност от респонденти

унас влиянието на политическата принадлежност е статистически незначимо. С

други думи, тази самоидентификация не зависи от политическите симпатии и
антипатии.
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Вторият фактор, който разглеждаме, е възрастта. Според отговорите на
респондентите връзката между нея и останалите въпроси, свързани с участието в

предизборните анкети, а също и по отношение на самоидентификацията с общата
група респонденти, е статистически незначима. С други думи, възрастта не влияе

върху желанието за участие в тези анкети, включително и свързаните с

президентските избори. При отговорите на последния въпрос от тази група:
'Затруднявате ли се да отговаряте на политически въпроси ?" връзката с

възрастта е вече статистически значима. В таблицата е ясно очертано

различието между възрастовите групи (фиг.15):

фиг.15
ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ОТГОВАРЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ( в пооиенти Т

12345

I - изобщо не се затрудняват;
II - преди да, сега не;
III - затрудняват се.
1 - под 30 години; 2-30-39 години; 3-40-49 години; 4-50-59 години; 5 -

над 60 години.

Съвсем ясно се вижда, че не се затрудняват болшинството от
респондентите на възраст между 30 и 49 години (линия I), което се допълва от

разпределението по отговор "преди да, сега не" - линия II, а се затрудняват повече
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естествено и може да се обясни с нарастването на консерватизма с възрастта.
Третият разглеждан фактор, образованието, е статистически значим и

при четирите въпроса,отнасящи се към желанието да участие. На фиг.16 ясно се
виждат различията между отделните образователни групи.

Фиг.16
ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНИ АНКЕТИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНИ

ГРУПИ ( в пооиенти к

I - ще участвуват с желание;

II - ще участвуват, защото и другите участвуват;

III - ще откажат.
1 - без образование; 2 - до основно; 3 - средно; 4 - средно специално; 5 полувисше; 6 - виеше.

Най-слабо желание за участие, макар и достатъчно високо, проявяват

групите без образование до основно включително. Още по ясна е тази тенденция
■риотговора: "ще откажа да участвувам". Най-голям тук е делът на лицата с най«о образование и с нарастване на образованието този относителен дял

намалява, но се покачва леко при лицата с полувисше и виеше образование. Това
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дължи на повишено критичното отношение на тази категория

потенциални респонденти към социологическите изследвания изобщо.
Що се отнася до затрудненията при отговаряне на политически въпроси,

на фиг.17 ясно се вижда, как се затрудняват най-вече лицата с ниско образование
без образование до основно включително: от 50.0 % и 48.2 % до само 15.0 % за

лицата с виеше образование Същата тенденция, но в обратен ред, се очертава
при отговора "изобщо не се затруднявам"

от 33.3 % при хората без образование

кьм 70.1 % при хората с виеше образование.
фиг.17

ЗАТРУДНЯВАНЕ ПРИ ОТГОВАРЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ГРУПИ ( в поопенти 1:

1

2

г

4

5

6

I - изобщо не се затрудняват;

II - преди да, сега не;

III - затрудняват се.
1 - без образование; 2 - до основно; 3 - средно; 4 - средно специално; 5 полувисше; 6 - виеше.

Съществени различия между образователните групи има при
самоидентификацията с общата съвкупност от респонденти. Оформят се три
групи по степен на самоидентификация, а именно - най слабо се
самоидентифицират лицата с ниско образование (до основно включително) - от

60.9% до 67.3 % , на второ място са тези е виеше образование - 70.9 % и на трето
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полувисше образование - от 76.8 % до 85.1 % . Интересно е, че отговор: "не мога

да преценя" дават 21.3 % от лицата с виеше образование на фона на 39.1 % от
лицата без образование и 24.3 % - до основно образование. Лицата от третата

група са от 14.2 % със средно образование до 9.0 % с полувисше образование.

Вероятно и тук може би се проявява по-високата критичност спрямо анкетите на
потенциалните респонденти с виеше образование. За отбелязване е, че и по

четирите основни въпроса групата на лицата с полувисше образование дава
рязко отличаващи се от другите отговори: където отговорът е "положителен"

процентът на тези лица е значително по-висок и обратно - при "отрицателен"

отговор - процентът е забележимо нисък. Ние не знаем конкретно професиите на
тези анкетирани лица, но може да се предположи, имайки предвид данни от други

изследвания, че това са предимно начални учители, среден медицински персонал

(акушерки и др.), пощенски служители, зоотехници и др. Това са хора със
сравнително нестабилно положение в службата, силно заплашени от

безработица, със сравнително ниски заплати и оттук - с предполагаемо
конформно мислене.
Мъжете са по-склонни да участвуват в предизборни анкети от жените. По-

голям процент от жените твърдят, че ще откажат да участвуват, същото се отнася
и за предизборните анкети за президентските избори, но тук връзката е

статистически незначима, вероятно поради слабата разлика в процентите. Много
по-значителни различия между мъжете и жените се наблюдават при отговорите на

въпроса "Затруднявате ли се да отговаряте на политически въпроси?" Отговор: "не
се затруднявам" дават 60.6 % мъже и 45.7 % жени; "преди да, сега не" дават 20.7 %
мъже и 18.3 % жени, а отговор "затруднявам се" дават 18.6 %" мъже и 36.0 % жени.

Можем да предположим, че или жените са по-предпазливи от мъжете при

отговаряне на политически въпроси, или по-явно дават израз на страховете си.

Най-незначими са различията по пол по отношение на самоидентифицирането с
общата съвкупност от респонденти.

Много характерна тенденция се наблюдава при зависимостта между
местоживеене и желанието за участие в предизборни анкети.(фиг.18).
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фиг.18

ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРЕДИЗБОРНИ АНКЕТИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ (
в пооиенти V.

I - ще участвуват с желание;

II - ще участвуват, защото и другите участвуват;
III - ще откажат.

1 - село; 2 - град; 3 - бивш окръжен град; 4 - София.

Желанието да се участвува нараства равномерно от селото към София,
участието по подражание от своя страна пък намалява от селото към София, а

отказите са най-много в големите градове. Подобна тенденция с незначителни

отклонения се наблюдава при желанието за участие в анкета, свързана с
президентските избори. Може да се предположи, че тези отговори се дължат на

по-голямата възможност за политическа активност в града, отколкото на село, поголямата близост в големия град до институциите, провеждащи и публикуващи
данни от подобни изследвания, известен консерватизъм на селските жители,

дьлжащ се предимно на по-високата им възраст и по-ниското им образование и
пр.Така че наблюдаваните отговори не са никак учудващи.
Наблюдаваната тенденция се допълва от разпределението по отговори на

въпроса за затруднения при политически въпроси

(фиг.19):
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ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ОТГОВАРЯНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ ПО

МЕСТОЖИВЕЕНЕ ( в пооиенти к

I - изобщо не се затрудняват;
II - преди да, сега не;

III - затрудняват се.
1 - село; 2 - град; 3 - бивш окръжен град; 4 - София.

Не се затрудняват най-малък процент от хора, живеещи на село и този

процент плавно се покачва до лицата, живеещи в София. За останалите отговори
тази тенденция се запазва с известни отклонения. Важат същите обяснения,

както при горните въпроси. Не е статистически значимо влиянието на
местоживеенето върху самоидентификацията на анкетираните лица с общата
съвкупност от потенциални респонденти.
Последният фактор, включен в анализа, е социалната група. За всички

вдзнаци от този тип той се оказва статистически значим фактор. По отношение
«желанието за участие в анкети на първо място са лицата, определени като
мастен производител" - 86.4 %, а на последно място - селяните - 48.5 % . Найголемият относителен дял на тези, които не се затрудняват да отговарят на

политически въпроси е разбираемо този на интелигентите( 70.1 %), следвани от
вужащите(61.7 %) и учащите( 60.0 %). На последно място отново са селяните 14%. Обратно, най-много се затрудняват да отговарят на политически въпроси

•■елините - 42.4 % , а най-малко - интелигентите -11.9 % и учащите -17.1 % . По
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респонденти най-силно се идентифицират частните производители - 90.9 %, а най-

слабо - отново селяните - 61.8 % и пенсионерите - 66.8 % . Най-силно се
затрудняват с идентификацията отново селяните - 29.4 %, а най-малко - учащите 5.7 % и частните производители - 9.1 % .Тези разпределения и статистически

значими зависимости са в хармония с направените по-горе опити за обяснение.
В заключение може да се каже, че отговорът на поставения в заглавието

на този параграф въпрос е положителен. За преобладаващата част от

изследваните лица предизборната анкета се явява желан разговор, а за много
малко от тях тя може да се сметне за натрапен разговор. Това се явява добър

резултат за тези, които организират и провеждат подобни проучвания на

общественото мнение. Бъдещите респонденти вероятно не само ще участвуват с
желание, но и с охота ще отговарят на всякакви въпроси, свързани с изборите.

2 .Изследваните лица - пасивни податели на информация или
активни събеседници.

След като вече беше установено,че болшинството от изследваните лица с
желание биха участвували в предизборни анкети, е необходимо да се разбере

доколко активно те участвуват на практика в анкетите - дали са само пасивни
податели на информация или активни събеседници ? За тази цел разполагаме с

няколко косвени въпроса, които подреждаме в хронологичен ред според етапите

на разговора - интервю. И тук включваме в анализа същите фактори, които
определяха по-горе желанието за участие в анкети. Първият въпрос по

хронология е: "Интересна ли ви беше темата?" Тук става дума не за настоящето

методическо изследване, а за конкретна проведена предизборна анкета.
Следващият въпрос се отнася до това, на кое място в дома на лицето е проведена
предизборната анкета. Това е един показател най-напред за доверието към

личността на анкетьора, а оттам - към организаторите на изследването, чиито

представител се явява той пред анкетираното лица, а и към изследването изобщо.

Ние вече знаем, че повечето лица са благосклонни към изследванията на

предизборните нагласи въобще, имат определено отношение към институциите,
поръчващи и провеждащи тези проучвания. Следователно мястото на провеждане

на анкетата донякъде показва отношението към конкретния анкетьор и

конкретната предизборна анкета. Тук трябва да направим уговорката, че този

показател е доста условен, поради следните съображения:
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- нямаме данни за жилищните условия на всеки респондент. Може да се
окаже например,че в момента на провеждане на анкетата някои от респондентите
имат малко дете, което спи, болен човек, изискващ спокойствие или други

жилищни затруднения, които не им позволяват да поканят анкетьора вътре в
жилището и това естествено няма отношение нито към анкетьора, нито към
изследването;

- други хора пък имат традицията да канят гостите си в кухнята или пък
използват хубавото време да проведат разговора на двора. И това също така

няма отношение към анкетьора и изследването;

- може да се изредят и други подобни причини, поради което трябва с
предпазливост да се подходи към получената информация.
Още един показател за отношението към изследването и активното или

пасивно участие на респондента в интервюто се определя чрез обективната и

субективна оценка на времетраенето на анкетата. И най-после, но не на последно

място, стои въпросът как точно е протекла анкетата през погледа на респондента.

Става дума за това, доколко анкетьорът е проявил отзивчивост при молба на
лицето за помощ при попълване на въпросника или го е оставял да се справя
само, независимо дали е бил помолен затова или не. Тук очевидно се фиксира

както дейността на анкетьора, така и активността на изследваното лице в течение
на разговора.

