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ПРЕДГОВОР

Институтът по социология е основно (и дори единствено)

изследователско звено в страната, което има научен потенциал и
функционални възможности да развива методологията и методиката

на

емпиричните

методическата

социологически

изследователска

(ЕСИ).

изследвания

дейност,

Институтът

Освен

провежда

мащабни ЕСИ, т.е. в него се съчетава теоретико-изследователската с
приложната дейност на теренна реализация на ЕСИ. Амбиция и

задължение на институтските изследователски колективи е тези

изследвания да имат еталонен характер по който да се приравняват
другите изследователски звена в страната.

Днес, в условията на свободна изследователска конкуренция

не могат да се налагат централизилани директиви как да се прави

ЕСИ (подобни на решение № 304 на Секретариата на ЦК на БКП от

1974 г.).

Пътят е да се дават положителни примери с добре

организирани и проведени ЕСИ.
Доколко Институтът в своята изследователска практика дава

такива примери?

се тази

Развива ли

в приложната

практика

дейност? Има ли проблеми в това развитие и какви са те? Една поширока научна оценка на тези въпроси изисква да се подложи на

задълбочен анализ равнището на ЕСИ в научноизследователската
дейност

на

Института.

За

целта

секция

"Методика

на

социологическите изследвания и общественото мнение" (МСИОМ)

проведе

изследване

с

изследователските

научни

колективи

за

осъществените от тях ЕСИ през 1991-1994 г. Отделно на специален
методически

анализ

беше

подложено

научното

равнище

и

реализация на някои по-мащабни ЕСИ, проведени през последните

години.
Направената научна оценка на горепосочените

въпроси,

която се опира на набраната емпирична информация, е изложена

във Въведение, три глави и заключение.
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Във въведението са разгледани промените в условията за
провеждане на ЕСИ днес, като са очертани редица проблеми и
трудности, свързани с финансирането на изследвания, търсене на

възложители, конкуренцията на изследователски проекти и др.

Също

така

са

изложени

целите

и

на

задачите

промеденото

методическо изследване, неговата методика и организация.

В първа глава е анализирано състоянието и равнището на
проведените от Института по социология ЕСИ през 1991-1995 г.
Направена е оценка на тяхната честота, тематичната насоченост,
цели и задачи, на изследваните методологически и методически

решения

за регистрация,

обработка и

анализ

на данните,

за

формиране на извадките и контрола за проверка на достоверността
на

набраната

емпирична

информация.

Специално

внимание

е

обърнато на взаимоотношенията на изследователските колективи с

възложителите на изследванията, както и на техните оценки за
помощта, която получават от методическата секция МСИОМ в

Института.

Във втора глава, на основата на разработена в секцията
методика и

инструментариум,

е

направена

научна

оценка

на

научното равнище на три конкретни ЕСИ, проведени в периода

1991-1995 г. Посочени са както научните постижения в тяхната
подготовка и организация, така и някои проблеми в осъществените

методологически и методически решения.

В трета глава са разгледани някои перспективи на ЕСИ в

близкото бъдеще. Анализирано е съотношението научни-приложни
изследвания. Поставен е въпросът за необходимостга Институтът да
провежда ЕСИ, които да са еталонни за изследователите в другите

звена,

за

изследователската

инфраструктура

в

Института,

за

отношенията между изследователските колективи и секция МСИОМ
при реализиране на конкретни ЕСИ.

7

В заключението са направени някои по-общи изводи и
обобщения за ЕСИ в научноизследователската дейност на Института

по социология.

Отделните раздели са разработени и написани, както следва:

ст.н.с. I ст. д-р Ат. Атанасов - предговор, т.1 от въведението, т. 1 и 3.

от глава първа, т.2, 3 и 4 от глава трета
н.с. ксн М. Молхов

т. 1 от глава трета

н.с. ксн М. Молхов и

т.5 от въведението, т. 5 и б от глава

спец. В. Георгиева

първа, глава втора

н.с. кфн Св. Съйкова

т.2, 3 и 4 от въведението, т.2 от глава
първа, заключение

н.с. ксн Ем. Ченгелова

Общата

т. 4 от глава първа, заключение

редакция

на

разработката

е

направена

от

ст.н.с. I ст. д-р Ат. Атанасов

Авторският

колектив

изказва

благодарност

на

спец.

В.

Петрова, А. Елазар, и В. Цветкова за помощта им при написването и

техническото редактиране на ръкописа на компютър, както и за
неговата предпечатна подготовка и отпечатване на лазерен принтер.

26.08.1995г.
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ВЪВЕДЕНИЕ

1. Научноизследователската дейност на Института по

социология в условията на прехода

Преходът

доведе

икономика

демократично

към

дълбоки

до

и

устройство
в

промени

пазарна

политическия,

икономическия и социалния живот на страната. Такива промени

настъпиха и в условията за научна дейност на институтите на
Българската академия на нуките, в това число на Института по

Общият

социология.

преструктуриране
закриване

недостиг на

средства

академичната

система,

институти

направлението

на

на някои

финансови

(в

наложи

изразяваща

се

в

"Обществени

науки" бяха закрити 4 института) и преустройство на други, като
почти няма изследователско звено без съкращение на персонала в
него. Институтът по социология също намали с над една пета
числения

си

състав.

Значително

намаляха

възможностите

за

финансиране на изследователската дейност, главно по линията на
досегашния основен източник - държавната субсидия.
Един по-дълбок анализ в това отношение показва, че днес

значително

са

променени

условията

за

научноизследователска

дейност в Института по социология. В какво се изразяват тези
промени? Ще се опитаме да ги систематизираме, тъй като те са найобщия социален контекст, в който се очертават възможностите на

научните работници в Института да организират и провеждат
емпирични изследвания.
1.1. Промени в условията за провеждане на ЕСИ

Свободната

инициатива,

която

икономика,

навлезе

научноизследователската

дейност.

пазарната

изследователи

свободно,

е

основен

и

в

областта
възложители

Днес

без каквито и да

принцип

е

ограничения,

на

на
и
се

договарят за провеждане на емпирични изследвания. Възложителят
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обикновено избират две или повече изследователски звена, към

които отправят своите оферти за ЕСИ (често това става чрез
конкурс

па

обявявано

или

изследователски

Заинтересованите

предложения

за

начина,

изследването,

за

неговата

методика

кандидатстват

в

обявения

конкурс

по

който

дадено

за

търг

изследавно).

своите

оформят

звена

проведат

възнамеряват. да
и

организация

(търг).

т.н.

и

Възложителят

и

чрез

експертна комисия оценява направените предложения и се спира на
изследователското звено, което най-пълно отговаря на поставените

условия. Гази практика вече доминира в научноизследователската

дейност

Института

па

възможности

на

по

социология

поради

бюджет да

републиканския

ограничените

финансира

ЕСИ,

особено такива с по-голям мащаб.
В съответствие с посочената практика, при организиране на

научноизследователската дейност в Института по социология, вече

изцяло се използва проектния принцип. Това означава, че планът на
института се изгражда на основата на утвърдени от Научния съвет

проекти за изследвания. Във всеки проект ясно е определена целта
и задачите на изследването, методите, сроковете за провеждане,

необходимите финансови средства, очакваните резултати и т.н.
Посоченото описание на тези елементи на изследователския проект
е необходимо не само като основа за критична дискусия в Научния
съвет,

но е гаранция, че изследователския колектив има ясна

представа

какво

и

как

смята

да

постигне

постъпи,

за

станаха

източниците

да

набелязаната цел и задачи.

разнообразни

Сравнително

за

финансиране на изследователските проекти. Докато преди години

основният

предоставяна

източник

от

за

ЕСИ

беше

държавната

републиканския

субсидия,

бюджет

за

научноизследователската дейност, днес в основни линии се оформят

3 главни финансови източници: държавната субсидия, Националния
фонд "Научни изследвания" и договори с външни възложители
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(национални и чуждестранни).

Тенденцията е

към

свиване

на

първия източник и разширяване на другите два. Може да се

предполага, че с нормализираш' на макроикономическите условия и

излизане на страната от икономическата и социалната криза ще
нараства интереса към ЕСИ от различни външни възложители

(обществени организации, политически партии, държавни и частни

фирми, икономически групировки и др.), което ще направи третия

финансов източник доминиращ сред източниците на финансови
средства за емпирични изследвания.

11ово

в

явление

днешната

практика

изследователска

е

появата на конкуренция на пазара на ЕСИ. Наред с държавните и

академичните изследователски звена, сега на този пазар действат
редица частни изследователски агенции и фирми. Търсейки терен за

утвърждаване, последните решително се намесват в конкурсите за

изследователски проекти, обявявани от висши държавни институции
- министерства и други правителствени учреждения, държавни и

частни

и

фирми

др.

Особен

интерес

частните

проявяват

изследователи към маркетинговите изследвания, които заемат вече
значителен

дял

емпиричните

на

пазара

на

изследвания.

За

съжаление изследователската конкуренция не всякога е лоялна.
Сред изследователските кръгове се появиха съмнения за корупция
при възлагане на изследвания

(например известен процент от

договорната цена на изследването да се дава под формата на

консултантски услуги или под друга форма на представители на
възложителя).

дискриминация

тоталитарни

Някои

на

изследователски
на

пазара

структури

и

ЕСИ

са

звена

се

под предлог,

мудни

и

подлагат
че

на

са стари

неефикасни

в

изследователските действия. Често пъти в такава дискриминационна

ситуация

попада и

Института по социология

(типичен

отношение е конкурсът за изследователски проект

в това

"Рисковите

групи в България" 1994 г., обявен от МТСГ и спечелен от Центъра
за изследване па демокрацията. Институтският проект беше признат
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за най-добре подготвен, но отхвърлен с претекста, че е много скъп,

без да е преговаряно за намаление па неговата цена).

Ограничението

глобалните

на

емпирични

за

суми

изследвания при почти непрекъснато нарастване на цените на

различните изследователски разходи (папр. възнагражденията на
анкетьорите,
разходите

командировките

за

отпечатване

пътни,

-

др.)

и

дневни

наложи

и

редица

квартирни,
промени

в

организацията на ЕСИ. В сравнение с недалечното минало когато в

изследователските

колективи

се

включваха

8-10

и

повече

изпълнители, днешната тенденция е изследавнията да се извършват
с малък брой изпълнители - не повече от 3 до 5 души, включително

ръководителя па проекта. Това означава всеки участник в авторския
колектив да има ясно определена част в предметното поле на

изследването със задължението накрая да се включи в анализа на

данните и написване собствен раздел от колективния труд.
С навлизане на персоналните компютри в практиката на
ЕСИ всяка изследователска институция се старае да изгражда

собствено звено за машинна обработка на първичната информация

от проведеното изследване. Такива звена са изградени не само в
държавните и академичните изследователски институции, но всяка

частна агенция и фирма се оборудва с компютри и програмни

продукти,

като

привлича

специалисти

по

обработката

на

информация, понякога от държавния и академичния сектори срещу

по-високо трудово възнаграждение. Собствено звено за компютърна

обработка има и Института по социология - това е секция МСИОМ,

в която 4 специалисти са подготвени - трима за въвеждане и един за
обработка па набраната на терена първична информация.
В новите условия на пазарна икономика постепенно отпадна
практиката на т.н. социални поръчки, когато висши партийни и

държавни органи се обръщаха главно към Института по социология

за

провеждане

на

мащабни

ЕСИ

(като

Града

и

селото,

Характеристика па населението, Семейството в НРБ, Начин на
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живот на родопското население и др.). Сега Институтът няма такива
привилегии в конкурентната борба с другите изследователски звена

(държавни и частни). Напротив, научните работници от Института

сами

да

трябва

източници

търсят

извън

финансиране

за

ограничената бюджетна субсидия. Пътищата в това отношениее са

но общо взето надделяват 2 вида:единият,

разнообразни,

чрез

следене па обявените конкурси за изследователски проекти, а
другият, чрез търсене и използване на лични познанства и контакти
със

служители

правителствени

и

организации

проявяват интерес

на

представители

и

имат

и

с

дори

органи,

държавни
отделни

възможност да

които

лица,

дадат

средства

за

организиране и провеждане па ЕСИ. С други думи, за да се намерят

средства за ЕСИ, днес Институтът по социология, респективно

изследователи те в него трябва да проявяват мепиджърска активност,
като сами търсят и уговарят възложители на ЕСИ. При това тази
уговорка

не всякога директно води до възлагане

па ЕСИ

на

Института. Често пъти тя минава през конкурсното начало, където

институтския изследователски колектив трябва да се справя с други
кандидати.

Очевиден
изследователски

факт
и

е,

други

социалноикономическата

че

днес

множество

институции

проявяват

действителност

в

чуждестранни
интерес

България.

съм

Затова

нарастваха възможностите за реализиране на изследователски
проекти, финансирани от чуждестранни възложители. Определено

може

да

се

каже,

че

конкуренцията

между

българските

изследователски колективи за поемане на такива проекти е най-

силна. За съжаление, в тази част на пазара на ЕСИ Институтът по
социлогия не играе водеща роля.

Напротив, той осезателно е

изтласкан от Други изследователски звена.
1 юсочените до тук промени в условията за провеждане на

ЕСИ вероятно могат да бъдат продължени с други.
практика

на

ЕСИ

ще

покаже

кои

от тях ще

Бъдещата

продължат да
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доминират, а кои ще бъдат заместени с други. По-важното обаче е,

че в съответствие с настъпилите промени трябва да се формира
адекватно изследователско поведение на Института но социология,

за да успее да лидерства на пазара на ЕСИ, а не да бъде изтласкан в
някой

глух

и

ъгъл

постепенно

елиминиран

като

водеща

научноизследователска институция.
1.2. Проблемите и трудностите, свързани с финаспрането,
възложителите, конкуренцията и др
Промените в условията за провеждане на ЕСИ се отразяват

върху

организацията

на

научноизследователската

дейност

в

Института по социология. Тези промени са свързани преди всичко с
формирането на редица проблеми и трудности, с които се сблъскват

изследователите в Института, възнамеряващи да организират и

проведат ЕСИ за реализиране на изследователските си проекти.
Това се отнася както за проекти, финансирани по линията на

държавната субсидия и НФ11И, така и за такива, финансирани чрез

договори с външни възложители (национални и чужди).