Най-напред разглеждаме разпределението по признака :" интерес към
темата". За 22.7 % от анкетираните лица темата на предизборното проучване, в
което са участвували, е била много интересна. 62.4 % отговарят, че темата е била

само отчасти интересна; за 13.5 % от изследваните темата не е била интересна и
само 1.4 % не си спомнят темата. При включване на факторите в анализа се

получават следните резултати (само за статистически значимите фактори).
Първият фактор," на коя политическа сила симпатизирате", е слаб (V = 0.134),

но статистически значим . Тенденцията, която се очертава тук, е следната; не

проявяват интерес към темата най-много тези, които не симпатизират на никоя
политическа сила - 22.1 % . Учудващо е, че следващият по големина относителен

дялна незаинтересованите е на симпатизантите на БСП -17.8 % . На последно

място тук са симпатизантите на ДПС - 5.9 % , което също е учудващо. Много е
вероятно този отговор на симпатизантите на ДПС да се дължи на известен

конформизъм при отговорите, който при други изследвания е доста характерен.
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От лицата, които проявяват интерес към темата, най-голям е относителният дял на

симпатизантите на СДС - 25.6 % , следвани от симпатизантите на БСП - 22.2 % и
на ДПС - 21.6 % . На последно място тук са лицата, несимпатизиращи на никоя

политическа сила -17.4 % .Това разпределение ни се струва най-естествено за
тогавашната обществено-политическа ситуация, тъй като в този момент СДС се
намира в политически подем, подкрепян активно от ДПС.

Още по-слаб, но странно статистически значим (V = 0.099) е факторът
възраст. В таблицата на взаимната им спрегнатост процентите по възрастови

групи са равномерно разпределени по отговорите на резултативния въпрос и се
въртят около средния процент: "не" -13.6 %, "отчасти" - 62.4 % и "много интересна"

-22.6%.

Аналогична "връзка" съществува и между фактора образование и

интереса към темата на проучването (V = 0.109).
Полът, местоживеенето и социалната група не дават статистически
значими зависимости.

Комична зависимост се получава при свързването на етническата
принадлежност като фактор с интереса към темата на изследването (V = 0.100).
Оказва се, че най-голям интерес към темата проявяват циганите - 28.6 %,
следвани от турците - 26.8 % и едва накрая - българите - 21.5 % ! Не може

сериозно да се гледа на подобни "зависимости". Може да се предположи, че
статистическата значимост при тези таблици се дължи на броя на степените на
свобода спрямо иначе статистически незначимите фактори. Следователно можем

да заключим, че нито един от "паспортните" признаци не е фактор за интереса

към темата.

Един общ извод от разгледаните зависимости е също, че пренебрежимо
малко лица не си спомнят темата на изследването. Това е благоприятно за

организаторите и изпълнителите на това изследване и съответствува на
проявеното желание за участие в анкети, а също така благоприятствува и

активността на респондентите по време на анкетата.

Аналогични изводи могат да се направят за зависимостите между седемте
избрани фактори и резултативния признак "къде се проведе анкетата ", т.е. в
случая те не са никакви фактори. Интересно е обаче общото разпределение по

резултативния признак
(фиг.20):
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Фиг.20
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТО (АНКЕТАТА) (в пооиенти):

1 - в дневната; 2 - в спалнята; 3 - в кухнята; 4 - пред входа на жилището; 5 на двора.

Най-много интервюта са провдени в дневната - 48.3 %, след това в кухнята
•21.4%, пред входа -18.5 % , на двора - 9.4 % и в спалнята - 2.4 % . В светлината на
«правените от нас предположения за жилищното състояние на респондентите

•сза разпределение е напълно удовлетворително и говори за доброто
изположение на анкетираните лица към предизборното изследване.

Връзката между избраните фактори и обективната оценка на

гоеметраенето на анкетата е статистически значима, но коефициентът на Крамер
/никъде не надминава 0.14, което ни принуждава, както по-горе, да не я

изглеждаме. Още по-странно е,че не съществува статистически значима
юимост между тези фактори и субективната преценка за времетраенето на

пата - би трябвало да се очаква обратното. Възможно е тук да влияят по-

юдруги фактори, които не са включени в анализа. Ако обаче свържем тези
«резултативни признака в обща таблица на взаимната спрегнатост, тук

ортината е друга. Между обективната и субективна оценка на времетраенето на
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анкетата съществува статистически значима зависимост, която не може да се
пренебрегне (V = 0.240). Основният извод оттук е,че болшинството от

изследваните лица - 80.2 % - смята за нормално да отдели за анкетиране до 30
минути, а 16.1 % са склонни да отделят между 30 и 45 минути от времето си. Това

отново потвърждава извода за общо взето благосклонно отношение към анкета с
разумен брой въпроси.

Накрая да видим въпроса за конкретното провеждане на анкетата през
погледа на респондентите. Общото разпределение на техните отговори е дадено
нафиг.21:
фиг.21

КАК Е БИЛ ПОПЪЛНЕН ВЪПРОСНИКА НА АНКЕТАТА ( в пооиенти к

1

2

3

4

1 - самостоятелно в присъствието на анкетьора;

2 - самостоятелно без присъствие на анкетьор; 3 - с помощ от анкетьора; 4

-анкетьорът не е помогнал, въпреки че е бил помолен за това.
От графичното изображение се вижда, че най-голямото натрупване е в
отговора:" анкетьорът ми остави въпросника да го попълня сам" - 56.2 %, следван
от отговора: "попълвах сам въпросника в присъствието на анкетьора" - 28.7 % .
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Помощ от анкетьора са получили 12.9 % от изследваните лица , а на 2.2 %

анкетьорът не е помогнал, въпреки че са го помолили за това.
Ако свържем този признак с горните фактори, оказва се, че всички те, с

изключение на пола, дават статистически значими зависимости. На първо място
носила на връзката е факторът "образование" (V = 0.314), следван от "етническа

принадлежност" (V = 0.250), "социална група" (V = 0.213) и т.н. до "възраст",
където\/ = 0.100. Няма да разглеждаме в подробности отделните зависимости , те
са в рамките на очакваното - например най-голям е относителният дял на
самостоятелно попълващите анкетата - сами или в присъствие на анкетьора - на
лицата с виеше образование, на интелигентите и учащите, на лицата с възраст

под 30 до 49 години, на живеещите в София и българите, а най-нисък - на лицата
без образование, селяните, на възраст над 60 години, живеещите на село и

циганите. Статистическата значимост на начина на попълване на анкетата и
политическата принадлежност очевидно се дължи на особената демографско-

социална структура на симпатизантите на отделните политически сили - най-

много затруднения при попълването на анкетата и най-малка самостоятелност са
проявили симпатизантите на ДПС - предимно турци, следвани от симпатизантите
наБЗНС(е). Това са хора, живеещи предимно на село, доста от тях възрастни, с

по-ниско образование и т.н. Следователно не би трябвало тук този фактор да се

разглежда самостоятелно.

Общият извод от тези разглеждания е, че независимо от явно проявената
благосклонност, интерес към темата на изследването, респондентите би трябвало

да се смятат по-скоро като пасивни податели на информация, отколкото активни

събеседници. Това е разбираемо в нажежената предизборна общественополитическа обстановка в 1991 г. Предпочитанията са към анонимността на
самопопълването , самостоятелното вземане на решения на кои въпроси как да

се отговаря и с ясно изразен стремеж към краткост на анкетата и евентуално помалък контакт с анкетьора.
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ГЛАВА СЕДМА. ИЗБОРНОТО ПОВЕДЕНИЕ И СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРИТЕ
В настоящата глава се разискват резултатите от проучване на изборното
поведение на респондентите след приключване на парламентарните избори през

есента на 1991 г. Такова изследване по разбираеми причини се прави за първи път

нас. Изследователската група, разработила методическото изследване,
представено в настоящата разработка преценява, че изследването на

предизборното анкетно поведение на респондентите би било добре допълнено от
проучване на тяхното действително изборно поведение.

Изборното поведение представлява съвкупността от действия, които

избирателите извършват по време на самия избор и около него. Тези действия се
определят както от изборните нагласи на избирателите, т.е. от вътрешната им

мотивация, така и от избраната от властите методика на гласуване ("външна"

мотивация). С други думи, част от действията на избирателите се предопределя
от указанията на Централната избирателна комисия. Все пак, в зависимост от

нагласите си, избирателите могат и да не се съобразят с всички указания.

Елементите на изборното поведение, избрани от нас, са: подготовка за
гласуване; актът на гласуване с няколко действия; стабилност на направения
избор. Респондентите - избиратели са също така помолени да оценят
организацията на изборите на мястото, където са гласували, включително

работата на изборната комисия.
Подготовката за гласуване включва: намиране на името на избирателя в

избирателния списък и установяване на избирателната секция, в която ще трябва
да се отиде да се даде гласа.

Актът на гласуване включва: обзор на бюлетините; избиране на желаната
бюлетина; пускането й в избирателната урна, съгласно изискванията; получаване
наотметка в паспорта за извършения изборен акт. .

Стабилността на избора включва: увереност или колебание в избора на
един или друг представител на дадена политическа сила - преди и след избора.

Ние съзнаваме, че като пръв опит за очертаване на изборното поведение
едва ли сме обхванали всичките му аспекти. Освен това, както посочихме, някои
дейности зависят от конкретната методика на изборите, която се определя от

Народното събрание. Тя може и да е различна при други избори. При все това

според нас данните от проведеното изследване позволяват да се очертаят

-105-

принципите на изборното поведение в условията на промяна на политическата

система у нас.

Във въпросника на настоящото изследване са включени и въпроси,
свързани с предизборната нагласа на респондентите. За нуждите на анализа
всички въпроси, свързани с изборното поведение и нагласи, разглеждани вече
като резултативни признаци, са комбинирани статистически с неколкократно

споменаваните в други глави на настоящата разработка факторни признаци политически симпатии, пол, възраст, образование, местоживеене, социална и
етническа принадлежност.

Преди да разгледаме по-подробно резултатите от извършеното
изследване, бихме искали да подчертаем факта, че нашите респонденти спокойно

са отговорили на всички въпроси, свързани с тяхното изборно поведение. От
общо 934 анкетирани, максималният брой неотговорили на въпрос е 21, т.е. 2.2 %

от цялата извадка.

1.Подготовката за гласуване.
Първият въпрос от нашия въпросник, свързан с подготовката за

гласуване, се отнася до това, как респондентът се е запознал с избирателния

списък. Предварително са сторили това 59.2 % от респондентите; в самия изборен
ден -13.9 % от тях; 21.8 % не са се запознали със списъка. %.1 % от респондентите

предварително са решили да не гласуват. Този процент не е висок, но той варира
силно с включването на горепосочените фактори. Ще разгледаме този важен
въпрос специално малко по-долу.
Както се вижда, преобладаващата част от респондентите са изпълнили

предписанията на избирателната комисия, но средно над една пета от тях не са се

съобразили с тях. Като се включат факторите в статистическа зависимост с този
въпрос, разглеждан като резултативен признак, най-силна се оказва връзката с

признака "политически симпатии" ( V 0.205 ); следвани от "социална група" - V
0.176 и "възраст" - V 0.151. Другите фактори, макар и сочещи статистически
значима връзка с резултативния признак, дават твърде ниски значения на
коефициента на Крамер V. Незначимо се оказва влиянието на факторите

'образование", "пол" и" местоживеене".
Интересно е да се отбележи, че наред със симпатизантите на ДПС, които

сана първо място по относителен дял на лицата, които не са се запознали с

избирателния списък, и това не е учудващо, голям относителен дял на подобни
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лица имат симпатизантите на БДЦ - 30.8 %, следвани от тези на СДС - 23.9 % и на
БСП - 22.2 % .По отношение на възрастовите групи, тук най-висок е делът на

лицата между 40 и 49 години - 27.9 % и тези между 50 и 59 години - 22.0 % .Това са

лицата в активна зряла възраст. Тези резултати се допълват от разбиването по
социални групи. Тук най-висок относителен дял на лицата, които не са изпълнили
предписанията на избирателната комисия - 54.5 % - е този на частните

производители, следвани от групата на интелигентите - 28.4 % и служащите - 24.7

%. Най-усърдни пък са пенсионерите - 66.9 %, следвани от работниците - 60.6 % и
селяните - 58.8 % .Те са проверили избирателните списъци предварително. Тези

резултати могат да се изтълкуват като неизживяно влияние на предишните избори

(втоталитарно време), които, особено в последните десетина-петнадесет години,
са се приемали като чисто формални от голямото мнозинство от нашето
население, и всички процедури около изборите са минавали също така формално.

(Пенсионерите пък, обикновено изпълнителни хора, добросъвестно са изпълнили
| своите предизборни задължения.

Следващият въпрос, свързан с подготовката за гласуване е: "Познавахте

1

ли предварително вида на бюлетините, с които гласувахте?". 78.0 % от

респондентите отговарят с "да, напълно", "бегла представа" са имали 11.1 % от тях
исамо 5.3 % от респондентите не са се запознали предварително с бюлетините.

Включването в анализа на известните вече фактори показва значителни
I отклонения от тези средни позиции според партийните симпатии, възрастта,

| образованието, които показват статистически значими зависимости и сила на
I връзката V съответно: 0.211; 0.129; 0.141 . Етническата принадлежност също е

I статистически значим фактор при много от комбинациите, но, както в глави пета и
I шеста на настоящата разработка, при внимателно вглеждане се вижда, че

I изследваните от нас лица са преимуществено българи - 90.2 % ; 6 % са турци; 2.3
I %-цигани и само 1.5 % - други. Това отговаря на разпределението по етнически

I групи за страната, но прави безсмислено този фактор да се включва в анализа на
I резултатите от изследването. Още повече, че получените тук различия са в
I рамките неочакваното и всъщност не са интересни за изследователя.
Относителните дялове на лицата, запознали се с вида на бюлетините, с
I вито да гласуват, по политически симпатии, варират от 93.8 % при

I симпатизантите на Партия "Либерали", през 87 % при симпатизантите на СДС,
■ 822%-на БСП и т.н.до 58.9 % несимпатизиращи на никоя партия.
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При възрастовите групи най-добре запознати с изборните бюлетини са

лицата на възраст от 40 до 49 години 86.9 % , а най-слабо - лицата под 30 години -

70.4% Но тук лицата, които въобще не са се запознали с бюлетините, са

разпределени така най-голям е относителният дял на тези над 60 години 7.2 % ,
следвани от тези между 30 и 39 години 5.0 % ; между 50 и 59 години - 4.9 % ; под

30 години 4.7 % между 40 и 49 години - 4.5 % . Впрочем разликите в десети от
процента са съвършено несъществени. Тогава може да се приеме, че различията

са само между "млади" и "стари", макар че и тази разлика от 2 пункта не е
статистически значима.
Що се отнася до образованието, тук относителният дял на лицата,

запознати с изборните бюлетини, почти равномерно намалява от 88.2 % при

лицата с виеше образование до 52.4 % при тези без образование. Тук разликите в

процентите между отделните образователни групи вече са статистически
значими. При лицата, които въобще не са се запознали с бюлетините, се оформят
три групи - на тези без образование - 20.8 % ; на тези до полувисше включително -

между 5.2 и 6.3 % ; и на висшистите - 0.8 % . Ясно е, че и тези разлики са
статистически значими. В съдържателен план тези резултати са в рамките на

очакваното и не носят нова информация.

Последният въпрос, свързан с подготовката за гласуване, е дали
респондентите, отивайки да гласуват, вече са решили за кого. Това е въпрос,

засягащ вътрешната мотивация за гласуване, както беше отбелязано във
встъпителните бележки към настоящата глава. Отговорите на цялостната

анкетирана от нас съвкупност са красноречиви : 89.4 % от респондентите са били
наясно с избора си предварително и само 4.6 % са взели решение в последния
момент. За негласувалите казахме, че ще ги разгледаме отделно; напомняме, че

те са общо 5.9 % от всички респонденти.

Включването на факторите в анализа показва, че все пак решилите да
гласуват не представляват монолитна група. Статистически значимите фактори
са: политически симпатии, възраст, образование, социална група. На първо място

по сила на връзката е първият посочен фактор - V 0.247 ; на второ - последният - V

0.211; следват възрастта - V 0.146 и образованието - V 0.106 . Останалите фактори

са статистически незначими. Това, че коефициентите на Крамер сочат в края на
краищата слаби и много слаби връзки, сме разисквали на друго място в

настоящия труд (глава шеста ).
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на тези, които са взели това решение в последния момент, е толкова характерно,
че си заслужава да бъде представено тук графически ( фиг.22 ):

Фиг.22

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, РЕШИЛИ ДА ГЛАСУВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО И
ВЗЕЛИ ТОВА РЕШЕНИЕ В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ, ПО СИМПАТИИ КЪМ

ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ ( В пооиенти 1 :
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Линия I - взели решението си предварително;
Линия II - взели решението си в последния момент.
1 - БЗНС (е) ; 2 - БЗНС "Никола Петков"; 3 - БСП; 4 - СДС; 5 - БДЦ; 6 -

Партия "Либерали"; 7 - ДПС; 8 - други;
9 - не симпатизиращи на никоя политическа сила.

Също толкова характерно е разпределението на същите лица по

възрастови групи ( фиг.23):
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, ВЗЕЛИ РЕШЕНИЕ ЗА КОГО ЩЕ ГЛАСУВАТ
ПРЕДВАРИТЕЛНО И ВЗЕЛИ РЕШЕНИЕ ЗА НОВА В ПОСЛЕДНИЯ МОМЕНТ, ПО
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ ( В поопенти к
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Линия I - взели решението си предварително;
Линия II - взели решението си в последния момент.
1 - под 30 години: 2-30-39 години; 3 - 40 -49 години;
4-50-59 години; 6 - 60 и повече години.

Прави впечатление, че най-малко лица от възрастовата група под 30
години са били взали предварително решението си - 79.2 % и най-голям
относителен дял - 5.4 % - от същата възрастова група са го взели в последния

момент.

При фактора социална група се очертават три ясно изразени подгрупи
лица, взели решение предварително за кого ще гласуват - на работещите и
пенсионерите ( вкл. работници, селяни, служащи, интелигенти, частни

производители ), с относителен дял над 90 % ; на учащите и безработните - с

относителен дял около 75 % и на "друга" социална група - 60 % . При лицата, взели
решението си в последния момент, се открояват групата на безработните и на

"другите", съответно с 9.0 % и 30.0 % I

За негласувалите нещата стоят така по политически симпатии ( фиг.24):
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Фиг.24

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛИЦАТА, КОИТО НЕ СА ГЛАСУВАЛИ, ПО СИМПАТИИ КЪМ

1 - БЗНС (е) ; 2 - БЗНС "Никола Петков"; 3 - БСП; 4 - СДС; 5 - БДЦ; 6 -

Партия "Либерали"; 7 - ДПС; 8 - други; 9 - не симпатизиращи на никоя
политическа сила.
Както личи от графиката, разликата между привържениците на основните
политически сили и останалите е значителна - въздържат се от гласуване 0 % от

привържениците на БЗНС(е); 1.9 % от тези на ДПС; 2.2 % - на БСП; 2.6 % - на СДС;

2.7 % - БЗНС "Н.Петков", но 21.7 % от привържениците на други партии (тук са

“включени" 0 % от привържениците на БДЦ и Партия "Либерали") и 18.3 %
несимпатизиращи на никоя партия. Разбира се, трябва да се държи сметка, че тук
става дума за разпределението на 6 % от нашите респонденти, а не на

съвкупността от всички негласували избиратели в България, независимо че

нашата извадка е представителна за страната.
По възрастови групи за негласувалите е характерно, че това са 15.5 % от

лицата под 30 години, срещу 1.5 % от лицата между 40 и 49 години; 3.9 % - между
30 и 39 години; 4.8 % - над 60 години; 4.9 % - между 50 и 59 години. Излиза, че най-

младите са и най-неопределени политически, и най-равнодушни към изборните

резултати. Подобно е разпределението по образователни групи: 16.7 % без

образование; 3.9 % със средно специално; 3.1 % с виеше; 4.4 % с полувисше; 6.2
% до основно; 7.8 % със средно образование се въздържат от гласуване. От
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другите таблици става ясно, че най-голям относителен дял въздържали се от
гласуване - 33.3 % принадлежи на циганската етническа общност - това обясн

предните резултати. 14.6 % от безработните не са гласували и с това се допъл!
направените дотук изводи.

2.Актът на гласуване.
Освен посочените във встъпителните бележки към настоящата глава

дейности по гласуването, във въпросника на изследването са включени и няко.
въпроса относно обстоятелствата, окръжаващи акта на гласуване. Един от тя>
"По кое време отидохте да гласувате?". Разпределението на общата съвкупнос

респонденти по отговорите на този въпрос е следното: 16.3 % са отишли рано
сутринта; 37.5 % - преди обяд; 17.1 % - около обяд; 10.8 % - рано следобед; 8.3'
късно следобед и 4.1 % - в края на деня. Негласувалите 5.9 % се изключват. И т

статистически значимите фактори са същите, както и в предишния параграф.
Най-"силните" фактори са отново политическите симпатии и възрастта - V 0.16!
следвани от социалната група - V 0.135 и образованието - V 0.098. Този въпрос

доста показателен за нагласите на нашите респонденти. Най-"ранобудни" се

оказват симпатизантите на БЗНС "Н.Петков" - 32.4 % , следвани от тези на
БЗНС(е) - 22.4 % и на БСП - 20.0 % .Най-късно са отишли да гласуват
несимпатизиращите на никоя партия - 6.3 % . По възрастови групи, както може

се очаква, най-рано са отишли да гласуват лицата между 50 и 59 години (22.6'

следвани от тези над 60 години - 20.1 % . Най-късно са отишли да гласуват лице
между 30 и 39 години - 6.6 % , следвани от най-младите - 5.9 % . При социалните
групи най-рано са отишли да гласуват пенсионерите - 21.9 % , следвани от

служащите -16.0 % . Най-късно са отишли да гласуват частните производителк
18.2 % , следвани от "другите" -10.0 % . Резултатите се допълват едни други и

не

изненадващи.

Един интересен въпрос, свързан с обстоятелствата около акта на
гласуване е: "С кого отидохте да гласувате?". Общите отговори са, както следЕ
“сам" - 34.6 % ; "с близки, роднини" - 54.4 % ; "с познати, приятели" - 5.4 %
.Показателно е, че най-често са ходили да гласуват сами симпатизантите на Д!

40.2 % , следвани от тези на БСП - 36.9 % , а с близки и роднини са отишли да

гласуват 81.3 % от симпатизантите на Партия "Либерали" срещу едва 46.2 от те

на ДПС. Очевидно нашите респонденти смятат акта на гласуване за лична раб(
и затова в преобладаващото си мнозинство предпочитат да ходят на избори са
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тук се прибавя като статистически значим, освен досегашните, също и факторът

местоживеене - V 0.104 ) не носи интересна информация - всички отговори са в
рамките на обичайното и тривиалното.