Около 40-50% от изследователските проекти се финансират
чрез средствата от ежегодната бюджетна субсидия (параграф 9

"Научноизследователски

на

разходи"

бюджета

па

БАН).

Тези

средства се планират в края на предходната година, но стават

след

известни

утвърждаване

Народното

събрание

Академията

сума

институтите

от

и

обща

бюджет

от

определената

за

републиканския

разпределение

Общото

получават

на

па

БЛ11.

Обикновено

събрание

на

сума

научноизследователски

за

разходи, пропорционално на броя на научните им работници. Тази
сума, определена за Института по социология се разпределя по

изследователски проекти

и утвърждава от Научния съвет.

На

практика тя винаги е по-малка (понякога значително) от сбора на

сумите

по

отделните

проекти,

поради

което

се

налага

при

разпределение на бюджетната субсидия за научноизсладователски
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разходи да се редуцират заявените суми по проектите. През 1994 г.

Научният съвет възприе критерия за отделен проект да се дават
максимално до 50 хил. лова, за да може по-голям брой проекти да

бъдат

осигурени

с

средства

финансови

и

въпреки

това,

ограничената глобална сума па научноизследователските разходи не
позволява

изцяло

да

се

покрият
От друга

изследователски проекти.

разходите

страна

по

някои

заявените
проекти

са

свързани с по-големи ЕСИ, за които сумата от 50 хил. лева далеч не
е достатъчна. В такива случаи изследователският колектив трябва да
търси допълнителни финансови източници, което не всякога е

осъществимо.
Съществен проблем при реализирането на изследователските

проекти,

финансирани

от

държавната

субсидия

е

нейното

неравномерно получаване във финансовата сметка на Института.

Поради късното приемане на държавния бюджет (в средата или
почти

в

края

на

средствата

полугодие)

първото

за

научноизследователски разходи за Института обикновено започват

да постъпват в началото или дори в средата па второто полугодие.
Последните дялове на тези

средства често

пъти постъпват

в

началото на м. декември, което на практика не позволява те да

бъдат

изразходвани

до

края

па

отчетната

година.

А

по

разпореждането на финансовите органи, неизразходвани средства

от бюджетната субсидия до края на отчетната година се връщат
отново в бюджета. Очевидно е, че при такава система на планиране

и получаване на финансовите средства по линията на бюджетната

субсидия изникват сериозни препятствия пред изследователските
колективи да реализират проектите си, особено такива, свързани с
провеждане на ЕСИ.
Определени

затруднения

срещат

изследователските

колективи и при получаване на финансови средства за проекти,
финансирани

в частта за изследователски разходи от НФНИ.

11риетото правило във фонда проектите в областта на обществените
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науки да бъдат (финансирани максимум до 4000 хил. долара (при

курс 68 лв. за 1 долар това прави 272 хил. лева) също ограничава
(родствата за ЕСИ. I 1ри ЕСИ с извадка пад 2000 единици

и

заплащане 80-100 лв. за анкетиране, са необходими 160-200 хил. лева
само за анкетьорски труд.

За стабилизиране и разгръщане на научноизследователската
дейност в Института по социология голямо значение в днешно
време има намирането на постоянни възложители на ЕСИ. При

наличието на 60-70 квалифицирани научни работници в Института
(кандидати на науката и хабилитирани научни сътрудници), може да

се

на

отговори

възложители.

За

изследвания

е

постоянен.

11с

изследователските
съжаление

по-скоро
може

да

сега

различни

интересът към задълбочени

инцидентен,
се

на

интереси

отколкото

системен

и

висшите

държавни

и

че

каже,

правителствени органи са обърнали поглед към изследователските

възможности на Института по социология. Напротив, както вече се
спомена, по-скоро е налице прескачане на Института при търсене

на изпълнители за мащабни емпирични изследвания. Например при

изследването

на

бедността

на

българските

домакинства

с

възложител Световната банка 1991 г. са търсени изследователските
услуги на Центъра за изследване на демокрацията, който възлага на

Галъп интериешънъл да набере първичната информация на терена,
въпреки че 11пститутът по социология има опит в две проведени

изследвания

институтския

по

тази

колектив

тема.

Посоченият

трябва да

се

пример

съобразява

показва,

със

че

силната

конкуренция на другите изследователски звена и особено на тези в
частния

сектор.

'Гази

конкуренция

става

много

остра

когато

възложителите са организации и фирми от чужбина. Често пъти

чуждестранните

възложители

се

интересуват

от

маркетингови

изследавния, които все още с малки изключения не са намерили

място в изследователската практика на Института. 11аистина това са
изследвания, които нямат фундаментален социлогически характер,
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но при тях също могат да се търсят определени научни аспекти,
които да се вплитат в изследователските намерения на Института.

Ползата от тях обаче ще бъде главно финансова, тъй като сьс

спечелените средства могат да се подпомагат същинските научни
изследавния.

1.3. Необходимост от осигуряване на потребители
на научните продукти
Институтът по социология е производител на социологически

знания.

научни

Това

са теоритични

и

емпирични

знания

за

състоянието и развитието на българското общество, както и за

неговото място и роля в световната обществена система.
I (осоченото най-общо определение па научната продукция

обаче е необходимо да се операционализира, за да бъде ясно какви
са конкретните научни продукти, които институтския колектив

може да предлага на вътрешния (и евентуално на външния) пазар за
потребление от държавни, правителствени, обществени, културни и

други институции и отделни деятели. Цялостни социологически
теории, обяснителни концепции, описателни анализи, емпирични
изводи и обобщения, методически инструментариуми и др. - това са

част от научните продукти, които в определен вид в традиционната

на

форма

монографии,

студии

и

статии

се

предлагат

на

интелектуалния пазар. Тук обаче трябва да се търсят и други видове
научни продукти и форми за предлагане на този пазар. Особено

перспективни

явления,

като

са

емпиричните
безработицата,

анализи

на

бедността,

социални

значими

отклоняващото

се

поведение и др., които макар и нови явления, се настаняват с
разширяващи се мащаби в ежедневието на българина.

11аред с изясняване характера па научните продукти, които

Институтът по социология може да предлага на интелектуалния
пазар, много важно е да се изяснят и евентуалните потребители на
тези продукти. При това става дума за изясняване на конкретната
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връзка потребител- научен продукт, т.е. срещу всеки конкретен
научен продукт какви потенциални потребители трябва да се търсят

(а не само кои по принцип могат да бъдат), както и на всеки крупен

потребител какви научни продукти би трябвало да се предлагат.
С
политика

думи,

други

на

необходимо

на

предлагане

да

е

научни

се

формира

продукти

и

активна

търсене

на

потребители на тези продукти, които да ги закупуват и по този

начин

да

се

извънбюджетни

осигурят

постъпления

за

нови

социологически изследвания.

Определено място в тази активна политика на пазарна
реализация на научната продукция на Института трябва да играе
рекламната дейност. С навлизането на пазарните механизми в

икономиката рекламата придобива въжно значение при завоюване

на определена пазарна ниша. Колкото и да звучи странно, в областта
на научната дейност тя също има своето място. 11рактиката на

частните
рекламата

изследователски
на

изследвания.

дейност,

своята

И

агенции

да

че
по

залагат

на

поръчки

за

те

получават

Институтът

пъти

често

за

показа,

социология

е

пренебрегван иманно поради неясния си имидж на пазара на ЕСИ

от частни изследователски агенции с далеч по-слаб научен персонал
и възможности.

В изследователска конкуренция твърде важно е умението да
се търси координация и сътрудничество с други изследователски
звена за укрепване и задържане в определен сектор на пазара на

научните изследвания.

Институтската изследователска практика показва, че много

малко са или почти липсват случаи на съвместни изследвания на
институционално равнище на Института по социология и други

академични или извънакадемични звена. 11онякога в институски
изследователски колективи само се привличат научни работници от

други

институти.

неизползвани

възможности

сътрудничество,

в

Очевидно

особено

"обществени науки"

в

тази

за

развиване

с

институтите

системата

на

има

насока

БАН

на

значителни

изследователското

от
и

направлението
преди

всичко

с
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Институтите по демография, икономика и психология. Разбира се,

се

да

трябва

възможности

търсят

изследователско

за

сътрудничество и със звена извън Академията, при това не само

държавни, но дори и частни изследователски агенции.
2. Цел и здачи на изследването

Основната цел па изследването е да се направи оценка на

състоянието и равнището на проведените през периода 1991-1994г. в
Института

по

социология

БАН

на

емпирични

социологически

изследвания, както и да се разкрият проблемите и перспективите за
бъдещото им развитие.
Основните з<7да’//гса конкретизирани както следва:

- Оценка на състоянието на проведените ЕСИ - тяхната
тематична насоченост, цели и задачи, честота на провеждане;

Оценка

на

научното

пиво

на

методологическите,

методически и други подходи при осъществяване на ЕСИ;

- Оценка на използването па научните продукти от ЕСИ в

социалната практика и за развитие на теоретичното познание;
- Разкриване на основните проблеми в изброените по-горе
насоки на практиката на ЕСИ;

- Разкриване на перспективите на ЕСИ в близкото бъдеще и
очертаване на стратегиите и опит за изграждане на модел на
бъдещата практика на ЕСИ в Института по социология.
За

реализирането

на

тези

задачи

се

използват

главно

резултатите от специално проведено ЕСИ сред научните работници

в

Института

по

социология,

а

също

и

други

източници

на

информация - литературни и ог практиката на ЕСИ в страната за
по-дълъг период от време.

3. Основни хипотези
13 настоящото изследване са заложени няколко основни

хипотези. Най-важните от тях се свеждат до следното:
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3.1. ЕСИ заемат съществен дял в научно-изследователската

дейност на Института. Тази хипотеза се проверява чрез оценките на
относителния

дял

(участващи

сътрудници те

на

в

такива

изследвания), чрез броя на изследванията общо за съвкупността и
средно на едно лице, чрез характера на изследователските задачи,

които са решавани в конкретните ЕСИ през разглеждания период и

Други.

3.2. Тематиката на ЕСИ, по която работят сътрудниците на

е

Института,

широкоспектърна.

Хипотезата се

проверява чрез

списъка и характера на темите, дефинираните конкретни цели и
задачи на провежданите изследвания. По характера им те се очакват
да бъдат: социологически, социално-психологически, демоскопски,

маркетингови, политологически и други типове изследвания. По

задачите

-

ситуационни,

прогнозиращи,

диагностициращи,

с

теоретична насоченост или смесени.

3.3. Налице

е

трайна

тенденция

па

разширяване

потребностите и увеличаване на потребителите на продуктите от

ЕСИ. Тя се проверява чрез броя на проведените ЕСИ, броя на
поръчителите и честотата на исканите ЕСИ във и извън Института.

3.4. В

този

смисъл

перспективите

са

значително

за

рзширяване на ЕСИ. Очаква се те все по-широко да обхващат

няколко

основни

направления:

изследвания

върху

оценките

и

мненията за състояниянисто на различните обекти, процеси и

области от живота, и на резултати от провеждани управленски
стратегии и действия на различните нива на управление; оценки па

отношението към предстоящи управленски решения и намерения;
оценки на промените /динамиката/ в отношението, поведението,

настроенията

на

изследваните

общи

и

специфични

категории

съвкупности; анализ и измерване на факторни влияния; отчитане
вижданията на различните обществени групи и търсене на техните
идеи и предложения по различни проблеми, управленски стратегии

и намерения.
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3.5. 11редполага

се,

че

в

прилагането

на

различните

методологически и методически решения при провеждането на ЕСИ
е постигнат значителен напредък. Заедно с това обаче, допускаме, че
все

още

не

достатъчно

използват

се

реално

ефективно

съществуващите възможности в това отношение.

З.б. Налице

са

сериозни

трудности

практическото

при

провеждане на ЕСИ и едновременно с това - известно подценяване

на последните. Може би то се изразява в недостатъчните грижи за
организацията и контрола в работата "на терена".
3.7. Като се има предвид досегашната практика, може да се

допусне, че недостатъчно ефективно и непълно се използват и
резултатите от провежданите ЕСИ. Опитът показва, че те нерядко

служат главно за илюстрация, както и за подкрепа на предварително

определено виждане или решение. С това много често /не без

изключения,

разбира

се/

се

изчерпва

използване

тяхното

в

управленската практика, отчасти и в обобщенията на научното
изследване.
3.8. Съществуват проблеми при осигуряване на поръчки от

възложителите.

11роблеми има и при взаимодействието

между

изследователските екипи и възложителите. Може би те се обуславят

преди всичко от изискванията и целите, които могат да се решават

при

конкретните

социологически,

емпирични

маркетингови,

социално-психологически, политологически и други

изследвания.

Както и от трудности, пораждани от съществуващи финансови
ограничения. Допускат се също увлечения в тълкуване и използване

на обобщените числови характеристики от ЕСИ, излизащи извън
тяхното реално познавателно и информационно съдържание.

3.9. В

отделни случаи

се очакват прояви

на

нелоялна

конкуренция. Както и присвояване на интелектуална собственост,
чрез

недопустимо

разработени

и

програми

неетичпо

и

заимстване

инструментариум

изследователски екипи и отделни автори.

и

па

използване
ЕСИ

от

на

други
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4. Теоретична постановка

Теоретичната постановка на едно емпирично социологическо

изследването се предопределя в най-голяма степен от поставените

конкретни цели и задачи, както и от спецификата на изследваните
обекти.