С доближаването до входа на изборното помещение, следва
разглеждането на изложените там бюлетини. 55.2 % от респондентите са ги
разгледали подробно. 24.5 % са им хвърлили един бегъл поглед, а 14.5 % не са ги

погледнали. И тук най-силен от статистически значимите фактори се оказва
политическите симпатии, следван от социалната група, възрастта и
местоживеенето. Коефициентите на Крамер V са съответно 0.200; 0.165; 0.148;
0.097. При политическите симпатии най-"дисциплинирани" са симпатизантите на

БЗНС "Н.Петков" - 75.7 % , следвани от тези на БСП - 62.2 % . По възрастови групи
най-внимателни са лицата между 50 и 59 години - 63.2 % , а най-равнодушни -

лицата под 30 години - 41.8 % . При социалните групи най-наблюдателни са лицата
- частни производители - 63.6 % , следвани от служащите - 59.8 % и пенсионерите -

59.3 % . На последно място са учащите -19.4 % ! Обаче от лицата, които не са

разгледали въобще бюлетините, най-голям е относителният дял на пенсионерите,
със 17.6 % , следвани от селяните -14.7 % и безработните -14.6 %

.Незаинтересуваните учащи и тук парадоксално са на последно място с 8.3 % . С
други думи учащите са проявили умерено любопитство спрямо бюлетините.

При влизането в "тъмната стаичка" избирателят е изправен пред

множество бюлетини. Нашият въпрос е, с какви впечатления остава от тях

респондентът - избирател. Голямото разнообразие на цветове е впечатлило 48.1%
от респондентите; предимство на синята и червената бюлетина -12.6%; не са
впечатлени, защото са знаели предварително с кой цвят бюлетина ще гласуват -

33.2%. Най-напред трябва да се отбележи, че една трета от респондентите просто

са влезли в стаичката, грабнали са желаната бюлетина и са гласували, без да
обръщат внимание на другите. Така, че твърденията на някои журналисти и

политици след изборите, че те били спечелени от цвета на бюлетината, тук не се
потвърждават. Тези изводи се засилват и от включването в анализа на известните

вече фактори. Най-силен отново е факторът политически симпатии с V = 0=199,
следван от социалната група - V = 0=156; възрастта - V = 0.131; образованитео - V
= 0.119 и местоживеенето - V = 0.115. Многоцветието на бюлетините е впечатлило

най-голям относителен дял от симпантизантите на ДПС - 65.4%, следвани от
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с/мпатизантите на Партия "Либерали" - 25.0% (които са и най-малко по абсолют<

брой от всички респонденти); преимуществото на червената и синята бюлетини!

впечатлило най-много същите симпатизанти,а най-малко - симпатизантите на

ДПС. От лицата, които не са се впечатлили от цветовете на бюлетините, отново

най-голям е относителен дял на симпатизантите на Партия "Либерали" - 43.8%,
следвани от симпатизантите на БЗНС "Н.Петков" - 41.6% и на СДС - 41.0%. Споре

резултатите от изборите, които са известни на всички, преобладаващата част от
симпатизантите на БЗНС (е) и БЗНС "Н.Петков" са гласували за СДС, а огромнат

част от симпатизантите на ДПС - за представителите на това движение. Така че
надали в отговорите на нашите респонденти са скрити някакви политически

пристрастия.

Резултатите от другите фактори са очаквани - най-много са впечатлени
вьзрастните хора, а най-малко - младите; живущите на село и съответно -

живеещите в София и т.н. Тези резултати отново оборват емоционалните
твърдения, излезли в печата след публикуването на резултатите от изборите. По-

скоро се потвърждават твърденията на социолозите, които тогава бяха

подложени на силни критики и присмех за "твърдите електорални ядра" и тяхното
обкръжение. Разбира се, тук трябва да се прибави влиянието на факторите,

представени накратко в първа глава на настоящия труд, нарачани "фактори на

външната среда", а също и посоченото там влияние на средствата за масова

информация и предизборната агитация и полотическа борба за оформянето на
изборните нагласи на избирателите (и съответно на нашите респонденти).

Сега достигаме до най-съществения момент от гласуването - вземането в
ръка на нужната бюлетина и пускането й в избирателната урна. Нашият въпрос

към респондентите е: "След като влязохте в избирателната стая, веднага ли

намерихте бюлетината, с която гласувахте?". Отговорите общо за изследваната
съвкупност са, както следва: веднага са я намерили 81.3% от респондентите; сле;

известно търсене -12.1% от тях и само 0.5% (петима от общо 866 гласували) са я
намерили след доста лутане. Това е показател за будността на нашия избирател,
за голямата му готовност да участва в изборите и за вътрешната му подготвеност

затова. И тук обаче срещаме статистически значими различия между
симпатизантите на разните партии, по възрастови групи и социални групи. Най-

силният фактор си остава политическата симпатия, следвана от социалната група
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факторни признаци са статистически незначими. Най-бързо са намерили своята

бюлетина симпатизантите на БСП - 90.7%; следвани от тези на СДС - 89.0% и на
БЗНС "Н.Петков" - 83.8%. Симпатизантите на ДПС са доста назад с 73.1%; на
последно място са лицата, които не симпатизират на никоя партия - 66.1%. Най-

много са търсили желаната бюлетина симпатизантите на БЗНС (е) - 32.7%,
следвани от тези на ДПС - 25.0% и т.н. На последно място тук са симпатизантите
на БСП. Интересен факт е, че от петимата лутали се,у докато намерят своята

бюлетина, двама са симпатизанти на БСП, един - на БДЦ и двама не симпатизират
на никоя партия. По възраст петимата лутали се се разпределят така: двама под
30 години; един между 30 и 39 и двама между 50 и 59 години. Ако приеме
новосъздадения журналистически мит за БСП като "партия на пенсионерите",

можем да твърдим, че двамата възрастни хора са симпатизанти на БСП, лицето

на средна възраст - на БДЦ и двамата млади хора не симпатизират на никоя
партия. Така лутането намира своето "оправдание".

На тези обаче, които смятат, че най-объркани са възрастните хора,
посочваме факта, че от нашите респонденти на първо място по относителен дял

та лицата, веднага намерили желаната бюлетина, са именно хората над 60 години

-86.1%, а на последно - лицата под 30 години - 72.4%! Най-много са търсили

бюлетината си лицата между 40 и 49 години -15.1%, а най-малко - тези над 60
години - 9.1 %! Включването на фактора социална група потвърждава изложените

дотук резултати.
След приключването на гласуването респондентите са помолени да

оценят неговата организация. В това отношение са им зададени три въпроса -

колко време им е отнело гласуването, заедно с чакането; имали ли са някакви
проблеми при гласуването; оценка на работата на местната избирателна

комисия. На първия въпрос 43.3% от респондентите отговарят, че гласуването им
еотнело до 10 минути; 23.4% - около половин час; 14.5% - до един час; над един

час са “загубили" 12.7% от респондентите и най-после двама души от общо 866
гласували са се отказали, тъй като не са издържали дългото чакане. Тези двама

се прибавят към 55-те, които изобщо не са ходили да гласуват - става дума

естествено за респондентите, взели участие в настоящото изследване. Тук към
останалите статистически значими фактори се прибавя и факторът местоживеене

итова е напълно разбираемо. Връзката между тях и резултативния признак е
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твърде слаба - най-високият коефициент на Крамер тук е 0.157 - отново с
партийните симпатии. Най-бързо са гласували симпатизантите на ДПС - до 10
минути - 61.5%, а най-малък е относителния дял на лицата, симпатизиращи на

"друга" политическа сила - 20.8%. Затова пък техен е най-високият относителен
дул на лицата, на които гласуването е отнело над един час - 20.8%. Тук на

последно място са симпатизантите на БЗНС (е) - 4.1%. От двамата отказали се
единият е симпатизант на СДС, а другият не симпатизира на никоя партия, и
двамата са от бивш окръжен град и млади хора - единият под 30 години, а другият

- между 30 и 39 години, единият - работник, а другият - безработен.
Що се отнася до местоживеенето, най-бързо е преминало гласуването в
селата - до 10 минути - 48.1%, а в София - 32.5%; в същото време над един час е

траяло гласуването за 29.2% от живеещите в София и за 9.2% от живеещите в

малък град. Тези резултати, струва ни се не се нуждаят от коментар - те са

очаквани и известни от репортажите по време на изборите в средствата за
информация.
На въпроса имали ли са проблеми при гласуването - 87.7% от

респондентите отговарят отрицателно, 3.7% са имали проблеми, които са решени

на място в избирателната секция; 2.4% са имали проблеми, които са били решенк
в местния съвет (кметство) и четирима респонденти са имали проблеми, които на

са се решили и са им попречили да гласуват. Няма смисъл при това положение да
се разглежда подробно този въпрос - явно е, че шестте процента от лицата, коитс
са имали проблеми, могат да се пренебрегнат и да се приеме, че общо взето,

нашите респонденти не са имали проблеми с гласуването. Разбира се, за
генералната съвкупнаст при тази яростна борба за проценти между

конкуриращите се политически сили, шест процента с проблеми сред
избирателите не са толкова малка група и не могат да се пренебрегнат. Но в

нашето изследване статистиката не ни позволява да анализираме по-задълбочен

тези хора.
И последния въпрос от тази серия е: "Как оценявате работата на

изборната комисия?". За 66.5% от респондентите комисията е работела бързо и
експедитивно; за 17.1% - е работела бавно и мудно и 10.4% не могат да преценят.

Тук съществуват статистически значими различия само по три фактора партийни симпатии, V = 0.214; социална група - V = 0.160 и възраст -V = 0.149.
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Партийните симпатии се отразяват така върху оценката на работата на изборната
комисия (фиг.25):

фиг.25
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ НА РАБОТАТА НА ИЗБОРНАТА КОМИСИЯ ПО

СИМПААТИИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ (в пооиентик

Линия I - Работеше бързо и експедитивно;

Линия II - Работеше бавно и мудно;
Линия III - Не мога да преценя.

1 - БЗНС (е); 2 - БЗНС "Н.Петков"; 3 - БСП; 4 - СДС; 5 - БДЦ; 6 - Партия
"Либерали"; 7 - ДПС; 8 - други; 9 - не симпатизират на никоя партия.
По възрастови групи най-голям е относителен дял на пенсионерите, за

които комисията е работила бързо - 74.2% и този дял намалява с намаляването

наа възрастта - 72.0% между 50-59 г., 71.4% - между 40-49 г., 63.5% - 30-39 г. и
49.7%- под 30 години. Очевидно младите хора са най-критични към работата на

избирателната комисия. Това се потвърждава и от разпределението на
отговорите на този въпрос по социални групи. Най-доволни от работата на
избирателната комисия са интелигентите - 77.6%, следвани от селяните - 73.5% и

пенсионерите - 71.2%. Най-малко доволни от комисията са учащите - 47.2%. Найголям относителен дух на тези, които я смятат бавна и мудна, е този на

работниците - 23.0%; следван от този на частните производители - 22.7% и на
служащите -19.7%. Най-малък тук е делът на селяните - 2.9%. Тези резултати
допълват общата картина на оценката на работата на избирателната комисия.

-1173. Стабилност на избора.