Дефинираните

хипотези

очертават

в

предходните

множество

параграфи

измерения

цел,

и

задачи

аспекти

и

на

изследването. В него могат да се включат: методологически и

методически, теоретични, организационни, ресурсни, управленски,

информационни и други въпроси. I [оследните могат да се третират
на различни управленски нива и с различни акценти - например в
териториален, международен и друг аспект.

В този смисъл, когато се говори за оценка па състоянието и
равнището

на

провежданите

емпирични

социологически

изследвания, трябва да се имат предвид: тематичната насоченост на
последните; типологията на решаваните чрез тях изследователски

задачи; сферите на приложение; границите на разпространение и

иовтаряемост; теоретичното, мстодологическото и методическото
ниво,

на

което

са

били

осъществявани;

организационното

и

ресурсно осигуряване; точността, достоверността и валидността на

получаваните от тях научни продукти; степента на използваемост на
последните; типология на възложителите /потребителите/ и много

други. Толкова повече, когато те се разглеждат от позицията на един

от съществените елементи на научно-изследователската дейност на
Инситута по социология и се провеждат с участието и/или под
ръководството на сътрудниците от Института.

В изследване като настоящото едва ли е възможно да се
третират всички изброени по-горе характеристики и аспекти на

обекта. I [ри наличието на ограничения от най-различен характер
/включително тези, свързани с още нерешените теоретически и
методологически проблеми на технологията на тази специфична
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тематика, както и с ограниченото време/, практически би било

невъзможно да се изследват и оценят задоволително точно не само

всичките, но дори най-важни те характеристики на състоянието и
равнището, проблемите и перспективите на ЕСИ.

Това наложи ограничения и в изследователските задачи,
отразени в програмата, съответно в теоретичните постановки на

и

изследването

в

методологически,

неговите

методически

и

организационни решения. Накратко, изследванията и оценките бяха

ориентирани главно към използваните през последните пет години

основни методологически и методически решения в програмите на
проведените ЕСИ. Имат се предвид методите за наблюдение и

регистрация на първичните социологически данни, моделите на
извадки

/представителни

обобщение

на

данните,

и

други/,

за

методите

контролът

върху

обработка

валидността

и

и

достоверността на изводите и заключенията от ЕСИ, организацията

и контролът върху работата "на терена", взаимоотношенията с

възложители и потребители на научните продукти от ЕСИ и някои
други.
Акцентът в настоящото изследване се поставя главно върху
вижданията на изследователите от Института по социология за

осъществените през периода 1991-1994 година ЕСИ. Става дума за

ЕСИ, проведени във и извън Института по социология, в които
изследователите от

Института са

членове

или

изследователите

при

участвали

като

ръководители на научните екипи.

Основните

аспекти

на

участие

па

провежданите в страната ЕСИ се сведоха главно до следното:
- Участие на сътрудниците на Института по социология в
ЕСИ през периода 1991-1994 година, включително и изследванията с

международен характер;

Тематичната

изследванията;

насоченост

разпространеност

на
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Използвани

методи

за

и

наблюдение

събиране

на

информацията;
Използвани методи за анализ и обобщения на данните;

-

- 11одходи и методи за контрол върху стохастичния

и

нестохастичния компоненти на грешките;

- Самооценки на взаимоотношенията на изследователските

екипи с възложителите. Отнася се за взаимоотношенията, свързани
с предназначението и използването на научните

с поръчките,

продукти от ЕСИ;
- Условията, при които се осъществява конкуренцията в тази

област между изследователските екипи, научни институти и фирми
и проблемите, които я съпътстват;

Вижданията

на

от

изследователите

Института

за

перспективи те в развитието на тази съществено важна дейност в

близкото и по-далечно бъдеще - в и извън Института по социология;
- Удовлетвореност /неудовлетвореност/ от взаимодействието
им със секция МСИОМ при осъществяването на тяхната научна

активност, свързана с провежданите ЕСИ. Става дума за оценката

на конкретно оказваната методическа помощ при разработване
програмите

емпиричните

на

социологически

изследвания,

при

компютърната обработка на данните, както и при работата "на

терена",

т.е.

за

организационната

помощ

при

провеждане

на

изследванията.
Очаква се, че с обработката на събраната информация ще
могат да се направят обобщения и оценки па следните по-важни

измерения за обекта:

- Групиране на типовете изследвания според това, дали са
изчерпателни или извадкови, а последните - според моделите на

използваните представителни и други типове извадки;
-

Оценки на честотата на прилагане па различните видове

методи за наблюдение и регистрация на данните;
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- Оценки на прилаганите начини на осъществяване контрол

върху представителния характер на информацията не само при
но

формирането,

при

и

реализирането

на

репрезентативните

извадки;
Оценки

програмите

и

включване

за

предварителната

на

пробните

на

подготовка

в

изследвания

конкретните

изследвания;

- Самооценки за организацията и равнището на работата на

анкетьорския апарат, с контрола върху работата "на терена";
- Обобщени

данни

за

и

статистическите

др.

методи,

използвани при обработката на данните и колко често е ставало

това през разглеждания период;

- Как се формират изследователските екипи, какъв е техният
състав, колко често в тях са ангажирани специалисти по методиката

на ЕСИ, какви трудности срещат в това отношение;
- Типологизиране гга възложители и потребители на научните
продукти от ЕСИ, както и на целите, за които се използват
последните;

- 11оказатели за оценка на помощта, която получават от
секция МСИОМ при провеждане на ЕСИ;

- Разкриване гга най-важните проблеми при провеждането на
ЕСИ, както и при функцирането на взаимодействията вътре и

между изследователски те екипи и заинтересованите институции.

Обстоятелството,

че

в

днешно

време

потребностите

от

разнообразните научни продукти на ЕСИ се разширяват много

интензивно, главно и преди всичко за сметка гга потребностите на
социалното

оптимизиране

управление

на

в

политиката,

социологическите

в

икономиката,

взаимодействия

в

между

различните сфери гга социалната система, както и за развитие гга
теоретичното научно познание, налагат по необходимост да се

направи оценка гга сегашното състояние и бъдещите перспективи.
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Особено

важно

да

е

се

разкриват

проблемите

и

съществуващите противоречия, за да се предприемат мерки за

тяхното

своевременно

решаване

и

преодолявано.

Колкото

и

неприятно да е това признание, не можем да отминем фактът, че от
главен методологически и методически център на ЕСИ в страната,
Институтът днес се оказва изтикан на второразрядни позиции. С

това в значителна степен се ограничават и неговите възможности да
влияе

за

непрекъснатото

издигане

научното

на

на

ниво

провежданите в страната ЕСИ - каквато е всъщност една от

неговите съществени функции.
Свободата на инициативата и на конкуренцията между
отделните изследователски екипи и специализираните за целта

фирми, съвсем не означава, че върху тази дейност не трябва да се

осъществява никакъв контрол. От гледна точка на спазване на

научните изисквания в ЕСИ, този контрол по право принадлежи на
Института по социология и на цялата социологическа общност в
страната.

Опитът от последните години показва, че прекалено

комерсиалното

отношение, нелоялната конкуренция, липсата на

опит и знания, а понякога и липсата на изследователска етика,

поставят под заплаха както научното ниво на конкретно провеждани

в страната емпирични социологически изследвания, така и тяхното
бъдеще - един проблем, по който социологическата общност в

България няма право да се дистанцира и да остава безразлична.
Толкова повече този извод е валиден за Института по социология.

Оценката на състоянието и равнището в очертаните по-горе
аспекти трябваше да се основава на опита и вижданията на самите

участници

в

ЕСИ

-

на

сведенията

и

самооцепките

на

изследователите. В този смисъл като най-подходящ за осигуряване

на първичната информация беше оценен и възприет методът на

самонаблюдението.
Вижданията на анкетираните - мнения, оценки, отношение,

както

и

съобщаваните

от

тях

фактологически

данни

-

бяха
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регистрирани с помощта на въпросник. С оглед припокриването на

основната

цел

и

конкретните

изследователски

задачи,

бяха

разработени и включени във въпросника няколко основни блока от

въпроси. 11одробно те могат да се видят във " Въпросник за ЕСИ в
научноизследователската дейност на Института по социология”,
даден в приложение към настоящата разработка.

11о такъв начин при избора на критериите за оценка па
научното равнище, както и на трудностите и проблемите при

осъществяване практическата работа по провеждането на ЕСИ, се
акцентираше главно върху самооценките на участниците в анкетата.
Повечето от тях се основават па обобщените данни за избора

на различни варианти за методологически и методически решения в
програмите на ЕСИ, на честотата при използването на едни или

други методи, на разнообразието в използваните модели и типове
извадки, на практически осъществяваните контролни функции в
цялостния

процес

на

производството

на

социологическата

информация и някои други.

От това следва, че обобщените оценки, изводи и заключения
от направеното изследване не бива да се абсолютизират, доколкото

подходите, използваните критерии и емпиричният материал, на
който

се

основават

те,

са

значително

стеснени,

а

техните

познавателни възможности - неизбежно ограничени.
5. Организация и методика на проведеното изследване.

Изследването е проведено

в

рамките

на

Института по

социология при ЕЛИ през юни 1994 г. Избрани са за изследване

научни сътрудници от всички секции на Института, участвували в
авторски изследователски колективи или провеждали самостоятелни

изследвания от 1991 г. насам. Броят на тези сътрудници е 62. В
изследването са участвували 50 души, останалите 12 човека са били
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в

командировки

дългосрочни

или

отпуски

по

време

на

провеждането му.
Методиката

на

регистрацията

е

пряка

анонимна

индивидуална анкета (самопопълване). Въпросникът съдържа общо
34 въпроса, от които 28 са съдържателни, а 6 се отнасят за лични

данни за респондента. Съдържателните въпроси обхващат шест

основни теми, а именно: тематична насоченост, честота, цели, задачи
на провежданите в Института ЕСИ;

използвани методологически и

методически решения на програмата, набирането, обработката и

анализа на данните; изследвани съвкупности, обхват и модели на

и

организацията

извадките;

контрола

на

изследванията;

взаимотиошения с възложителите, отношение към конкуренцията,
проблеми на финансовото осигуряване; оценка на изследователите
относно използването на резултатите от изследванията, техният

поглед върху перспективата и бъдещите стратегии па Института. На
всеки респондент е предоставена лично по една анкетна карта за
основното изследване и той е помолен да я предаде попълнена на

секретарката на съответната секция в срок от 1 седмица. На свой
ред събраните анкетни карти са предавани в секция МСИОМ. В

качеството на анкетьори са участвували М. Молхов и В. Георгиева
от секцията.
Всички събрани 50 карти са били попълнени, като само на

отделни

въпроси

някои

респонденти

не

са

дали

отговор.

Изключваме тези отсъствия на отговор, които имат съдържателен
смисъл. Поради малкият брой карти е решено обработката им да
стане ръчно. Фактически "обработката" представлява обобщаване на

получените от анкетата данни. Статистическа обработка на данните

почти не е правена, главно поради факта, че броят на изследваните
лица е малък. За повечето въпроси са използвани едномерни
разпределения,

а

за

някои

и

двумерни.

Резултатите

от

тази
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обработка и изводите от тях са предмет на следващата глава от

настоящата работа.
Освен това

предоставени

на три изследователски колектива

допълнителни

въпросници

ефективността на конкретни проведени от

за

са били

самооценка

на

тях Социологически

изследвания, съгласно зададена от авторите на настоящия параграф
методика.1

II

тук

методът на

регистрация

си

остава

пряката

индивидуална анкета - самопопълването. Анкетьорите са същите,
както при основната анкета. Използвани са също и други източници

на информация. Резултатите от обработката на тези въпросници ще
бъдат разгледани подробно в глава втора.

•Атанасов, Ат., В. Георгиева, М. Молхов, Ефективност па ЕСИ, II част, С., 1992.
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ГЛАВА ПЪРВА.

СЪСТОЯНИЕ НА ПРАКТИКАТА НА ЕСИ В ИНСТИТУТА
ПО СОЦИОЛОГИЯ

В настоящия анализ е обхваната практиката на ЕСИ в
Института по социология за периода

1991-1994

г. Данните от

проведеното изследване на тази практика показват, че за 4-те

години в Института е работено над 40 изследователски проекти,
свързани с осъществяване на ЕСИ, т.е. средно годишно са правени

около

10 по-големи или по-малки изследвания. В сравнение с

мащабите на Института (през този период научните работници в

него бяха над 80 души) броят на емпиричните изследавния не е
голям, но като се имат пред вид ограниченията на финансовите
средства за тези изследвания, може да се прецени, че макар и в
малки мащаби, все пак е съществувала определена практика на

ЕСИ.

се опитаме да анализираме

По-нататък ще

насоките

и

промените па нейното развитие.

1. Честота, тематична насоченост, цели и задачи на
провежданите в Института ЕСИ.

За периода 1991-1994 г. 50-те изследвани научни работници в

Института по социология

(хабилитирани

и нехабилитирани)

са

участвали в 166 ЕСИ, което означава средно по 3,3 участия на един
научен работник. В рамките на 4-те изследвани години това прави
средногодишно около 1 участие всяка година. С други думи, средно
взето всеки един научен работник в Института всяка година участва

поне в едно ЕСИ.
Веднага трябва да добавим, че не се очертава значима
разлика в частта на участието според научния статус на научните

работници

-

хабилитираните

тя

е

почти

научни

еднаква

сътрудници.

за

нехабилитираните

Нехабилитираните

и

научни

сътрудници имат средно за периода 1991-1994 г. 3,4 участия в

емпирични изследвания (28 души са участвали в 94 изследвания), а
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хабилитираните

-

3,3

(22

участия

души

са

участвали

в

72

изследвания).
Значимо е обаче различието в честотата на участието според

пола и възрастта па научните работници.
I 1аучпи работници в Института по социология пр честота
па участие в емпирични изследавния, пол и възраст

Табл. 1.1

Мъже
X аб илит и р ан и

Нехабилитирани

Жени

Общо

Млади (до 50 г.)

5,6

2,0

3,5

Стари (над 50 г.)