Стабилността на избора при нашето изследване включва два аспекта,

както вече посочихме в уводните бележки към настоящата глава: предварително
решение за кого ще се гласува (този въпрос вече разгледахме) и увереност на
направения избор след акта на гласуване, който ще разискваме тук. На
респондентите е зададен въпроса: "След като пуснахте плика с бюлетините в

изборната урна, какво чувство изпитахте?". 81.3% от респондентите заявяват, че
са били доволни, че са гласували според решението си; 12.1% твърдят, че са

изпитали известно колебание, дали точно така е трябвало да гласуват и само 10

човека (1.1%) са съжалили, че не са гласували по друг начин. Тук можем да
привършим анализа на резултатите и да кажем, че стабилността на избора сред
нашите респонденти е налице. Напомняме, че 89% от респондентите са заявили,
че са взели предварително решение за кого да гласуват.
Все пак обаче съществуват статистически значими различия в

стабилността на избора по политически симпатии (V = 0.205); социална група (V

= 0.150); по възрастови групи (V = 0.126).

Разпределението на отговорите на поставения тук въпрос за стабилността
на избора по симпатии към политическите сили е следното (фиг.26):

фиг.26

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА :"СЛЕД КАТО ПУСНАХТЕ
ПЛИКА С БЮЛЕТИНИТЕ В ИЗБОРНАТА УРНА, КАКВО ЧУВСТВО ИЗПИТАХТЕ?"

ПО СИМПАТИИ КЪМ ПОЛИТИЧЕСКИТЕ СИЛИ (в пооиентик
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Линия I - бях доволен, че гласувах така, както бях решил;
Линия II - изпитах известно колебание, дали точно така трябваше да

гласувам.
1 - БЗНС (е); 2 - БЗНС "Н.Петков"; 3 - БСП; 4 - СДС; 5 - БДЦ; 6 - Партия

"Либерали"; 7 - ДПС; 8 - други; 9 - не симпатизират на никоя партия.

Както се вижда от графиката (линия 1), може да се открият три групи
респонденти - с относителен дял над 90% - начело със симпатизантите на Партия
"Либерали" - 93.8%, непосредствено са следвани от тези на БСП - 93.3% и т.н. до

симпатизантите на ДПС - 90.2%; втората група е на симпатизантите на двата

земеделски съюза, с относителен дял съответно 89.8% и 83.8% и групата с по-

малък относителен дял - БДЦ - 76.9%, "други" - 75.0% и най-последни несимпатизиращите на никоя политическа сила - 67.4%.
При линия II - на колебаещите се - също могат да се очертаят три групи - с

най-голям относителен дял - над 10% - това са симпатизантите на БДЦ (15.4%), на

БЗНС "Н.Петков" (13.5%) и несимпатизиращите на никоя партия (12.8%); със
"среден" относителен дял - симпатизантите на БЗНС (е) - 8.2%, на ДПС - 7.8%, на

Партия "Либерали" - 6.3%. И третата група - с малък относителен дял привържениците на СДС - 4.5%, на "друга" политическа сила - 4.2% и на БСП 3.6%.
Тези резултати са близки до очерталите се политически настроения по
изборите през есента на 1991 г. Най-сигурни в избора си са привържениците на

трите политически сили, които влязоха в новоизбраното Народно събрание - СДС,

БСП, ДПС. Това, че сред колебаещите се начело са привържениците на
земеделските съюзи, се дължи главно на факта, че тези хора са раздвоени между

лоялността към собствените си партии и призива на ръководствата им да се
гласува за СДС. Същото се отнася и до току-що "отлюспените" от СДС Партия

"Либерали" и БДЦ, още неизживели верността си към СДС и в същото време

много "обидени" от поведението на неговото ръководство. Впрочем малобройните
привърженици на Партия "Либерали" са сред умерено колебаещите се. Така

разногласията в "синия" лагер непосредствено преди изборите се отразяват на
нагласите на избирателите. Въпреки броженията в "червения" лагер там няма

почти никакви колебания - и това е разбираемо, предвид мощната
антикомунистическа и антисоциалистическа кампания на всички "демократични"
сили, включително и "отцепените" от Съюза, и силно разединените "земеделци",
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която предизвиква ответната реакция на "сплотяване" около БСП. Това
потвърждава мнението на някои набедени след това в манипулиране на хората
"социолози" за втвърдяване на електората на основните политически сили,
многократно публикувано преди изборите като резултат от редица сондажи на
общественото мнение.

,

По възрастови групи най-голям е делът на лицата между 40 и 49 години,

които са доволни от своя избор - 89.4%, точно такъв е делът на лицата над 60
години; по 85.6% си поделят лицата между 30 и 39 години и 50 и 59 години и най-

нисък - 72.2% е относителният дял на доволните от избора си лица под 30 години.
При проявилите колебание са почти еднакви относителните дялове на лицата
между 30 и 59 г. - 8.5%; 8.3%; 8.0%; следват ги тези над 60 г. с 5.8% и на последно

място са най-младите - 4.8%.
По социални групи най-висок е относителния дял на доволните от избора

си частни производители - 90.9%,следвани от служащите - 89.1% и пенсионерите 87.9%. Най-малък е относителния дял на доволните от избора си безработни
(77.3%) и учащи (66.7%). Но при колебаещите се в избора си най-голям е делът на

селяните - 8.8%, следван от този на безработните - 8-0% и на работниците - 7.9%.

Останалите относителни дялове са значително по-ниски, като най-нисък е отново
делът на учащите 5.6%. Разбира се, при условие, че не е известна минималната
значима разлика в процентите, на което вече обърнахме внимание, тези различия
трябва да се приемат с предпазливост.

От десетината респонденти, които са съжалили за направения избор, един

е симпатизант на БЗНС (е), по двама - на БСП и СДС, и БДЦ и трима не
симпатизират на никоя партия. По възраст те се разпределят така - четирима под
30 години, по един между 30 и 39 и 50 и 59 години и по двама между 40 и 49 години

и над 60 години. По социални групи съжаляващите са разпределени така: по
трима работници и служащи, двама пенсионери и по един интелигент и с "друга"

социална група. Всъщност тези данни не променят направените по-горе изводи и
предположения.
Последният аспект, свързан със стабилността на избора е преизборната

нагласа спрямо предстоящите тогава президентски избори. На въпроса: "Ще
участвате ли в предстоящите президентски избори?" положително отговарят
85.0% от респондентите; 10.7% се колебаят и 4.3% заявяват, че няма да участват.

Статистически значими тук се оказват факторите - политически симпатии,
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вьзраст и пол. Тук за първи път се явява статистически значима разлика в
нагласите между мъжете и жените, макар че връзката е пренебрежимо слаба - V

= 0.085. Отново най-силен е факторът полотически симпатии - V = 0.210, следван
от възрастта V = 0.139.
По политически симпатии отново може да се забележат три групи

респонденти, които заявяват, че ще вземат участие в изборите - лица с

относителен дял около 90% - това са привържениците на основните три
политически сили - СДС, БСП и ДПС, а също и на двата земеделски съюза; втора

група - с относителен дял около 73% - симпатизанти на БДЦ, Партия "Либерали" и
на други партии и накрая групата на несимпатизиращите на никоя политическа

сила с 67.6%. Измежду колебаещите се най-висок е делът на симпатизиращите на
Партия "Либерали" - 26.7%, следвани от несимпатизиращите на никоя

партия - 24.3%, а най-малък е делът на колебаещите се симпатизанти на БСП -

7.7% и на СДС - 3.6%. От лицата, заявили че няма да участват в президентските
избори, най-голям е делът на симпатизантите на БДЦ -11.5%, а най-малък - на

тези на БЗНС(е) - 2.1%. Очевидно тук се потвърждават направените по-горе
изводи за готовността на хората да гласуват, като не е без значение личността на

почти сигурно печелещия кандидат на СДС Ж.Желе в.

4. Изборното поведение и резултатите от предизборните
изследвания във връзка с изборите - съвпадения и разминавания.
Резултатите от изследването на изборното поведение на респондентите,

както личи от направения анализ, са общо взето в хармония с множеството
резултати от изследванията на общественото мнение във връзка с изборите,

публикувани периодически в средствата за масова информация в предизборния

период, а също и с резултатите от самите парламентарни избори. Разбира се,
доколкото нашето изследване има главно методически характер, важно е не

толкова съвпадението на някои проценти и относителни дялове, колкото
набелязването на определени тенденции в предизборните и изборните нагласи,
предизборното и изборното поведение на т.нар. "електорат". Предизборните

нагласи на нашите респонденти, както вече нееднократно посочихме, са

благоприятни спрямо акта на изборите: огромното мнозинство избиратели са
решили да участвуват в изборите, една малка част се колебае и още по-малка
част са решили да не гласуват. Освен това преобладаващата част от

избирателите - наши респонденти - предварително е направила избора си. Важно
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е също, че въпреки бурната предизборна агитация, яростните предизборни
митинги, в които са включени с пълна сила, по стара традиция, не прекъсвана и в

годините на тоталитарно управление, партийният и уж непартиен печат, радиото и
телевизията - а те именно, както също нееднократно е посочено, до голяма
степен определят вземането на решение за избор от страна на избирателите; в
още по-голяма степен помагат и за преодоляването на колебанията на част от

нерешителните избиратели, които взимат решение за кого да гласуват в
последния момент - в края на краищата самите избори протичат сравнително
спокойно, без особени затруднения и проблеми, поне според отговорите на
нашите въпроси.

По-голямата част от респондентите оценява работата на избирателните
комисии като бърза и експедитивна. Хората леко са се ориентирали в голямото

разноообразие от цветни бюлетини, намирали са желаната от тях и са гласували.
Гласуването е минало общо взето бързо - за 66.7 % от нашите респонденти - до

половин час, с естествените различия по местоживеене. Същото се отнася и до
проблемите, свързани с гласуването - повечето са се оправили на място и само
една пренебрежимо малка част - в местния съвет ( кметство) . И най-важното -

голямата част от избирателите е била доволна от избора си, т.е. не са имали
колебания в него. Ние вече разгледахме причините за колебанията у малцината
такива избиратели.

И тъй, характерно за българския избирател, според социологическите
изследвания, а и според резултатите от нашето изследване, е че той е
сравнително спокоен човек, решен да участвува в изборите, със сравнително

твърди политически убеждения и съответно предизборни и изборни нагласи, със
стабилен избор и увереност в него. Той не се страхува много да изрази публично
убежденията си, но все пак смята избора за своя лична работа - за това

предпочита да отиде на избори сам или придружен от най-близките си. Така че

изглежда сравнително леко да се оценяват предизборните му нагласи и да се
прогнозират изборни резултати според данните от изследванията и сондажите на

общественото мнение.
И все пак, някои изводи от настоящето изследване на изборното
поведение и свързаните с него обстоятелства подсказват, че не бива да се
предоверяваме на предизборните анкети за прогнозиране на поведението на

избирателите. Например, ние откриваме, че у смятания за съвсем "твърд
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направения избор. Ето едно разминаване с твърденията на наши колеги преди
изборите и нашето следизборно проучване. На други такива разминавания

обърнахме внимание в предидущите параграфи. При това отново трябва да
подчертаем, както и в предните два глави, че доста разлики в процентите,

предизвикващи толкова спорове в социологическата колегия, често се оказват
статистически незначими. При повечето проведени изследвания на обществено

мнение, чиито резултати са публикувани в средствата за масова информация,
минималната статистически значима разлика в процентите при обявения обем ।

извадката се оказва 8 % . А официалният праг за влизане в Парламента е 4 % !