2,2

3,8

3,0

Общо

3,9

2,8

X

Млади (до 40 г.)

3,7

2,8

3,0

Стари (над 40 г.)

3,2

3,9

3,6

Общо

3,3

3,4

X

Мъжете - хабилитирани научни работници имат много по-

високо участие в емпирични изследавния в сравнение с жените. Не

може да се твърди, че има такава разлика в честотата на участие
сред мъжете и жените нехабилитирани научни работници.

На

основата на тези данни може да се направи по-общият извод, че във

всекидневието на Института е налице тенденция, докато са в пониския

научен

статус,

както

мъжете,

така

и

жените

научни

сътрудници проявяват еднакъв интерес към участието в емпирични
изследвания, но след хабилитацията има определено изоставане на

жените

по

този

показател

в

сравнение

с

мъжете.

Вероятно

амбиция та па мъжете да продължат да растат и в по-високия научен

статус ги подтиква към активно участие в емпирични изследвания,

които са сериозна основа за търсене на нови факти и обобщения,
необходими

за

увеличаване

на

научната

продукция

на

всеки

изследовател. 11о-ниската активност па хабилитираните жени в
емпирични изследвания е симптом, че след хабилитацията сред

някои от тях постепенно угасва изследователската жажда и се

изчаква края на професионалната кариера.1
1 Искаме да обърнем внимание, че стана дума за определени тенденции, а не за
индивидуални изяви, които съществено мотат да се различават от общите
масови проявления.
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По възраст научните работници са разделени условно на

"стари" и "млади", като възрастовата граница за това разделение е
50 г. за хабили тираните и -10 г. за похабили тираните.
Както може да се очаква, при нехабилитираните работници

"старите" научни сътрудници имат по-високо участие в емпирични
изследавния. Те са с по-висок научен статус (н.с. I степен) и чрез

емпиричните изследвания получават възможност да трупат научен

потенциал за растеж в научната кариера.
Тази тенденция продължава и сред "младите" хабилитирани
научни работници - те средно са участвали в 3,5 емпирични
изследавния, докато "старите" хабилитирани научни работници са

участвали в 3,0 емпирични изследвания през периода 1991-1994 I'.

Комбинацията

пол

и

възраст

също

диференцира

в

значителна степен участието в емпирични изследвания. Това участие

е на-високо при "младите" мъже - хабилитирани научни работници -

сродно 5,6 участия, следвани от "старите" жени - нехабилитирани
научни работници - средно 3,9 участия. В другата противоположност

- с най-ниско участие са "младите" жени - хабилитирани научни
работници - средно 2,0 участия и "старите" мъже - хабилитирани

научни работници - средно 2,2 участия.
Фиг.1.1.
Среден брой участия в емпирични изследвания на
хабилитираните и нехабилитираните научни работници
в Института по социология по пол и възраст

И мъже
□ жени
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11о-дълбокото

вникване

в

данните

за

на

участието

хабилитираните и нехабилитираните научни работници по пол и
възраст позволява да се прецизират някои от направените по-горе

изводи. Например след хабилитацията се оказва, че "младите" мъже
и "старите" жени са с високо участие в емпиричните изследавния. С

други думи, изследователската жажда спада у "старите" мъже и

"младите"

жени

научни

хабилитирани

работници.

Сред

нехабилитираните научни работници е ниска изследователската
жажда (или по-скоро възможността за включване в емпирични

изследвания) при "младите" мъже и "старите" жени.
Участието в емпирични изследвания може да стане по един

от следните начини: само като ръководител на изследователски
колектив,

като

ръководител

в

едни

изследвания

и

член

на

изследователския колектив в други изследвания и само като член на

изследователски колектив. Според това разделение, участието на
научните работници от Института по социология в емпирични
изследвания през 1991-1994 г. изглежда така:

Табл. 1.2
Среден брой
участия

- само като ръководители

3,2

- като ръководители и членове

3,9

- само като членове

3,4

Най-високо е смесеното участие - като ръководители в едни
емпирични изследвания и членове на изследователския колектив в

други изследвания (12 души са участвали в 47 изследвания). Тази
взаимозаменяемост

между

ръководство

и

обикновено

участие

показва, че определена част от научните работници в Института

имат висока квалификация и организационни умения, които им
позволяват лесно да се вместват в изследователските колективи,

независимо дали става дума за ръководство или изпълнение. От
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посочените 12 души, 8 са хабилитирани, а 4 - нехабилитирани. Сред

последните 2 са мъже до 40 г.,1 - жена до 40 г. и 1 - жена над 40 г.
Все пак хабилитираните научни работници са тези, които
ръководят емпиричните изследвания. Сред групата на научните

работници,

които

само

ръководили

са

провеждането

на

емпиричните изследавния (б души с 19 изследвания), петима са

хабилитирани (с 18 изследвания) и 1 нехабилитиран (с 1 изследване).
11ехабили тираните научни работници са участвали главно

само като членове на изследователски колективи (22 души в 75

изследвания), докато при хабилитираните научни работници това
участие е по-ограничепо (7 души в 25 изследвания).

Тематичната насоченост на

емпиричните

изследвания,

в

която са участвали научните работници в Института, е твърде
разнообразна. Съдържанието на 40-те теми покрива почти цялото

изследователско поле на социологията.
Иай-голямо

внимание

е

отделено

на

проблемите

на

икономическата реформа и приватизацията - на тях са посветени 10

изследователски теми. На следващо място са социалните проблеми
на

безработицата,

бедността,

неравенството

и

социалните

конфликти - 5 теми и селото - също 5 теми. Следват социалните
рискове - 4 теми, дейности в неправителствени организации - 4

теми, наука и образование - 3 теми, проблеми на етническите
общности - 2 теми, проблеми на масовете комуникации - 2 теми,
методически проблеми

на емпиричните изследавния -

2 теми,

проблеми на политиката - 1 тема.
Близо една четвърт от проведените емпирични изследавния
през периода 1991-1994 г. са с международен характер (39 от 1бб). В
тях са участвали 25 научни работници, т.е. половината на научните

работници, взели участие в емпирични изследвания през 4-годишния
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период. На тези научни работници се пада средно но 1,6 участия.

Най-висока е честотата на участия в изследвания с международен

характер па хабилитираните жени над 50 г. - 2,3 участия и на

хабилитираните мъже до 50 г. - 2,0 участия. Останалите научни
работници в другите полово-възрастови групи имат средно по 1,3 -

1,5 участия. Както може да се очаква, хабилитираните научни
работници имат по-високо участие в емпиричните изследвания с

международен

характер

(средно

1,9

в

участия)

сравнение

с

нехабилитираните (средно 1,3 участия).
Три са основните типове задачи, които са решавани в

провежданите емпирични изследавния - описателни, за разкриване

картината (състоянието) на изследавните обекти; диагностични, за

оценка на факторни влияния и за изследване на промени във
времето. В програмите на над две грети от изследавнията фигурират
и трите типа задачи. В отделни изследвания са решавани и задачи на

оптимизирането - за обосноваване на варианти за управленски

решения, както и задачи на прогнозирането (в около една пета от

изследавнията). Също така са решавани и теоритични задачи (в
около една десета от изследванията).

Тъй като става дума за емпирични изследвания, явна е
тенденцията да се търсят практико-приложни цели за решаване с

насоченост към управленската практика. Сравнително малко са
изследванията с доминиране на чисто теоретични задачи.

2. Методологически и методически решения, използвани при

набирането, обработката и анализа на информацията

Без

съмнение,

социологически

научното

изследвания

се

ниво

определя

на
от

емпиричните
използваните

методологически, методически и организационни решения. При това
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съществен критерий за оценката на достигнатото научно ниво е

съвпадението или разминаването между научните достижения и
реалните

възможности

практика

у

нас.

В

те

да

рамките

бъдат

на

прилагани

в

конкретната

такава

изследване

настящото

широкомащабна оценка не беше възможна. Затова тя се ограничава

само до анализа на самооценките и вижданията на изследователите

от

Института

по

взели

социология,

участвие

в

проведеното

изследване.

Обобщените

резултати

от

сведения

получените

в

това

отношение са представени подробно по-долу. Те се основават на

данните

от

няколко

основни

блока

въпроси:

използваните

методологически постановки; подходите и методите за анализи и

обобщения на получената социологическа информация; включването
в изследователските екипи на специалисти-методици; оценка на

помощта, която отделните изследователи са получавали и получават

от секция "МСИОМ" при Института по социология.
Па въпроса:

"Какви методи

за регистрация на данните

използвахте?", са дадени следните отговори, обобщени в таблица
2.1.

Табл. 2.1.
Използвани методи за регистрация

Брой

Процент

Индивидуална анкета /самопопълвапе/

70

46,0

Групова анкета /самопопълване/

59

38,8

Стандартизирано интервю

15

9,9

Нестандартизирано интервю

5

3,3

Други

-

-

152

100,0

Всичко
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Фиг. 2.1.
Използвани методи за регистрация
на данните от ЕСИ

10%

0 Индивидуална анкета
(самопопълвяне
□ Групова анкета
(самопопълвяне)
■ Стандартизирано
интервю
□ Иестандартизирано
интервю

Както се вижда, почти половината /46%/ от отговорилите са

използвали индивидуалната анкета /чрез самонаблюдение/. При

повече от една трета ЕСИ /38.8%/ е била прилагана груповата

също чрез самонаблюдение.

анкета,

На останалите

форми

за

регистрация на информацията е било отредено твърде скромно

място. В по-малко от едно на всеки десет /9.9%/ емпирични

социологически

изследвания

е

стандартизираното

използвано

интервю. На нестандартизирапото се падат още по-малко - само

3,3%

всички

от

проведени

през

периода

изследвания.

За

използването на други методи за регистрация на данните не се

съобщава.

Тези

резултати

потвърдиха

нашите

очаквания,

че

при

регистрирането на данните се използват преимуществено найдостъпните и най-често прилаганите техники на самонаблюдението

в двете му форми - индивидуалната и груповата анкети. Това е
логично и напълно обяснимо, като се има предвид, че значителна

част от тематиката на анкетните изследвания се свързва пряко или

косвено

с

проблемите

па

политиката.

А

тъкмо

тя,

при

съществуващите в страната социално-психологическа атмосфера и
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формирани

в

нагласи

миналото

и

традиции,

изисква

повече

гаранции за запазване анонимността на сведенията, които дават

анкетираните

лица.

Самонаблюдението

при

индивидуалната

и

групова анкета предлага поне отчасти такива гаранции. Това, както

и обстоятелството, че българското население се характеризира с
висок относителен дял на грамотност, вероятно обясняват в найголяма степен защо използването на посочените две техники е най-

масово в практиката на ЕСИ.

От друга страна, може да се предполага, че в бъдеще ще
намират значително по-широко място, отколкото досега, и други

методи за наблюдение

и регистрация па сведенията от ЕСИ.

Например, когато се касае за експериментални и други типове

анкети със специфични изследователски задачи, т. нар.

"блиц-

апкети", фокус-групи и др.
Централно

място

при

оценката

на

научното

ниво

на

провежданите анкетни изследвания в страната заемат използваните

подходи, отделните методи и цялостните методики при анализа и
обобщението

на

събраната социологическа информация.

Както

може да се допусне, в анкетата тези аспекти не се осветляват
цялостно, а само отчасти - главно през призмата на самооценките,
които дават изследователите за използваните методи. И не изобщо,

а тъкмо в онези ЕСИ, в които те лично са взели участие в

резглеждания период.
На въпроса, кои от съвременните методи за анализ па
информацията са били използвани в собствените им изследвания,

анкетираните изследователи дават твърде разнообразни отговори.
Обобщените данни от тях са представени в таблица 2.2
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Табл. 2.2.
Прилагани
статистически
методи

По

Л<1

бр.

11е знаят

% от
отгово
|)1ГГ(»

% от
лицата

34

16,7

69,4

9

3,5

18,4

6

3,7

Хипотези за
дисперсиите

8

3,9

16,3

24

9,2

49,0

14

8,6

Хи-квадра т

28

13,7

57,1

10

3,9

20,4

12

7,4

Дисперсионен
анализ

11

5,3

22,4

24

9,2

49,0

18

И,1

Други проверки на
хипотези

13

6,4

26,5

16

6,2

32,7

16

9,9

Регресионен и
корелиционен
анализ

21

10,3

42,9

20

7,7

40,8

9

5,6

Разлики па
корелационни и
регресионни
коефициенти

15

7,4

30,6

20

7,7

40,8

12

7,4

Динамика

9

4.4

18,4

23

8,9

46,9

15

9,3

Сезонни колебания

3

1.5

6,1

28

10,8

57,1

16

9,9

Структурни влияния

9

4,4

18,4

21

8,1

42,9

13

8,0

Стохастични грешки

18

8,7

36,7

17

6,5

34,7

12

7,4

11естохастични
грешки

12

5,8

24,5

26

10,0

53,1

12

7,4

Контент-анализ

23

11,3

46,9

22

8,5

44,9

7

4,3

204

100,0

-

260

100,0

-

162

-

Проверка на
разлики между
средни и

бр.

% ОТ
отгово
рито

% от
лицата

бр.

% от
отгово
ри то

ОТНОСИТСЛНИ ДЯЛОВО

ВСИЧКО

Тъй като всеки въпрос в горната таблица допуска повече от
един отговор за обобщените оценки, в нея са представени два вида

проценти. Всеки от тях има специфичен познавателен смисъл и

съдържание. Първият се получава като отношение на броя на

посочилите даден отговор към броя на всички получени отговори по
въпроса. Вторият представлява отношение на посочилите отговора

към броя на анкетираните лица.
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За използване па статистическите методи за проверка на
отнасящи

хипотези,

до

се

на

значимостта

разликата

между

относителни и сродни величини, съобщават повече от две трети

/69,4%/

участници

анкетата.

в

Други

18.4%

твърдят,

че

в

изследванията /в които са участвали лично/, подобни методи не са
прилагани. Повече от един на всеки десет /около

11%/ не е

информиран за прилагането на такива методи.

Ако изходим само от факта, че почти 70% от анкетираните
прилагат тази техника при тълкувано на разликите, на пръв поглед
тук всичко изглежда благополучно. Когато обаче отнесем отговорите

не към анкетираните лица, а към броя на отговорите или към
проведените анкетни изследвания -което в случая е едно и също -

оценката на ситуацията разкрива противоречива картина. Тогава
става ясно, че само в около 16,8% от визираните изследвания са
прилагани методите за проверка на хипотези относно разликите

между получените средни и относителни дялове. Ако приведените
данни се съпоставят по-нататък и със съдържанието на немалък

брой публикации /в които се представят оценки и анализи на данни

от

ЕСИ/,

има

сигурно

самооценките

по

сериозни

използването

основания

па

да

статистическите

смятаме,

че

методи

за

проверка на хипотези при сравняването между две или повече
оценки - относителни дялове и средни величини - звучат напълно
реалистично,

но

не

са

успокояващи.

Всъщност,

приведените

резултати разкриват един съществено важен проблем. Той е пряко
свързан с анализа и в частност с тълкуването на социологическите

данни, получавани от представителни извадки.

Преобладаващата част от посочените ЕСИ са представителни,
т.е. основани на стохастични извадки. Известно е, че тъкмо в тези

случаи

е

наложително

използването

на

съответни

методи

за

статистическа проверка па хипотези относно наблюдаваните оценки

и разликите между тях. Например при тълкуване на разликата в
изразените становища по даден проблем от две социални категории
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от населението. 11алага се изводът, че или в немалък брой от

е

изследванията

налице

недопустимо

пренебрежение

към

изисквания та на представи телните извадки, или , че не е малък

делът на изследователите, които не са наясно как трябва да се
тълкуват наблюдаваните различия, за да бъдат изводите коректни и
достоверни. Изглежда и в двата случая са допускани методически

решения, които но винаги са били адекватни на задачите на ЕСИ.

Почти без изключение, при анализа на данните от всяко ЕСИ се

тълкуват

разлики

и

между

проценти

и

средни

аритметични

величини. Обстоятелството, че при около 80% от провежданите ЕСИ
такива проверки не се осъществяват /или пък не е известно на
изследователя дали се осъществяват/ е показателно и може да се

тълкува като един тревожен симптом.

Ако съпоставим приведените данни със съдържанието на

немалък

брой

публикации,

оценки

коментираните

от

ЕСИ

в

електронните медии, вестниците и др., има основание да смятаме, че
толкова рядкото използване на методите за проверка на хипотези за
разликите е най-малкото озадачаващо. Може да се допусне, че то

свидетелства за подценяване на влиянието на случайните фактори

при представителните извадки. А това е неоправдано особено при

неголемите

извадки. Донякъде то

може да

се

използва

като

индикатор, доколко изследователите са запознати с тези методи.
Каквато и да е причината, резултатите от самооценките в това
отношение поставят под въпрос валидността и достоверността на

изводите и заключенията, обосновавани с наблюдаваните различия в
процентни

и

средни

величини.

Ако

се

съди

по

изложените

съображения, определено може да се заключи, че тук съществуват
напълно реални рискове за необосновани изводи и заключения при

сравнителните оценки. Не е трудно да си представим ситуации при
тълкуване

па

разлики

между

относителни

дялове

и

средни

величини, които с лека ръка могат да се обявяват за неслучайни,

когато това съвсем не е така. Дори един бегъл поглед върху анализа
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и тълкуването на подобни различия в публикувани монографични

трудове, статии, вестници, коментарии в телевизията, радиото и
другаде показват, че гази опасност но е илюзорна - тя съществува и
често се реализира на практика. И не само сред непосветените.

Нерядко

тя

има

място

и

при

изследователите,

отговорни

за

производството на социологическа информация.

Въпросът за причините на това състояние на нещата остава

открит. Събраната информация от настоящото изследване не дава
възможност да се анализират и разкрият те по-задълбочено и по-

сигурно. Обстоятелството, че в електронната обработка на данните
се предлагат готови стандартни програми за подобна проверка на

хипотези, практически ликвидира бремето на изследователите по
изчислителните процедури. Затова

може да се предполага,

че

причините не са свързани с технически и изчислителни трудности.
Допуска се още, че потребността от прилагането па тези методи при

данните от представителни изследвания все още не се оценява
напълно от изследователите. Или пък, че тези методи не се познават

достатъчно. Струва ни се, че главно поради тези две причини
посочените методи все още не намират място в ЕСИ.

Съществено важен проблем, който присъства практически
при всяко ЕСИ, е проблемът за изследване па структурни различия
и влияния на структурните фактори. А как стои този проблем в

съзнанието

и

самооценките

на

изследователите,

участващи

в

настоящата анкета? Оказва се, че само в единични случаи се говори

за

използването

на такива

методи.

Само

в

отговорите

на

9

изследователи се съдържа твърдението, че специфичните методи за
анализ на структури и структурни влияния са били прилагани. Не

прилагат такива в собствените си изследвания, са отговорите на 42%

от всички изследователи. Нещо повече - всеки четвърти /26% от
тях/ се оказва неинформиран по този въпрос, т.е. не му е известно,
дали подобни методи са били използвани в екипите, в които е

участвал. Ако отнесем броя па положителните отговори към броя на
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проведените ЕСИ, се вижда, че техният дял е незначителен - само
около 4.4% прилагат подобни методи. Обобщено около 43% са

категорични, че специфични методи за оценка на структури и
структурни различия при тях не са използвани. Изводът е, че

методите на структурния анализ не присъстват толкова често в
конкретните ЕСИ, колкото би могло да се очаква и да се пожелае.
Приведените резултати от самооценките на анкетираните са

по

сами

показателни

себе

си.

Анализът

на

честотните

разпределения, който по правило присъства във всяко емпирично

съвкупностно
структурни

изследване,

различия

анкетираните

по

образователен
местоживеене

и

много

задължително

особености.

социални

статус,

и

изисква

категории,

професия,
други.

Например

Ако

по

политическа
отново

се

оценки

на

структура

на

и

пол,

възраст,

ориентация,
обърнем

към

публикациите на анализи на данни от ЕСИ - особено тези, които се

популяризират чрез пресата, радиото и телевизията, ще се убедим,

че в повечето случаи въпросните методи не се използват достатъчно

и точно там, където е логично да се очаква тяхното прилагане.
Пренебрегването им е неоправдано, доколкото тъкмо те

биха

направили по-сигурни и достоверни оценките на изследователя.
А как стоят нещата с използването на статистическите
методи за изследване и количествена оценка на факторни влияния и

други връзки в социаната действителност? Обобщените данни от

мненията на анкетираните изследователи показват, че при подобни

изследвания

са

използвани

съвременни,

при

това

твърде

разнообразни методи. Изводът се отнася както до оценката на
параметри, така и до проверката на хипотези, чрез

които се

изразяват зависимости и други връзки от различен характер.
Оценките на анкетираните изследователи са, че най-често за

целта са били използвани Хи-квадрат-анализът и производните му
коефициенти. Такива данни се съдържат в отговорите на 57,1% от

изследователите. Любопитното е, че методът е прилаган при данни
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от най-слабите, средно мощните и най-силните скали на измерване.
Обяснението за относително честото използване на метода трябва
да се търси преди всичко в неговата голяма популярност сред

българските социолози. Както и в лекотата на приложението му. За
това сигурно допринася и формалната възможност той да

се

използва при всички равнища на измерване /към различните видове

скали, на които се представят емпиричните индикатори и техните
комбинации/. Вероятно по тези причини не са редки случаите, при

които Хи-квадрат-анализът се използва и при смесените /силни и
слаби/, както и при комбинации от силните скали на измерване.

Излишно е да се подчертава, че когато данните са от силните скали,
съществуват много по-мощни /по-ефективни/ методи за анализ на

връзките. Следователно, прилагането му в подобни случаи трябва да

се оценява по-скоро като слабост, отколкото като предимство в
анализа на социологическите данни.

Според собствените им самооценки, не са малко и онези

изследователи, в чиито ЕСИ анализ на връзките не е присъствал
изобщо. Такива са отговорите на почти половината /49%/ от

участващите в изследването. 11одобна ситуация би могла да има
оправдание в случаите, при които в програмата па изследванията
няма задачи за изследване на връзки и зависимости от различен

тип. По е трудно да се повярва, че това са ситуации на половината

от провежданите ЕСИ.
11а трето място по честота па приложение се сочи методът

"Контент-анализ".

Тук

оценките

на

изследователите

изглеждат

напълно обясними, като се имат предвид две важни обстоятелства:
първо,

че

този

е

също

в

изследователи

българските

социологически

резултатите

метод

от

изследвания

емпиричните

и

извънредно

областта
второ,

че

изследвания

популярен

на
винаги
да

се

сред

емпиричните

има

смисъл

обогатяват

и

задълбочават и с анализи на текстова информация. Почти всеки
втори /46,9%/ съобщава, че в изследванията, в които е участвал, в
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една или друга стенен е присъствал и "контент-анализ". За разлика

от другите въпроси, в този случай делът на неинформираните се
оказва

относително

малък

-

около

14,3%.

От

друга

страна,

отговорите на останалата почти половина /44,9%/ от участниците в

изследването са категорични, че "кон тент-апализъТ" и неговите

модификации не са били използвани при тях. Има основание да се
твърди, че разглежданият метод е особено популярен и отдавна вече

традиционно присъства в преобладаващата част от емпиричните

социологически изследвания.
За използването на такива мощни съвременни методи при
анализа на връзките, каквито са регресионният и корелационният

анализи, съобщават около 4'2,9% от участващите в изследването.
Приблизително толкова /40,8%/ са и отговорите, намиращи се на

другия полюс - че такива методи при тях не са били използвани.
Почти всеки пети /около 18%/ не е информиран дали такива методи
са били прилагани в онези ЕСИ, в които лично е участвал.

Ако се съди по приведените обобщени данни от отговорите

на анкетирани те изследова тели, определено може да се твърди, че
относително

по-рядко

са

били

регресионният

използвани

и

корелационният анализи. Причината за това би могла да се търси

преди всичко в обстоятелството, че последните са приложими само

при комбинации на емпирични индикатори от най-силните скали на

измерване - интервалната и относителната. А тъкмо това условие
много

често

не

се

осигурява

при

провежданите

емпирични

социологически изследвания. 11е се изключва и недостатъчната
популярност

на

въпросните

методи,

както

и

трудностите

по

осигуряване на адекватна първична информация.

Известно е, че дисперсионният анализ е най-подходящ при

комбинации на смесени равнища на измерването. Това са случаите,
при които следствието се представя с емпирични индикатори от
силните, а факторите, т.е. обясняващите променливи - с индикатори

от слабите скали на измерване. Много от данните в ЕСИ се
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представят тъкмо но този начин. Това благоприятства използването

на дисперсионния анализ при изследване на връзките.Очаквахме по
тази причина той да се прилага значително по-често. Противно на
логическите очаквания обаче, само в отговорите на около 22% на
този въпрос се дава положителен отговор, като са използвани

различни модели и модификации на дисперсионния анализ. По
мнението на почти половината анкетирани /49%/ той не е намерил
място в анализа на данните в пито едно ЕСИ, в които те са

участвали през последните пет години. Повече от една трета /36,7%/
не са наясно, т.е не са информирани, дали методът е бил използван

в изследванията, в които са участвали. Отнесени към броя на
проведените изследвания, отговорите свидетелстват, че методите на
дисперсионния анализ са намерили място само в около 5% от всички

ЕСИ!
може

Резултатът

би

разкрива

известно

противоречие,

свързано с оценката на точността и достоверността на отговорите на
анкетираните. Както бе отбелязано по-рано, по принцип при ЕСИ са

много по-чести ситуациите, които дават формални възможности за

приложение на дисперсионния, отколкото на регресионния или
корелационния анализи. Но, ако съдим по обобщените отговори на

анкетираните изследователи, излиза тъкмо обратното - относително
много по-често са използвани последните два метода, отколкото

дисперсионния! анализ. Струва ни се, че в случая не се изключва и

влиянието на престижни съображения при даване на отговорите по
използваните методи.

Противно

на

логическите

очаквания,

за

прилагане

на

съвременни методи при оценката на динамиката също се съобщава

много по-рядко, отколкото се предполагаше. Отнесени към броя на

проведените изследвания, само в около 4,4% от ЕСИ са били

поставяни

и

изследвани проблеми

на

оценката

на

настъпили

промени. За използването на съвременни методи при измерване на
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динамиката съобщават общо 9 /18,4%/ от 50 участници в анкетното

изследване.
Може би няма да бъдем много далеч от истината, ако

допуснем, че тези методи не се прилагат или защото са били
неоправдано подценявани, или защото недостатъчно се познават

поне от една част от изследователите. Най-вероятно е и двете
причини да имат място при обяснение на резултатите. Без съмнение,

това трябва да накара специалистите в секция "МСИОМ" да бъдат

по-малко

оптимисти,

когато

дума

става

внедряването

за

и

практическото използване на съвременните методи в тази област.
Както и да се помисли за изместване на акцентите при оказване на

методическа помощ на изследователите.
По принцип същите изводи се налагат и от обобщените
отговори,

засягащи

практическото

прилагане

на

съвременните

методи за изследване и оценка на сезонните колебания - методи,
които са традиционно използвани в другите страни.