При това в края на краищата изборната победа на СДС също беше с около 4 %
Следователно за "смъкване" на статистически значимата разлика в процентите
съдържателно значимата е необходима най-малко четири пъти по-голяма извад

от обявуените в печата, радиото и телевизията. А това при настоящите условия

непосилно финансово за повечето институции, провеждащи предизборни
сондажи. Така че към резултатите от тези проучвания трябва да се подхожда с
нужната предпазливост и статистическа строгост.

Интересно е, че самите наши респонденти, които иначе проявяват

учудваща "смелост" при обявяването на личните си политически пристрастия в

тези изследвания, са доста скептични по отношение на съвпадението между
заявения и реалния избор на хората. В нашето изследване са включени два
въпроса, които дават възможност да се усети този скептицизъм. Единият гласи:
"Има ли случаи при предизборните анкетни изследвания, когато анкетираните

казват едно, а след това гласуват по друг начин?". 42.9% от респондентите

отговарят, че има такива случаи и те не са малко! Само 24.5% от тях смятат, че

тези случаи не са много, 10.2% - че са твърде редки, а 22.3% твърдят, че не мога'
да преценят - с други думи, се отклоняват от отговор. При това включването в
комбинация с този въпрос на известните фактори показва, че те всички са

статистически значими, с изключение на факторът пол. При това тук за първи т
най-"силен" е факторът образование с

V = 0.140, следват - социалната група - V = 0.120, политическите симпатии - V =

0.117, възрастта - V = 0.102 и местоживеенето V = 0.098. Разпеределението на респондентите по тези оценки и по образовани!
е поучително (фиг.27):
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Фиг.27

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРИТЕ НА ВЪПРОСА "ИМА ЛИ СЛУЧАИ ПРИ
АНКЕТНИТЕ ПРЕДИЗБОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, КОГАТО АНКЕТИРАНИТЕ КАЗВАТ

ЕДНО. А ГЛАСУВАТ ПО ДРУГ НАЧИН?" ПО ОБРАЗОВАНИЕ (в пооиентик

4

5

Линия I - да, такива случаи не са малко;
Линия II - да, но такива случаи не са много;
Линия III - не, такива случаи са много редки;

Линия IV - не мога да преценя.
1 - до 30 години; 2 - от 30 до 39 години; 3 - от 40 до 49 години; 4 - от 50 до 59

години; 5 - над 60 години.
Както се вижда от графиката, скептицизмът на респондентите расте с
нарастване на образованието; обратно, при тези които не могат да преценят,

относителният дял намалява с нарастване на образованието, а "оптимистите4 линия II и III са сравнително равномерно разпределени по образователни групи.

При социалните групи най-недоверчиви са служащите - с относителен дял
47.9%,следвани от учащите - 47.2% и работниците - 45.4%. Най-малко недоверие

към изказаното и реалното намерение имат пенсионерите - 36.4%! Сред лицата,
които твърдят, че подобни случаи не са много, разликите в относителните дялове

иежду социалните групи не са големи, изключение правят, групата на учащите с
33.3% (най-голям относителен дял) и на селяните с 14.7% (най-малък относителен

дял). При групата на "оптимистите", които смятат, че тези случаи са много редки,

работниците -12.5% и т.н., докато се стигне до най-ниския относителен дял от
2.9% на селяните. Те пък са най-голям относителен дял сред лицата, които "не
могат да преценят" - 41.2%, следвани от частните производители - 36.4% и пр. до

най-ниския относителен дял на учащите се -13.9%.
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"песимистите" заемат симпатизантите на Партия "Либерали" - 50.0%, следвани с
тези на БЗНС (е) - 47.9% и несимпатизиращите на никоя партия - 47.1%. На
последно място тук с 30.8% са симпатизантите на ДПС, а на предпоследно мяс,

тези на БЗНС "Н.Петков" - 33.3%. Останалите симпатизанти се движат близко д<
средния процент - около 43%. За сметка на това, тези които най-много не могат
преценят, са симпатизанти на ДПС - 42.3%, следвани от несимпатизиращите на

никоя партия - 24.1%, на БСП - 22.7% и на СДС - 22.3%. Най-малко се въздържат
преценка симпатизантите на БДЦ и Партия "Либерали", къответно със 7.7% и
6.3%. При "оптимистите" различията не са така ясно изразени, въпреки разлика

между най-високия (42.3%) и най-ниския (20.4%) относителни дялове, съответнс
симпатизантите на БДЦ и на несимпатизиращите на никоя партия. Очевидно пр

тези отговори се очертава влиянието не толкова на самите политически симпат
колкото на социалния състав на симпатизантите на съответните политически С1
и най-отчетливо проявената политическа боязливост и предпазливост на

симпатизантите на ДПС.
По възрастови групи са най-песимистично настроени лицата между 50 р
59 години - 50.6%, а най-малко песимистично тези над 60 години - 34.0%! На свс

ред най-възрастните най-много се въздържат от даване на мнение по въпроса -

29.6%, следвани от лицата между 50 и 59 години - 26.8%, а най-малко се въздър/

от даване на мнение най-младите - под 30 години -16.5%. При двете групи
оптимисти различията в мненията по възрастови групи са малки, и са близки дс

средния процент.

И най-сетне по фактора местоживеене се оказва, че най-оптимистични ।
жителите на София, те и най-малко се въздържат от преценка, а най-въздържан

са хората живеещи на село (симпатизантите на ДПС), но най-песимистични са
хората, живеещи в бивш окръжен град. Тези разпределения допълват

направените по-горе изводи за нагласите на респондентите - бъдещи избирате/
Следващият въпрос, зададен на респондентите, се отнася до причините
това двойствено поведение на хората. Общото разпределение на отговорите е,

както следва:

- защото решението за кого ще гласуват
се взема в последния момент

20.8%;
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политическата си ориентация

36.3%;

- защото политическата сила, за която са
смятали да гласуват, не се е представила

добре в последните днипреди изборите
- друго
- не зная

10.9%;

2.1%;
25.9%;

- не мога да преценя защо постъпват така
- такива хора почти не сесрещат

4.0%.

Както се вижда от това разпределение, най-много хора смятат, че лицата,

които публично твърдят едно, а след това гласуват по друг начин, прикриват
политическите си пристрастия. На второ място идва причината, че решението за

кого ще се гласува, се взема в последния момент. И най-сетне, респондентите,
които смятат, че хората променят решението си, защото политическата сила, за

която са смятали да гласуват, не се е представила добре в предизборната борба,
са 10.9%. И при този въпрос повече от една четвърт от респондентите не дават
мнението си по този въпрос. Останалите общо 6% могат да се пренебрегнат в

анализа, като се вземе предвид забележката, изказана в предидущия параграф.

Характерно за обществено-политическа ситуация в страната преди изборите ни

се струва фактът, че оптимистите, които вярват в искреността на хоратаизбиратели, са толкова малко.

Отговорите на този въпрос, допълващи предходния, контрастират рязко с
заявената в другите отговори стабилност на избора, особено тези, които досега

разгледахме относно изборното поведение, а също и с проявеното, поне устно,
безстрашие да се изразява открито собствената политическа привързаност. Едно

обяснение на този феномен може да се търси в това, че хората възприемат себе

си, включително и в тази област по един начин, а другите - по друг. Това социално
психологическо обяснение обаче си остава засега една хипотеза, по която си

струва да поработят изследователите на предизборните и изборни действия на
хората. Друго обяснение на разминаването между отговорите, които се отнасят

за самите лица, и за другите е в това, че очевидно хората нямат точна представа
за нагласите на "ближните" си по отношение на гласуването. Вероятно тук отново

се проявява влиянието на средствата за масова информация, които изглежда
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радпределение на отговорите.

И още един интересен момент за изследователя около този въпрос е
статистическата значимост на всички фактори, включени в анализа, без

изключение. При това тук на първо място е факторът социална група - V =
0.136,следван от "пол" - 0.120,образование - 0.119, политически пристрастия - 0.117,
местоживеене - 0.104 и на последно място факторът възраст - V = 0.093.

Разпределението на причините за двойственото поведение на
избирателите по социални групи е доста характерно (фиг.28):
Фиг.28

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ДВОЙСТВЕНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА
ИЗБИРАТЕЛИТЕ СПОРЕД РЕСПОНДЕНТИТЕ ПО СОЦИАЛНИ ГРУПИ (в пооиентк

Линия I - Решението се взема в последния момент;
Линия II - Прикриват изборните си ориентации;
Линия III - Променят решението си поради лошото представяне на

политическата сила, за която първоначално са решили да гласуват;

Линия IV - Нямат мнение защо избирателите постъпват така.
1 - работник; 2 - селянин; 3 - служащ; 4 - интелигент; 5 - учащ; 6 пенсионер; 7 - частен производител; 8 - безработен; 9 - друго.
Най голям относителен дял на лицата, които смятат, че решението за

гласуване се взема в послдния момент, е на частните производители - 31.8 % , а
най-ниският - на селяните • 3.0 %. Този на пръв поглед парадоксален резултат се

оправя от натрупванията по другите подразделения : най-голям е относителният
дял на селяните, които смятат, че избирателите прикриват изборните си
намерения - 45.5 % .На второ място сред "недоверчивите" са учащите с 41.7 % ,
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следвани от служащите с 40.2 % .Тук най-нисък е относителният дял на "другите" 10.0%. Най-голям е относителният дял на учащите (25.0 %), които смятат, че

хората променят решението си поради предизборния провал на политическата
сила, за която първоначално са смятали да гласуват. Тук най-малък е
относителният дял на селяните (3.0 %). Останалите са близо до средната стойност

от 10.9 % . От нямащите мнение най-голям е относителният дял на пенсионерите -

36.8 %, следвани непосредствено от селяните - 36.4 % . Тук най-нисък е
относителният дял на учащите - 8.3 % . Тези резултати според нас са твърде

красноречиви и добре отразяват стандартните характерологични, а по-точно
казано, социално-психологически особености на социалните групи у нас. Но пак
повтаряме, необходими са нови задълбочени изследвания на тези нагласи, за да

могат да се правят по-обосновани изводи.

Различията в мнението между мъжете и жените са също интересни - по
първия отговор няма различия, по втория : "прикриват се", мъжете са доста по-

скептични от жените - 39.2 % спрямо съответно 32.9 % ; значими са също
различията в отговора "нямам мнение" 21.9 % при жените и 30.0 % при жените. При

останалите фактори различията само допълват картината на разпределението по
социални групи, както и направените по-горе изводи за социалния и възрастов
състав на симпатизиращите на различните политически сили.
Така или иначе, каквито и да са обясненията за откритите чрез

изследването разминавания и противоречия в мненията на респондентите, те

представляват сериозно предупреждение за изследователите, които смятат, че
могат лесно да прогнозират изборни резултати въз основа само на няколко
сондажа на общественото мнение. Това пък според нас е съществен принос на

нашето изследване към изучаването на предизборните и изборни нагласи на

избирателите в България в периода на прехода.
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ГЛАВА ОСМА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ИЗБОРНИЯ
ПРОЦЕС - ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ

1. Влияят ли социологическите изследвания върху изборното
поведение?

Когато става дума за изборни анкетни изследвания, това е един от
първите въпроси, който възниква спрямо тези изследвания. Опасенията за

определено влияние на резултатите от социологическите изследвания във връзка

с изборите се споделят преди всичко от пряко заинтересованите лица политиците и лидерите на политическите партии и кандидатите за депутати, както

и от журналисти, общественици и др., боравещи с резултатите от допитванията с
гласоподавателите. Такива опасения не са чужди и на самите изследователи.