Данните от изследването дават възможност да се направят

аналогични изводи и по отношение прилагането на различни методи

за проверка на хипотези относно: значимостта на разликите между

дисперсиите /прилагани са само в около 4% от провежданите
анкетни изследвания/; оценка на разликите между корелационни и

регресионни коефициенти /утвърдителни са отговорите само за

7,4% от проведените ОСИ/. За отбелязване е, че прекадено често се
срещат и отговорите: "Не зная", "Нямам информация". Подробно

данни за това могат да се видят в таблица 2.2.
На този фон значително по-благоприятна картина разкриват
отговорите на

изследователи те при оценката на

стохастичните

грешки на изчисляваните показатели. За това съобщават повече от
една грога от анкетираните /36,7%/. Всеки четвърти /24,5%/ обаче,

няма информация дали и в кои случаи са правени оценки на

стохастичните грешки

на

оценките.

Не

звучат

утешително

и

отговорите на 34,7% от анкетираните изследователи, според които
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оценки на стохастичните грешки изобщо не са правени в ЕСИ, в

които са участвали.
В този случай данните се съгласуват напълно с направените
предположения

при

разработване

програмата

изследването.

на

Както и с впечатлението, което създават публикувани резултати от

анализите на данни от ЕСИ. Може да се каже още, че повече

внимание изглежда се отделя на оценката на стохастичните грешки
в стадия на проектирането и планирането на ЕСИ, отколкото след
като данните са били получени и се подлагат на анализ. Възможно е

такива оценки да се правят в порядък на апробиране, за да се търси
отговор на въпроса: доколко извадката е била не само планирана, но

и реализирана като представителна. Все пак изглежда, че тъкмо при
оценката на осигуряваната стохастична точност изследователите
полагат най-значителните си усилия и резултатите са налице.

11о наше виждане, изглежда положението с третирането на

грешки

нестохастичните

е

по-смущаващо.

Само

една

четвърт

/24,5%/ от анкетираните съобщават, че в ЕСИ, в които лично са
участвали, са правени опити за оценка на нестохастичните грешки.

Донякъде изненадващи, но напълно обясними са реакциите на почти
половината /44,9%/ от анкетираните изследователи, че опити за

оценка на нестохастичните компоненти в грешката не са правени.
Делът на неинформираните по този въпрос остава неоправдано

голям.

Към

тях

принадлежи

останалата

четвърт

/25%/

от

участващите в анкетата.
Приведените резултати налагат извода, че на важния и

същевременно

изключително

сложен

проблем

за

оценка

на

нестохастичната грешка, рядко /ако изобщо/ се отделя нужното
внимание. Остава да се надяваме, че мерки срещу рисковете от

подобни грешки се вземат превантивно, т.е. при проектирането и

отчасти при организацията на работата "на терена".

Методологическото и методическо ниво на провежданите
през последните четири години в Института по социология ЕСИ
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зависи

в

значителна

изследователите,

така

степен

както

и

непосредственото

от

от

квалификацията
участие

на
на

специалисти по методика на ЕСИ в изследователските екипи.
Удовлетворяващо е обстоятелството, че според собствените им
признания, такива специалисти практически са участйали в екипите

на почти всички емпирични изследвания. Такива са отговорите на
около 93,6% от участниците в анкетата. Четирима от тях нямат

информация по въпроса. Други трима са на мнение, че такива

специалисти не са били привличани в изследователските екипи.
Данните по този въпрос са представени в таблица 2.3.

Табл. 2.3.
Участва ли в екипите
специалист-методик ?

Брой ЕСИ

%

Да

104

93,6

Не

3

2,7

Не зная

4

3,6

Всичко1

111

100,0

Когато

горните

оценяваме

резултати

трябва

да

имаме

предвид, че не е толкова далеч времето в миналото, когато за целта

се използваха главно статистици и математици, които не винаги, или
по-точно слабо бяха въведени в специфичните изисквания
приложение

на

социологически

иначе

познатите

изследвания.

им

Трябва

методи

да

се

в

вземе

за

емпиричните

предвид

и

битуващата дълго време в част от социолозите нагласа, че такива

специалисти са нужни едва ли не само за обосноваване модела и
обема на представителните извадки. Данните свидетелстват, че това
време вече се изживява. В този смисъл приведените резултати

трябва да се оценяват като безспорен напредък в технологията на

ЕСИ. Днес е значителен броят на статистици и математици, които са

се

посветили

и

работят

главно

в

областта

на

емпиричната

социология. Те могат с успех да решават основните методически
1 За останалите ЕСИ данни не са посочени.
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проблеми на конкретното ЕСИ. На фона на този напредък все пак
няма място за прекаден оптимизъм. Особено като се имат предвид

резултатите от анализа на данните.
Участието на специалистите статистици,

информатици и

математици в екипите се свързва с формирането па подходящи

модели на стохастични и други извадки, осигуряването на избора на
подходящи методи, разработването на програмите за статистически

анализи

на

социологическата

информация

осигуряване

и

на

програмите за компютърна обработка.
Може би това обяснява донякъде прекадено честият отговор:
"Нямам

информация",

когато

въпросите

използваните

засягат

методи. Не става дума за подценяване в каквато и да било степен на
специфичните функции и роля на специалистите-методици. Става
дума по-скоро за това, че все още е трудно да се говори за

оптимизиране на взаимодействието между тях и останалите членове

на изследователските екипи. Звучи неоправдано, а в редица случаи
и

недопустимо,

членове

на

изследователските

екипи

да

са

дистанцирани до такава степен от методологическите и методически
решения на конкретното ЕСИ, т.е. от програмите за обработка и
анализ на данните, че дори трудно или изобщо не могат да назоват

какви методи са били използвани в техните конкретни изследвания
и с каква цел. А дали избраните от други методи съответстват на
изследователските

задачи,това

е

въпрос,

на

който

"нямащите

информация" едва ли могат да дадат уверен отговор.

Описаната ситуация подсказва наличието на един съществен
проблем.

От

една

страна,

той

се

отнася

до

правилното

разпределение на задачите и функциите на различните специалисти
в изследователските екипи. По, от друга - съществува безспорна

необходимост

от

оптимизиране

на

взаимодействието

между

специалистите по методиката на ЕСИ /статистици, математици,

информатици/ с всички останали членове в екипите.
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Може би при методологическата и методическа подготовка

на младите социолози би следвало да се отделя повече внимание не

само

па

разграничаване

специфичните

па

функции

всеки

специалист, но и на изясняване на онези общи зони (пресичащи се
полета), чрез които се осигуряват възможности за? успешното и
ефективното

им

взаимодействие

в

Обобщената

екипите.

информация от настоящото изследване внушава идеята, че този

проблем заслужава специално внимание. Вероятно има място и за
организиране на специални дискусии по тези въпроси.

Съществен фактор за повишаване научното ниво при избора

и прилагането на технологията на емпиричните социологически
изследвания

е

помощта,

която

секция

"МСИОМ"

оказва

на

изследователските екипи в Института. Данните от изследването
предоставят относително ограничени възможности за задълбочени

количествени оценки па резултатите от взаимодействието между
сътрудници те па секцията и останалите колеги изследователи. Става

дума за взаимодействието в случаите когато и доколкото последните

търсят и използват помощта па секцията. В рамките на настоящата
анкета бе направен опит да се потърси косвено и поне отчасти

отговор па този въпрос. За целта бяха влключени три въпроса,
които засягат оценките за удовлетвореност /неудовлетвореност/ на
изследователите

извън

секция

"МСИОМ"

от

нейната

методологическа и методическа помощ. По-конкретно въпросите се

отнасят до помощта при: подготовката на ЕСИ; осъществяване
работата "на терена"; обработката на събраната социологическа

информация. Обобщените резултати от отговорите на анкетираните
колеги са представени в таблици 4, 5 и 6. Най-общо те свидетелстват

за следното:

11а въпроса дали и в каква степен са удовлетворени от

помощта на секцията при подготовката на изследванията, малко над
половината /5'3%/ са изразили пълната си удовлетвореност. За

повече от една трета /34,7%/, отговорът е "по-скоро да". Един от
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10

всеки

участници

в

анкетата

помощта

оценява

като

неудовлетворителна. Други четирима са особено критични, като
изразяват убеждение, че помощта определено не ги удовлетворява.

Аналогични са отговорите на колегите и по въпроса, дали и в
каква степен ги удовлетворява помощта па секцията при работата

"на терена". За 50% удовлетвореността е пълна. Над една трета
/37,8%/

са

по-скоро удовлетворени от тази

помощ,

отколкото

обратното. Излиза, че всеки десети от изследователите, търсил

помощ при подготовката на изследванията, остава в някаква степен

неудовлетворен от взаимодействието си със секцията. По-подробно
тези резултатите могат да се видят от таблица 2.4.
Табл.2.4.
Задоволява ли Ви помощта
на секция "МСИОМ" при
подготовката на ЕСИ?

Напълно
По-скоро да
11о-скоро не
Определено не
Не сме търсили такава помощ
1юотговорили
ВСИЧКО

Брой

о/
/0

26
17
1
4
2
50

52,0
34,0
2,0
8,0
4,0
100,0

Графически тези данни са онагледени на Фиг. 2.4.

Фиг.2.4.

такава

помощ
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Приблизително

същите

резултати

се

получиха

и

при

отговорите па участниците в анкетата по въпроса, дали изобщо и

ако да - в каква степен, са удовлетворени от помощта на секция

МСИОМ при обработката на данните. По-подробни резултати са
представени в таблица 2.5.
Табл.2.5.

Задоволява ли Ви помощта на секция
"МСИОМ при работата "па терена"?

Брой

%

Напълно
По-скоро да
1 1о-скоро не
Определено не
Не сме търсили такава
11еотговорили
Всичко

23
16
1
4
6
50

46,0
32,0
2,0
8,0
12,0
100,0

Визуално тези резултати са представени на Фиг. 2.5.
Фиг. 2.5

Резултатите свидетелстват за следното: почти половината от
тях /4б%/ оценяват помощта, която са получавали от секцията като

напълно удовлетворяваща ги . За около 32% помощта в това

отношение е "по-скоро удовлетворителна", отколкото обратното.
При

работата

"на терена"

повече от три четвърти

/78%/

от

изследователите изразяват различна степен на удовлетвореност от

контактите си със секцията. И това трябва да се оценява като

безспорен успех. Един от всеки 10 от анкетираните обаче, стои на
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другия полюс. Гой е убеден, че помощта в тази област определено
не го удовлетворява. За отбелязване е още, че останалите участници
в анкетата /В%/ но са търсили помощта на секцията в тази насока.

Такива са по същество и резултатите от отговора на третия
въпрос: доколко те са удовлетворени или не от помощта, която им

оказва секцията при обработката на данните от ЕСИ. Обобщените
отговори па изследователите по този въпрос са представени в

таблица 2.6.
Табл. 2.6.

Задоволява ли Ви помощта
на секция "МСИОМ" при
обработката на данните?

11апълно
11о-скоро да
11о-скоро не
Определено не
Не сме търсили такава
Непоказали
Всичко

Брой

%

25
14
2
1
5
3
50

50,0
28,0
4,0
2,0
10,0
6,0
100,0

Нагледно резултатите от тази таблица се представят на Фиг.
2.6.

Фиг. 2.6.

Делът на изследователите, които не са търсили помощта на

секцията и тук не е много голям
едно

отношение:

къде

и

при

- той е 10%. Но е любопитен в
какви

условия

се

осъществява
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машинната обработка на данните от ЕСИ? Като се има предвид, че в

секцията се осъществява и електронната обработка на данните,
остава открит въпроса защо всеки досети изследовател но е търсил

помощта на секцията.

Ако се съди по приведените оценки на изследователите,

участвали в настоящото изследване, има основание да се заключи,
че взаимодействието между секция МСИОМ и научните сътрудници

и специалисти в останалите секции на Института през последните
четири години, е па добро и много добро ниво. Можем да считаме

този

извод

за

взаимодействие:

еднакво

при

1)

валиден

и

за

проектирането

трите

и

области

на

разработването

на

програми те; 2) при организирането и провеждането наблюдението

"на терена" и 3) при анализа и обработката на данните от ЕСИ.
I юправените положителни изводи съвсем не говорят за
па

липса

и,

проблеми

че

задачата

оптимизиране

за

на

взаимодеГк твието в третираната област е решена. Тъкмо напротив.

Независимо от преобладаващите много добри и добри оценки и
ясно

изразената

удовлетвореност от помощта,

секцията

оказвала

на

изследователите

от

която досега

другите

секции

е

на

Института, определено може да се твърди, че има още много да се
желае. А нерешените, при това немаловажни и сложни проблеми,

никак не са малко. Като пример за нерешени проблеми могат да се
посочат

и

резултатите,

засягащи

избора

и

използването

на

съвременните методи за статистически анализ на данните от ЕСИ.
От представените резултати в таблица 2.2. стана ясно, че по
собствените им оценки преобладаващата част от изследователите не

прилагат много от иначе традиционните и отдавна навлезли в

практиката

на

ЕСИ

методи

за

обработка

и

анализ

на

социологическата информация. И нерядко тъкмо там, където е

логично да се очаква или е желателно, а в някои случаи и
задължително тяхното използване, те липсват. В частност това се

отнася

до

оценката

на

стохастичната

точност

на

получените
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обобщени оценки от ЕСИ. То засяга и проверката на хипотези
относно разликите между оценките на различни показатели в
статичен и динамичен аспект. Важи и за използването на някои
съвременни методи на многомерния анализ за количествена оценка
на

зависимости

и

други

връзки

между

изучаваните

явления.

Обстоятелството, че в отговорите на немалък дял от изследователите
прозира истината, че не са съвсем наясно какви методи са били
използвани при изследвания, в които лично са участвали, говори

само за себе си. Всичко това подкрепя тезата за необходимостта от
много по-тясно сътрудничество и взаимодействие между секция
"МСИОМ" и другите секции на Института.

3. Типове изследвани съвкупности, обхват и модели на
извадки

Обикновено социологическите изследвания имат за обект
определени човешки съвкупности, включващи по-голям или по-

малък брой хора. В такива случаи вниманието на изследователя е

насочено към определено лице, от където се получава търсената

първична информация.
Анализът на практиката па ЕСИ в Института по социология

на основата на данните от проведеното изследване на тази практика

през

1991-1994г.