Практиката на изминалите две години на предизборни анкетни изследвания
потвърждава основателността на този въпрос.

Опасенията от влияние на социологическите изследвания върху
изборното поведение са предвидени още при изработване на избирателния закон,
приет от Великото народно събрание на 20 август 1991 г., публикуван в Държавен

вестник брой 69 от 22 август 1991 г. В член 60 (ал.1) на закона е посочен
двуседмичния срок до датата на изборите, в който се забранява публикуването

на резултати от предизборни анкетни изследвания.
Друг факт, свързан с отношението към такива опасения е проявата на
съмнения в достоверността и представителността на резултатите от предизборни
анкетни изследвания, респективно и към самите изследвания като познавателно
средство, когато тези резултати не потвърждават предварителни виждания и

оценки, а понякога даже опровергават предварителните очаквания на някои

политически лидери и дейци. Последните, като отхвърлят тези резултати, изтъкват

и аргументи, че такива резултати манипулират гласоподавателите, изкривяват
техните нагласи и ориентации и деформират изборното им поведение. Критиката

към социолозите при парламентарните избори през м. октомври 1991 г., че не са
познали изборните резултати, е определен израз на посочените опасения.

Когато едната страна - потребителите, изразяват опасения за
деформиране на изборното поведение, естествено е този въпрос да предизвиква

другата страна, която произвежда социологическите резултати. Сред самите

изследователи също започнаха спорове относно възможните влияния на такива
резултати върху изборното поведение на респондентската маса. Израз на тези
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спорове са проведените срещи на изследователски екипи през м. юни 1991 г. във
ВШСКО "ОКОМ" при КНСБ - филиал Симеоново под егидата на Изследователския
комитет "Теория и методи на социологическото познание" към БСА и през м.

февруари 1992 г. в гр. Банкя, организирана от БСА съвместно със Съюза на
учените в България. На тези срещи се проведе широка дискусия върху

методологическите и методическите въпроси, възникващи при ЕСИ - за

представителността на извадковите изследвания, достоверността на резултатите,

дейността на анкетьорската мрежа, ценовата политика при организиране на ЕСИ
и др. Определено място имаше и дискусията за влиянието на социологическите

изследвания върху изборното поведение на гласоподавателите.Това бяха
въпроси за интерпретацията на резултатите от социологическите изследвания на

политическото обществено мнение, както и за това кой, кога и по какъв начин да

ги публикува в средствата за масова информация. В тази връзка именно се
изразиха съмнения, че с публикуването на непрецизни социологически данни би

могло по твърде категоричен начин да се влияе върху поведението и избора на
гласоподавателите в една изборна кампания. Тази непрецизност на данните найвече се изразява в значителното отклонение и надхвърляно на познавателните им

възможности при извеждане на заключенията и обобщенията за изследваното
явление, стигащи понякога до "изхвърляния" на анализиращия с цел да привлече в

по-голяма степен интереса на читателската аудитория, респективно вестникът да
си направи по-голяма реклама.

При наличието на една такава ситуация на съмнения и опасения беше
целесъобразно да се провери какво е отношението на самите гласоподаватели

към въпроса за влиянието на социологическите изследвания върху изборното
поведение. От анализа на данните в третата глава на настоящата разработка се

видя, че преобладаващата част от електората признава възможното влияние на
едни или други резултати от предизборните изследвания върху евентуалния избор
при гласуването (една пета от респондентите споделят становището, че широката

гласност на резултатите влияе върху изборното поведение на всички

гласоподаватели, докато други 50 % са на същото мнение, но ограничават
влиянието само върху колебаещите се).

1) На втората среща в Банкя специален доклад в това отношение представи проф.
И.Венедиков "За социологическите проучвания на политическото обществено
мнение".
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нататък от представа за неговата реализация в реалното изборно поведение. Тук
изследваните лица са много по-категорични, че при вземането на изборното

решение сами определят за кого да гласуват (71,6 %).
Разбира се, посочената категоричност не бива да се възприема

безрезервно, тъй като тя също е декларирана в анкетната ситуация и е
необходимо по-нататък да се направи проверка доколко се покрива с
фактическото поведение в реалната изборна ситуация. Такава проверка може да
се направи при едни бъдещи предизборни анкетни изследвания и избори.

И така, от направената съпоставка на трите страни, имащи отношение

към резултатите от предизборните анкетни изследвания - потребители (политици
и др.), изследователи и респонденти (бъдещи гласоподаватели) може да се

направи извода, че изборното поведение на гласоподавателите е поле, където се
срещат различни виждания. Политиците изразяват открити опасения за

евентуални деформации, изследователите ги споделят, но в пречупената светлина
на възможността за неадекватни интерпретации и влияния в изследванията на

другите изследователи (техните колеги), но не и в собствените изследвания, а
гласоподавателите са склонни да приемат, че влияние има, но това не се отнася

за собственото изборно поведение, където изборното решение се взема при
пълна независимост от външни влияния.

Къде да се търси допирната точка, в която трите страни биха приели
резултатите от предизборните анкетни изследвания в някакъв консенсус, без да
се изразяват опасения, че те могат да влияят за изкривяване в една или друга

посока изборното поведение на гласоподавателите? Такава допирна точка вече е
намерена в страните с развита демократична изборна практика. Тя се състои в
регламентиране на начина на разпространяване на резултатите от предизборни

анкетни изследвания и се свежда до два основни аспекта, които бихме могли да
наречем времеви и съдържателен.

Времевият аспект на регламентацията на разпространението на
анкетните резултати засяга определяне на някакви срокове, до които такива

резултати могат да се публикуват в средствата за масово осведомяване
(ежедневния печат) или коментират по радиото и телевизията, но след което това
се забранява. У нас това вече е направено с чл. 60 на избирателния закон.
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адекватността на предоставяне на анкетните резултати на широката

общественост (по какъв начин са получени анкетните резултати, гарантиращ
тяхната представителност и достоверност, доколко е обективна тяхната
интерпретация и от тук направените изводи и обобщения и т.н.). Тук голямо
значение има утвърждаването на норми за професионална етика и практика,

чието съблюдаване е въпрос на професионална чест и достойнство.

У нас съдържателният аспект на регламентацията на разпространението
на резултати от предизборни анкетни изследвания все още не е намерил своето

решение. Определен опит в това отношение се направи преди известно време с
подготовката на проектозакон за публикуване на резултати от изследвания на
общественото мнение.

В тази връзка заслужава внимание и един факт, който се установи при
изследването. На въпроса дали да има забрана за оповестяване в печата, радиото
и телевизията на резултати от предизборни анкетни изследвания само 8,1 %

споделят мнението за продължителността на забраната, посочена в избирателния

закон (14 дни), други 5,7 % са за забрана до 5 дни преди изборния ден, 7,9%

изобщо да се забрани оповестяването, докато преобладаващата част от
анкетираните лица - 54,0 %, са изобщо да няма забрана. Следователно може да

се каже, че голяма част от електората, макар и непряко, се свързва със
съдържателния аспект за регламентация на разпространяване на резултатите от

предизборни анкетни изследвания (очевидно някаква регламентация трябва да
има, като тя не се свежда само до забрана за публикуване във времето до

изборния ден). Това означава, че трябва да се наблегне върху дефиниране на
нормите за професионална етика и практика, които постепенно да станат правила
за действие в областта на социологическите изследвания на общественото
мнение. На първо време положителна роля в това отношение може да изиграе

приемането на закона за разпространение на резултати от изследвания на
общественото мнение. С други думи, необходимо е по-пълно да се разгърне

съдържателния аспект на регламентацията на разпространяването на резултати

от социологическите изследвания, в това число и на тези, свързани с изборите,

1) Вносител на проектозакона е народният представител Янаки Стоилов.
Проектозаконът премина през социологическите звена за мнения и препоръки
през м. декември 1991 г.
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което не премахва причината за опасения от влияния върху изборното поведение

на гласоподавателите чрез широкото огласяване на резултати от предизборни
анкетни изследвания. Очевидно доверието в тези резултати има много по-голямо
значение за гласоподавателите отколкото времевата забрана за тяхното
публикуване с надеждата, че като не се знаят, няма да влияят. Както вече се

посочи, над половината от изследваните лица в проведеното изследване в края на

1991 г. не държат да има такава времева забрана.
2. Познавателни възможности на социологическите изследвания

във връзка с изборите.
Резултатите от направените теоретични и емпирични изследвания по

темата дават основание да се формулират няколко групи обобщения и изводи,

отнасящи се до познавателните функции и възможности на предизборните
анкетни изследвания. Част от тях бяха представени в съответните раздели на

настоящия труд , заедно с подробно изложените съображения, доводи,
теоретични и емпирични доказателства. Затова, без да се връщаме отново на
всичко това, тук се спираме само на най-общите. Накратко те се свеждат до

следното:

Първо, предизборните анкетни изследвания отдавна са се превърнали в
редовна практика в страните с развито демократично устройство и традиции.

Само по себе си това обстоятелство свидетелства за важните социални функции,

които въпросните изследвания има да изпълняват в едно демократично общество.
За това говорят не само практическите приложения, но и зачестилите по тази

проблематика монографични трудове, студии и статии у нас и в чужбина.
Второ, за значимостта и социалните функции на предизборните анкетни

изследванияговорят и зачестилите емпирични изследвания в трите изборни
кампании у нас след 1989 година, осъществявани от отделни екипи по поръчка на

различни институции - политически формации, парламента, президента и
правителството. Към това ще добавим и интереса, който проявяват към

конкретните резултати от подобни изследвания чуждестранни институции и факта
на спонсорирането на немалко такива изследвания.

Трето, главната, изключително важна функция е свързана с

необходимостта от разкриване на действителното състояние на настроения,

политическа ориентация, включително предварителния избор за подкрепа с
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гласуването за дадена политическа сила. Като се има предвид, че резултатите от
тях могат реално да влияят върху организирането на предизборната борба на
противостоящите политически сили, борещи се за власт, може да се твърди, че те

са необходими не само на правителството и свързаните с него управляващи
партии, но и на опозиционните политически сили във и извън парламента. Иначе

казано, тази функция се отнася до познавателните възможности на ситуационния
анализ.

Четвърто, друга, не по-малко важна функция на предизборните анкетни
изследвания се свързва с необходимостта за осигуряване на "обратната връзка" с
електората, т.е. оценка на ефектите от провежданата предизборна борба. Тази

функция също така има най-непосредствена връзка с дейността на

управляващите и опозиционните политически сили в предизборния период.

Пето, важна особеност на формиране на отношението, политическата
ориентация и определяне на избора за кого да даде гласа си избирателя е

тяхната изключителна динамика във времето. Това особено много важи за т.нар.
"колебаещи се" или неориентираните и на всой ред се отразява на специфичните
познавателни възможности на предизборните анкетни изследвания. Много

характерна особеност на разглеждания тип изследвания е необходимостта от
тяхната повтаряемост. При това в един сравнително кратък интервал от време
интензивността на провеждането им се увеличава с наближаване деня на

изборите. Следователно, друга познавателна функция на предизборните анкетни

изследвания е свързана пряко и непосредствено с необходимостта да се улавят и
своевременно да се отразяват промените, които настъпват преди всичко в
колебаещата се и неориентирана част от избирателите. В много по-малка степен

това може да се счита за валидно за т.нар. "твърд" електорат. Доколко сред него

също могат да настъпят промени и преориентация на вижданията, отношението и

предпочитания избор и в каква степен се реализира подобна преориентация е
много важно преди всичко за участващите в изборите политически сили, било за
да търсят и оценяват собствените си грешки и други причини за подобна

динамика и "отлив" на част от избирателите, било те самите да се преориентират в
стратегията и тактиката на предизборната борба.