показва,

че

при

повече

от

половината

от

проведените изследвания единицата на изследване е било отделното
лице (59,2%). Към тази група трябва да отнесем и изследванията, при
които единицата на изследване е отделното домакинство (19,7%).

При останалите изследвания вниманието е било насочено към

институции (18,4%) или други единици на изследване (2,7%)
И така, човекът, с неговите личностни и социални качества,

нагласи, отношения и оценки, най-често е обект на изследване от

научните работници в Института по социология. Хабилитираните
научни работници в по-голяма степен са се насочвали към лицата и
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домакинствата (в 87,1% от изследванията, в които са участвали),

отколкото нехабилитираните - 73,3%).
11реоблада ващата

част

от

проводените

социологически

изследвания са имали извадков характер (80,1%). Останалите са били
(8,4%) или монографични. (11,5%). Тези

по обхват изчерпателни

данни показват, че извадковите изследвания доминират в практиката

на ЕСИ в Института по социология. Една от причините за това е, че
повечсто изследователски колективи се насочват към национални

изследвания с обекти, включващи големи съвкупности лица, което
прави невъзможно или организационно много трудно провеждането

на изчерпателни изследвания. Освен това ограничените финансови
средства правят извадковите изследвания единствено възможността

за практическа реализация.

В зависимост от научния статус, участието в ЕСИ е следното:
Табл. 3.1.
Участие на хабилитирани и нехабилитирапи
научни работници от Института по социология
в различни по обхват изследвания
Видове! (модеми)

Хабилитирани

11е!х<> бил и тирани

Общо

Извадкови

45,1

54,9

100,0

Изчерпателни

14,3

85,7

100,0

Монографични

52,6

47,4

100,0

Хабилитираните

и

нехабилитираните

научни

работници

почти в еднаква степен се ангажират с извадкови и монографични

изследвания. Само в изчерпателните изследвания е значително повисоко участието на нехабилитираните научни работници.

Преобладаваща част от проведените извадкови изследвания
са

с

представителен

характер

(79,7%

от

всички

извадкови

изследвания). Останалите извадкови ЕСИ са провеждани въз основа
на различни модели пепредставителни извадки. Измежду тях 12,0%
са организирани като типологични, 3,0% като квотни и 5,3% на

принципа на "отзовалите се".
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Налага се общият извод,

че

практиката на

в

ЕСИ

на

Института преобладаващи са моделите на представителните извадки.
Като се има пред вид стремежът да се организират изследвания, при
които оценките на извадките могат да се генерализират върху

съвкупностите, обект на изследване, това обстоятелство заслужава

да се оцени положително. От друга страна обаче не бива да се
подценява и ролята на непредставителните извадки. Защото те имат
не само ограничението да не бъдат представителни, но и определени

Много

предимства.

от

тях

могат

да

задоволяват

по-добре

конкретните изисквания, задачите и претенциите на потребителите например

дават

като

информация,

като

ориентировъчна
осъществяват

се

с

разузнавателна

или

по-малки

разходи

и

организационни проблеми.

Проблемът тук е, при избора на модел на извадките да се
направи реална оценка на това, дали и доколко може да се мине и

без представителна извадка. Защото добре известно е, че последната
имат много строги изисквания, поражда множество трудности и

проблеми при прилагането в практиката, струва доста по-скъпо.
Може

да

се

предполага,

представителност
предимствата,

па

които

всяка

могат

че

в

цена,

да

стремежа
нерядко

предложат

за

се

осигуряване

пренебрегват

непредставителните

извадкови изследвания. Разбира се, от това съвсем не следва, че
последните могат да заместят представителните или позволяват

каквато и да било екстраполация на оценките от подобни извадки

към търсените параметри на генералната съвкупност, от която са
били излъчени. Това означава само, че има такива цели и задачи на
ЕСИ, които могат да се решават и без помощта на представителни
извадки.
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4. Оценки на организацията и контрола при изследванията

Съществен компонент на цялостната оценка на провежданите

ЕСИ

е

тяхната

реализация

на

едно

на

Програмата

терена.

изследване може да бъде блестящо замислена и да предполага
достигането

па интересни

от

гледна точка

научна

резултати.

Качеството па крайните научни продукти, обаче, зависи от начина,
по който дадено
отделяме

специално

практиката

реализирано на терена.

изследване е
внимание

па този

провеждане па

па

изследователските

момент,

показва, че

ЕСИ

"препъват"

намерения се

то

И ако

е

защото

не

рядко

в реалностите

на

практическото набиране на търсената информация.

Известно е,

на първичната информация се

че качеството

оценява по две основни нейни качества - представителност и

достоверност. Методиката на извадката предпоставя постигането на

свойството представителност, но не го осигурява автоматически. От

друга страна, разработеният инструментариум на изследването е

основата за набиране на достоверна информация. Но до каква
степен тя ще бъде достоверна зависи изцяло от работата на
анкетьорите.

тяхното

От

поведение

на

терена

зависи

дали

изследователят ще получи адекватен отговор на интересуващите го

въпроси.
I (олучепата от реснондентито индивидуална информация е

реакция на: предмета на изследването, ролевото поведение на
анкетьора

и

използвания

Следователно,

инструментариум.

изследователят може да постигне желаното ниво на достоверност,
като

контролира:

изследването

(от

а)

на

качеството

на

точка

гледна

инструментариума

на

адекватност

на

неговата

изследователските цели и негова та работоспособност) б) работата на

анкетьорите
изисквания

(от

на

гледна

точка

прилагания

па

метод

спазване
и

па

конкретните

методическите

методически

указания, съответстващи па спецификата па изучавана съвкупност.
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В този смисъл организацията и осъществяваният контрол
върху работата но набирането на търсената емпирична информация,
се оказват от изключителна важност за цялостната оценка на дадено

изследване.
По

своята

същност

"контролните действия

представляват

система от методически проверки, чрез които се установява доколко

е

осигурена

и

индивидуалната

на

реализирана

и

терена

достоверпосстта

информация"1

съвкупната

Но

тъй

на

като

извършването на цялостна проверка би отнело значителни средства

и време, то обичайната практика е да се селектират определени
елементи на изследването и спрямо тях да се приложат адекватни

методически проверки.
Най-често прилаганите методи за контрол са методическите

проверки на работоспособността на въпросниците, на надеждността

на

методите

за

набиране

на

първичната

информация,

на

надеждността на основните елементи на организацията на ЕСИ на

терена, па способността на първичните скали за измерване.
Условие за осъществяване на голяма част от тези проверки е
провеждането на пробно изследване. Това е идеалният начин да
бъдат апробирани както инструментариума, така и организацията на

подготвеното изследване. Но вероятно пробното изследване е найсилно пренебрегваният елемент от методиката на едно изследване.

Ако в близкото минало причините за подобно отношение бяха в
недооценяване значимостта па пробните изследвания, то днес вече
кратките срокове и често оскъдните финанси са тези, които правят
невъзможно

осъществяването

на

целенасочена

проверка

на

основните' елементи па дадено ЕСИ.
Какво е било отношението на изследователите към пробното
проучване като елемент от програмата на дадено ЕСИ? Провеждани
ли са пробни изследвания и ако да, то кои елементи от методиката

на конкретното ЕСИ са били проверени? Какво е било нивото на
1 Л. Атанасов, Достоверност и контрол при ЕСИ, С., 1991, с. 159
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организираните ЕСИ и осъществяван ли е контрол върху работата
на терена? С тези въпроси се обърнахме към 50 изследователи.
Трима от тях но са участвали в никакви ЕСИ през разглеждания

поради

период,

което

дадоха

не

отговори

на

тези

въпроси.

Получената информация даде възможност да се направи оценка на

основните елементи на организацията на проведените емпирични

изследвания.

че

Предположихме,

от

част

проведените

ЕСИ

са

били

предхождани от пробни изследвания. Що се отнася до пълнотата и

обхвата на проверените елементи, логично бе да се допусне, че
съвременните условия на спонсориране и сроковете за реализиране

па ЕСИ предпоставят реализ пра пето на една доста по-съкратена

програма за предварителна проверка. Опитът сочи, че обикновено

се проверяват разработеният инструментариум и организацията па
наблюдението, като и тези проверки се характеризират с различна
стенен

на

пълнота.

Допуснахме също така,

че

се

подценява

апробирането на методите за анализ на набраната информация, в
резултат на което те не са обект на методическа проверка при
пробното изследване.

Преди
направим

да

едно

обобщим

получените

уточнение.

Тъй

като

резултати

се

изследователите

налага

са

да

били

ръководители или са участвали като членове на екипи в различен

брой

ЕСИ,

то

оценката

на

отношението

им

към

пробните

изследвания трябва да се съобрази с този факт.

11реобладаващата

достойнство

част

необходимостта

от

изследователите

от

апробиране

оценяват

на

по

работния

инструментариум. Нюансите тук се определят от съотношението

между броя на проведените ЕСИ и броя на пробните изследвания
на въпросници те. Така според 1 1 души всяко провеждано от тях

ЕСИ е било предхождано от проверка на въпросниците. Други б
души съобщават, че при всяко второ от проведените от тях ЕСИ са
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и

проверявали

проведенитеЕСИ, а

1/3

в

други

6

изследователи

били обект на методическапроверка в 2/3 от

въпросниците са

проверки

За

въпросниците.

1 I
от

души посочват, че
всички

ЕСИ.

са правили такива

Петима от изследователите

съобщават, че пито веднъж не са провеждали пробно изследване, а

7

други

са

души

че

посочили,

нямат

информация

това.

за

Последните са били членове па изследователски екипи.

Положителен е фактът, че 32 от общо 47 изследователи са
отделили внимание на предварителната проверка на въпросниците.
Но трябва да се отбележи, че само 11 изследователи са превърнали

това

в методическа традиция, докато за

останалите този

род

проверки са били повече или по-малко спорадични.

Нрави впечатление, че с апробирането на инструментариума
повечето изследователи изчерпват предварителните методически

проверки. Остават настрана такива важни елементи като проверка

на организацията на изследването и проверка на методите за анализ
на набраната информация.

Така

например,

само

9

проверявали организацията па

изследователи
изследването.

посочват,
При това,

че

са

такива

проверки са извършвани в една незначителна част от изследванията
- напр., от 8 проведени ЕСИ две са съпровождани от такава
проверка, или от 4 проводени ЕСИ - две са проверени по този

начин.
Що

се

пригодността

отнася

на

до

избраните

предварителното

методи

за

проверяване

анализ

на

на

набраната

информация, тук ситуацията е критична. Само 4 изследователи са

посочили, че при пробните изследвания оценяват и този елемент.
Впрочем, този факт не бе изненада. За повечето изследователи

методите за анализ на информацията са нещо, което се решава едва
след набирането на емпиричната информация. Такъв подход едва ли
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е най-удачният, защото той може да доведе до: а) непълното
използване на набраната емпирична информация; б) некоректното
обработване на получените данни.
През

последните
па

провеждането

три-четири

години,

най-вече

сравнителни

международни

по

повод

изследвания,

методическата практика се обогати с още един важен елемент на
проверка. Става дума за воденето на специална документация,

отчитаща начинът, по който планираната извадка е реализирана на
терена. Контролът по правилното реализиране на извадката започва

с изричното инструктиране на анкетьорите относно възприетата
методика на извадката, както и за важността на обстоятелството да
се намерят и изследват определените за респонденти лица. Дали ще

се работи по списъци или по схема за подбор, от изключителна
важност е анкетьорите да спазят установения принцип на подбор, а
не да работят по принципа на "отзовалите се", т.е. да изследват тези

лица, които са им попаднали. Втората важна крачка по отношение

контрола на извадката, е да се води точен и стриктен отчет за:
а) . Направените на терена замени.
б) . Неоткритите лица ( поради дългосрочно отсъствие, болест,

починали).

в) . Отказалите лица.

За

целта

всеки

анкетьор

попълва

специално

подготвен

формуляр. В него се отбелязват такива съществени от методическа
гледна точка моменти, като: броя на направените посещения при
дадено лице, причините за отказ от участие, причините за смяна на

едно

лице

с

друго.

Събраната

информация

предоставя

реализирането

на

постигнатата

на

този

емпирически

методиката

стенен

по

на

начин

доказателства

извадката,

представителност

методическа

на

респективно,

за
за

информацията.
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Какво показват получените по този пункт отговори?

Фиг. 4.1.
Разпределение на изследователите в зависимост
от броя на проведените П('И и контрола но реализирано на извадката
ЕЗ в 100% от
ЕСИ
■ в 2/3 от ЕСИ

□ в 50% от
ЕСИ
□ в 1/3 от ЕСИ

■ вито веднъж

От изследваните 47 души 34 са заявили, че при проведените от
тях (или със тяхно участие) ЕСИ , в една или друга степен е бил
осъществен контрол върху практическото реализиране на извадката.
Според 19 изследователи това е било правено при всяко проведено
ЕСИ, за други 6 този род контрол е бил валиден за 2/3 от
проведените ЕСИ, за други 5 - в половината от проведените ЕСИ, а
останалите 4 души съобщават, че от всеки три ЕСИ само за едно
изследване е била водена такава документация. Отговорът “нито
веднъж" е посочен само от двама изследователи.
Затова пък 11 души (23%) нямат никаква представа за това
дали са били извършвани подобни процедури в хода на съответните

ЕСИ.

Посочилите тази опция изследователи са

работили

като

членове в различни научни колективи.

Фиг. 4.2.
1Чзследова тели те и отчетност та върху реализирането на извадка та
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Очевидна е тенденцията за утвърждаването на този вид

контрол

методически
впечатление,

че

съобразяват

със

в

при

една

провеждането

или

друга

изискването

да

степен

ЕСИ.

на

изследователите

се

работата

на

осъществяването

на

проследи

се

Прави

анкетьорите по реализираното на извадката.
Това

е

от

част

концепцията

за

всеобхватни контролни действия върху работата на анкетьорите при
дадено ЕСИ. В тази връзка два съществени от методическа гледна

точка момента заслужават по-внимателно разглеждане.