Шесто, много съществени познавателни функции има да изпълняват

предизборните анкетни изследвания и в прогностичния анализ. Всички основни
данни и оценки от такива изследвания могат да се използват и за обосновани
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предизборната борба на основните политически сили - тези, които имат или могат
да разчитат на значителни относителни дялове от общия брой на

гласоподавателите. Например, това може да става с повече гаранции и по-голяма
сигурност за политическите сили, към които се ориентират около 10 и повече

проценти от електората. При това, чрез повтаряемостта на на изследванията за
оценка на динамиката, се създават реални предпоставки за постоянно
променящи се прогнозтични предвиждания. В този смисъл е трудно да се сподели

и поддържа тезата, която беше лансирана от някои изследователи в изборите
през 1991 и 1992г. и която се свеждаше до това, че при голям интензитет на
променяща се политическа ориентация, прогнози просто не били възможни.

Прогностичните оценки са не само възможни, но и необходими. И ако това е

насъщна потребност в обществата с развити и утвърдени демократични
традиции, толкова по-голяма е тя при нашите условия на преход към изграждане
на демократично общество.

Седмо, специфична е функцията на предизборните анкетни изследвания,

засягаща не толкова и не главно политическата ориентация на избирателя,
колкото неговото отношение и най-вече произтичащото от това поведение -

неговите освободени от страх, недоверие и притеснения политически
предпочитания и конкретни изяви. В действителност тук се разкрива една от най-

важните функции на предизборните анкетни изследвания за процеса на
демократизация и утвърждаване на желаните демократични традиции в
предизборната борба.

Осмо, честото огласяване на резултатите от анкетните изследвания в
предизборната борба, в които намират реално отражение принципите на
плурализъм и право на свободно афиширане на собствените си политически

убождания, предпочитания и избор, без съмнение ще помага все повече на

избирателите да осъзнаят преди всичко ясно тези свои права, и заедно с това да
започнат да ги изязяват свободно, без страх и притеснение. Защото, щом за

другите е възможно да изразяват мисли, предпочитания, избор /което всеки
избирател ще вижда в огласяването предизборни резултати/, това трябва да бъде
възможно и за оня, който до даден момент е имал определени задръжки,

притеснения и дори чувство на страх. В това намира оправдание и до голяма
степен своята конкретизация твърдението /тезата/, че предизборните анкетни
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изследвания са фактор от голямо значение за развитие и утвърждаване на
демократичните традиции в политическия живот на страната ни. Това е толкова

по-важно за страните от Източна Европа, където липсата на такива традиции е

нанасяла много сериозни вреди на чувствата и вярата на хората в техните
политически права. И особено на правото да бъдеш инакомислещ или да имаш
куража да бъдеш в опозиция. Струва ни се, че значението на тази функция за

развитие на демокрацията е все още недостатъчно осъзнато.
Девето, предизборните анкетни изследвания имат изключително важна
функция и за развитие на теоретичното познание в разглежданата област. Преди

всичко събираната огромна по обем социологическа информация създава добра
фактологична основа за разкриване на закономерностите, на които се
подчиняват зараждането, формирането и динамиката на политическите
ориентации и нагласи на избирателите. По-общо, закономерностите на
формиране и развитие на общественополитическите, идеологическите и други

аспекти в техните отношения, оценки и конкретно поведение в предизборните
кампании и по време на самите избори. Едновременно с това се създават
предпоставки за разкриване на факторите /причини, източници и условия/, коитс

обуславят, от една страна, развитието на въпросното поведение и, от друга които могат да пораждат бариери пред неговото развитие в посока на
демократизацията на общественополитическия живот в нашата страна.

Десето, Предизборните анкетни изследвания са не само полезни, но

особено нужни и за развитие на методологията и методиката на емпиричните

социологически изследвания - на предизборните в частност и на всички други
ЕСИ, като цяло. Възможностите, които те не само разкриват, но и осигуряват
реални предпоставки /преди всичко финансови, но не само тях/ за

усъвършенствуване на методологическите и методически решения в тази област
вероятно тепърва ще се осъзнават, оценяват и конкретно използват от нашата

социологическа общност.Изводът важи главно за емпиричната социология, но т<

ще има безспорно стимулиращи функции и за развитие на социологическата
теория - онтология, методология и методика на социологическото познание
изобщо. Само като пример ще посочим възможностите за широки

експериментални работи върху изработване съдържанието, подреждането и
оформянето на въпросниците, за изследване на факторите, от които зависи

работата на "терена" и по-общо - взаимодействията между субектите в
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изследователски екипи; анкетьори - потребители /спонсори/; изследователски
екипи - потребители /спонсори/. Особено важно е да се изследват последните

вдаимодействия, като се имат предвид рисковете от вредата, която могат да
нанесат не само на предизборните анкетни изследвания, но и на емпиричната

социология изобщо почти неизбежните политически пристрастия на тези, който
плащат.

Единадесето, За да се използват на практика всички тези възможности за

развитие на онтологията, методологията и методиката на емпиричните

социологически изследвания изобщо, очевидно се налага не само общо общо

виждане за съдържащите се тук познавателни възможности, но и конкретна
дългосрочна програма за изследвания в тази насока. По наше виждане тази
задача се отнася в най-голяма степен /макар и не единствено/до Института по

социология. Според нас много целесъобразно би било в подобна програма да се
включат: 1/ Собствени експериментални анкетни проучвания, ориентирани към

решаване на методологически, методически и организационни проблеми; 2/
Сравнителни изследвания (пак в методологически, методически и организационен
план) на проведени вече (или които ще се провеждат в бъдеще) предизборни

анкетни изследвания. Тук се крият безспорни евристични възможности за
развитие на методологията, методиката и организацията на емпиричните
социологически изследвания, които не бива да се пропускат.

Дванадесето, съществуват виждания, че предизборните анкетни
изследвания могат да оказват влияние върху избора и политическите ориентации

на избирателите. В това има безспорна истина, доколкото субектите на анкетните
изследвания не са политически неутрални. Но това съвсем не е основание да се

откажем от тях, особено предвид големите им предимства, посочени по-горе. Поскоро тук стои задачата да се изследват причините и факторите затези влияния,
за да бъдат те неутрализирани или сведени до един толерируем минимум. Убедени

сме, че това също е проблем за изследване и търсене на по-добри (разумни)
решения. По-големият проблем е дали и в каква степен се спазват изискванията

за действително научни предизборни анкетни изследвания. Този проблем засяга в
еднаква степен постановките и програмите на подобни изследвания, техния
инструментариум, работата натерена и тълкуването на резултатите от тях. Досега

натрупаният скромен опит доказва, че това не винаги е така и понякога
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влияние.
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Изводи, обобщения и заключения или препоръки бяха правени въз осж
на резултатите от проведеното изследване и техния анализ. Затова тук ще се

спрем само на най-съществените и общи изводи и заключения, произтичащи
пряко от резултатите на настоящото изследване. Накратко те се свеждат до

следното:

Първо, може да се твърди.че задачите и целта на изследването са

осъществени успешно. Това се отнася преди всичко до задачите по изследване
отношението, мненията, оценките и вижданията на двата субекта в анкетното

изследване - анкетирани лица и анкетьори - за мястото, ролята и функциите на
предизборните анкетни изследвания на гласоподавателите. Изводът е валиден в

същата степен и за задачите, засягащи основни проблеми на технологията на
анкетното изследване. За това свидетелства анализът на събраната

социологическа информация сред гласоподавателите.

Второ, в изследването бяха заложени няколко основни хипотези. Поважните от тях бяха формулирани така: първа, големи групи от населението има-

определени задръжки при контактите си с анкетьора.Тези групи се въздържат да
говорят открито за своите политически пристрастия и ориентация, което се

отразява негативно върху достоверността на първичната социологическа

информация; втора, отнасяща се главно до факторите, които благоприятстват ил)
напротив, влияят отрицателно върху анкетното отношение и поведение на

респондентите в предизборната пропаганда; трета, при изследвания от такъв

характер възникват специфични методологически, методически и организационн!
проблеми.

Ще изтъкнем, че повечето от изброените по-горе хипотези, заложени в
анкетата, се потвърдиха или поне събраната информация не е в противоречие с

тях. Малка част от предположенията и предварителните виждания на
изследователския екип не се съгласуват с данните и не намериха потвърждение

чрез тях. Например предполагаше се,че в условията на засилена политизация и

бурните процеси на преход към демократично и плуралистично общество, на

фона на доскорошната атмосфера на невъзможност да се изказват гласно
становища, мнения и оценки на различно мислещите изобщо и в частност по
политически въпроси и по създаването на условия за свобода на личността да

изповядва и гласно да изразява собствените си идеи и политическа ориентация,
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вярват. Данните от нашето изследване не потвърдиха тази хипотеза.
Преобладаващата част от хората не се страхуват да изразяват собствените си

становища. Този извод се потвърждаваше еднозначно от много и различни

индикатори, прозиращи през въпросите и отговорите в анкетата. Разбира се,

съществуват и групи от населението, които имат известни резерви към

възможността открито и без задръжки да изказват политическите си
предпочитания. Делът на тази категория не е толкова малък - най-често става

дума за около 25-30%, но това е нещо напълно обяснимо и приемливо.
Особено интересен се оказа въпросът за доверието към анкетните
изследвания и за опасения от манипулация с данните. Макар българският

избирател да няма традиции в участието си в подобни предизборни изследвания и

поради създадените условия на еднопартийност и липса на плуралистични
политически формации, не би могло да се твърди, че населението няма доверие в

анкетните предизборни изследвания. За преобладаващата част /това в повечето
случаи се поддържа от 65-75 и дори повече процента/ доверието в провежданите
анкети и в правомерното използване на данните е безспорно.

Може да се предполага, че в бъдеще, с развитие и утвърждаване духът на
демокрацията, това доверие ще нараства. Тук обаче съществува един сериозен

проблем - това е проблемът за споровете и дискусиите около валидността на
резултатите, представителността на анкетните изследвания, които могат да

изиграят лоша шега на емпиричната социология в нашата страна. Бедата не е в

споровете и дискусиите по равнището, достоверността и технологията, или
тълкуването и използването на резултатите от подобни изследвания. Това не само

може, но и трябва да се прави, с оглед издигане равнището на емпиричните
социологически изследвани. Бедата е по-скоро в начина, по който това става -

особено, когато споровете се извършват в средствата за масово осведомяване и
при това не винаги са коректни по отношение на участниците и по тяхното

съдържание и обоснованост. Сигурно Институтът по социология, като основен
методологически и методически център по провеждането на подобни
изследвания, трябва да предприеме някакви действия /те могат да бъдат

осъществени в най-различни форми - научни дискусии, публикации по проблемите
на етиката, критичен анализ на състоятелността на някаква дискусия, проведена

по БНТ, методически семинари, курсове и т.н./ В противен случай, както бе
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трябва да заплати скъп данък на подобни необосновани и неетични спорове,
преди всичко със своя научен авторитет и институция.