1. Изграждането на подходящ за едно ЕСИ анкетьорски екип.
2. Осъществяването на контрол върху цялостната работа на

анкетьорите на терена.
Макар

че

за

ролята

на

анкетьорите

за

набирането

на

достоверна информация са изписани хиляди страници, все още

проблемът остава в рамките на теоретичните дискусии. Ако се

обърнем към изследователската практика на института, ще видим,
че въпросът за пригодността на наличната анкетьорска врежа
излиза на дневен ред малко преди провеждането на дадено ЕСИ и

затихва

веднага

след

приключването

му.

В

навечерието

на

конкретно ЕСИ сякаш си спомняме, че анкетьорската ни мрежа е
остаряла и че е необходимо да вложим известни усилия (морални и

финансови), за да създадем мрежа от висококвалифицирани и
надеждни анкетьори. Работата на нашите анкетьори два пъти за

последните 4-5 години е била обект на самостоятелен методически
анализ.1

Наред

с

многоброните

изводи

за

качествата

на

анкетьорите и тяхната надеждност от гледна точка на спецификата
на конкретните методи за набиране на информация бе подчертавана
1 Е.Чентелова, Взаимодейс Iвието анкеп.ор - изследвано лице при стандартизирано
интервю, 1991; Българите и предизборни те изследвания, колектив под рък. на Лг.
Атанасов, 1993
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необходимостта от изграждането на но-флексибилна мрежа от
анкетьори. Усъвършенстването на методическата ни работа изисква

на

картотекирането
качества

в

и

принадлежа г

както

зависимост

(тип

тяхното

и

анкетьорите

от

според

това

към

"изпълнителен

педант"

перманентно

обучение.

професионалните

кой

тип

им

анкетьори

и тшГизследовател"),

Такъв

подход

дава

възможност за издигане качеството па анкетьорския труд, от една

страна,

и

нивото

повишава

на

достоверност

на

набираната

информация.
Не един изследовател е бил изправен пред дилемата доколко

може да се вярва на информацията, която анкетьорите са му
предоставили. Доколко са били спазени изискванията на метода за

набиране на информация? Дали анкетьорите са посетили точно
определените лица?

Как са преминали контактите с отделните

респонденти и дали анкетьорите са дали максимума от себе си, за да
доведат изследователския замисъл до хората? Истината е, че при
съществуващата практика на провеждане на ЕСИ никога не можем

да бъдем абсолютно сигурни за тези неща. За да можем да съдим за
степента на надеждност на акетьорите, трябва предварително много
добре да познаваме тяхната работа - професионалните им качества,

личностни характеристики, специфични качества. И на второ място,
необходим е контрол върху работата па анкетьорите на терена.

Нашите проучвания по повод използваните анкетьори при
проведените ЕСИ показаха, че изследователите са решавали този

проблем в зависимост от сложността, задачите и спецификата на

всяко едно изследване.
11олучените

резултати

показват,

че

изследователите

работили със:

а) . Анкетьори от Института по социолоия.

са
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б) . Анкетьори от Националния статистически институт.
в) . Специално формирани за целта екипи.
г) . Други анкетьорски мрежи.

Според 29 изследователи в техни изследвания са работили
анкетьори от Института по социология; 1 изследовател се е обърнал

към 11ационалния статистически институт; 20 изследователи са

преценили, че за нуждите па техните изследвания са необходими
специални екипи, а други 13 души са доверили изследванията си на

други

анкетьорски

мрежи.

Трябва

да

кажем,

че

повечето

изследователи са ползвали анкетьорите на две или три институции.

Само на мрежата на Института по социология са разчитали
едва 10 души. Други 8 души са били категорични и са формирали

анкетьорски

специални

екипи

за

изследванията

си.

Петима

изследователи при всичките си ЕСИ са се обръщали единствено към

други анкетьорски мрежи.
За какво говорят тези цифри?
1.

В

условията

на

нарастнала

конкуренция

изборът

на

надежден екип от анкетьори е една от важните организационни

задачи.
2.

Съществуването

на

различни

анкетьорски

мрежи

значително обогатява възможностите на изследователя за оптимален

избор на анкетьори.
3.

В създалата се обстановка най-целесоъбразно се оказва

формирането на специални екип, състоящи се от подходящи за

целите на едно ЕСИ анкетьори.
4.

Ако не бъдат взети мерки за обновяването на апкетьорската

мрежа на Института по социология, все повече изследователи ще се
обръщат

анкетьори.

към

външни

организации

и

ще

използват

техните
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Последната

констатация

в

никакъв

случай

осъжда

не

предпочитанията на изследователите към една или друга външна
мрежа, но все пак ни се струва, че Институтът но социология
разполага

с

възможности

да

създаде

и

поддържа

образцова

апкетьорска мрежа. Ако изградим такава мрежа, съобразена с

на

изискванията

съвременната

практика

на

ЕСИ,

и

докажем

нейните предимства и подчертан квалитет, то ситуацията може да се

промени в наша полза. Бихме могли да се превърнем в институцияеталон, към която да се обръщат с молба да бъдат ползвани

анкетьорите й.
Що се отнася до осъществяването на контрол върху работата

на анкетьорите на терена, то ще отбележим високия процент

изследователи, посочили позитивното си разбиране към този вид
контрол. От запитаните 47 души 31 са посочили, че са контролирали
работата на анкетьорите си. Според 13 души такъв контрол е
извършван при всяко проводено от тях ЕСИ, според други 9 души -

в 2/3 от проведените ЕСИ, 4 изследователи посочват, че това е било
характерно за половината от проведените ЕСИ, а други 5 души - за

1/3 от изследванията.

Фиг. 4.3.
Разпределено па изследователи те в зависимост отброя на ЕСИ,
при които е контролирана работата на анкетьорите
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Прави впечатление, че все още има изследователски екипи,
които не контролират работата на своите анкетьори. Макар и да са

само 5 в нашия случай, все пак наличието па този факт е тревожен.

Липсата на какъвто и да е контрол върху работата па анкетьорите е
неоправдана независимо от това с чия анкетьорска мрежа се работи

- дали с институтска или с някоя друга. Изследователят би трябвало
да търси обратна информация за начина, по който са набрани

търсените емпирични данни, като изиска и обща оценка за работата

на анкетьорите.

Ще посочим също така, че 11 от запитаните изследователи
нямат представа дали е извършван контрол върху работата па

анкетьорите,

11ашето изследване показа и една друга интересна тенденция.
Сравнително висок процент от изследователите, участвали като
членове в различни колективи, нямат информация за разгледаните

основни

елементи

на

организацията на

ЕСИ,

респективно

за

осъществения контрол. Това показва, че техните усилия са били

насочени преди всичко към разработването на теоретичния модел и
програмата на изследването, като очевидно самото организиране на
процеса на набиране на информацията е останало извън полето па

интересите

им.

Подобно

отношение

е

разбираемо.

Но

ако

предположим, че организация та па едно ЕСИ се обсъжда от всички

членове

подобно

на

колектива,

то

недоумение.

Тоталната

незаинтересованост

тогава

незнание

към

поражда

практическото

реализиране на едно ЕСИ не може да се опрадвае с липсата па
методически познания.

В обобщение на проведения анализ можем да направим
следните по-общи изводи:

I (реобладаващата

часг

от

изследователите

подхождат

с

нужната сериозност и разбиране към целенасочената организация

на провежданите от тях ЕСИ. I Торади липса на време, средства и
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отчасти, методически опит, обаче, техните дейности по проверка и
контрол на отделните елементи на ЕСИ са непълни и епизодични.

Част от изследователите провеждат пробни изследвания. Но

обикновено те целят единствено проверка на въпросниците. Много
рядко

се

извършват

предварителни

методически , проверки

на

останалите елементи от организацията на ЕСИ.

Отчитайки значимостта на анкетьорите за успеха на едно
ЕСИ, изследователите все по-внимателно изграждат анкетьорските

си екипи. Подходите им тук са различни и са в унисон със
сложността на ЕСИ, както и с наличните средства и договорените

срокове. Налице е и тенденция за засилване контрола върху

теренната работа на анкетьорите.
Взаимоотношения с възложителите, конкуренцията,

5.

финансовото осигуряване.
Взаимоотношенията с възложителите обуславят преди всичко

тематиката па изследванията, но също така тяхното финансово
осигуряване, организация, начин на провеждане и използване на
резултатите.

начините

на

Отношенията
заявяване

на

"възложител-изследовател"

определена

включват

изследователска

тема,

начините на финансиране на изследването, намеса или не на

възложителя в работата на изследователската група, начини на
използване на резултатите от изследванията или части от тях,

стабилност на връзките между възложител и изпълнител (наличие
или отсъствие на постоянни възложители).1 Основният възложител

на различните видове ЕСИ според респондентите е Академията на
науките и други научни институции. В този брой най-вероятно са

включени и самостоятелните планови изследвания на Института по
социология. На второ място са органите на изпълнителната власт -

министерства, държавни ведомства, общински съвети и ръководства
и пр. Прави впечатление, че твърде малко са възложителите 'Виж .Атанасов Ат. (ред.), Българите и социологическите изследвания гл. V стр.
112-123, София, 1992
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средства за масово осведомяване и частни фирми, а на последно
място

са

посочени

"другите"възложители,

политическите

която

не

е

партии.

малка

Към

(общо

на

групата
21

отговора),

вероятно спадат и международните сравнителни изследвания, чиито
брой в последните години се увеличава. За съжаление пропуск на

организаторите на изследването е неизвеждането им в отделна

много

важна

категория.

На

Фиг.

5.1.

е

показан

на

броят

възложителите на социологически и други изследвания, провеждани

в Института през последните четири години (1991 - 1994 г.) според

отговорите от анкетната карта.
Фиг. 5.1.

1 - висши управленски органи; 2 - органи на изпълнит. власт; 3 - научни институции;

4 - дьрж. фирми; 5 - частни фирми; С> - политич. партии; 7 - други общ. организации;
8 - сродства за масово осведомяване; 9 - други възложители

Броят

на

отговорите

далеч

надминава

50,

тъй

като

респондентите, освен че са давали повече от един отговор, но също

така са участвували в повече от едно изследване, а освен това

няколко души са участвували в едно и също изследване. От чертежа
се вижда, че разликата между възложителите, поставени на първо

място

(научните

институции)

и

следващите

ги

-

органи

на

изпълнителната власт е значителна - 57 към 37 отговора. Тази

голяма разлика ни изглежда естествена, тъй като спецификата на
работата на Института по социология като фундаментално научно
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звено

в

областта

предполага

преобладаването

на

научните

институции като възложители на изследвания.
взето,

Общо
социологически

"социологически"

и

възложителите

изследвания.

предизборни
разбираме

или

поръчват

най-често

Тук

общосоциологцчески,

под
или

отраслово-социологически изследвания. Ако използваме известната
терминология на Ж. Ошавков, можем да уточним, че става дума за
изследвания, обхващащи цялата или почти цялата социологическа
система на обществото, или пък отделни нейни основни сфери или

главни

области.

Тук

трябва

да

добавят

и

изследвания

от

социологическа гледна точка на нови или доскоро подценявани по

идеологически причини обществени явления като безработицата,
бедността, религиозността, етническите проблеми и др. под.

Трябва да се има предвид, че Институтът по социология е
често сам на себе си възложител на социологически изследвания,

които се включват в плана на Института.

На

трето

място

са

и

демоскопските

маркетинговите

изследвания. Именно те, а също и предизборните най-много зависят

от изискванията па възложителите поради своята специфика (вж.
Фиг. 5.2.). Тук трябва да се отбележи, че в разглеждания от нас

период - 1991-1994 г. са се състояли редица избори и е естествено
възложителите да настояват за такива изследвания.

Фиг. 5.2.
От какво зависи организирането на даден тип ЕСИ

-ф— възложителите

— финансовите
възможности
—възм. на изслед
екип

1 - дсмоскопски; 2 - социологически; 3 - социално-психологически;
4 - маркетингови; 5 - предизборни; б - други.
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Финансовите
провеждането

на

възможности

социологически,

най-важен

са

предизборни

и

фактор

за

демоскопски

изследвания. Възможностите на изследователите, както би могло да

се

най-много обуславят социологическите и

очаква,

социално

психологическите изследвания.

Важен аспект на взаимотношенията възложител-изпълнител
е,

вече

както

изследванията.

посочихме,

Тук

използването

на

резултатите

от

кажем,

че

резултатите

от

можем

да

изследванията, провеждани в Института, се използват от повече

потребители; малко са тези, които са ползвани само от един

потребител или са само отчетени пред Научния съвет, т. е. не са
излезли извън рамките на Института. (Вж. също Фиг. 5.3.).
Ио отношение на конкуренцията тридесет

и трима от

анкетираните научни сътрудници изказват мнението, че съществува

борба

конкурентна

изследователски

звена

за

поръчки

във

и

между
Института.

извън

действуващите
Най-изявени

конкурентни звена извън Института по мнение на респондентите са
ЦИД (Център за изследване на демокрацията), НЦИОМ и някои

други частни фирми. Поединично са посочени най-различни други

звена, включително и секции на Института. 20 души обаче са
заявили, че не могат да преценят, кои звена реално ги конкурират, а
за шестима конкурентна борба

въобще

не

съществува.

80

%

анкетирани смятат, че конкурентната борба ще се засилва в бъдеще.
Тук се налага забележката, че би трябвало, и това е направено от

нашите респонденти, да се
поръчки

и

разграничи

конкурентната борба

за

конкуренцията по отношение па изследователските

възможности. За второто наистина може да се смята, че Институтът

по социология е без конкуренти. За пример може да се даде секция

МСИОМ, която, доколкото ни е известно, единствена в страната

провежда методически и методологически изследвания от типа на
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настоящето. Могат също да се посочат секциите по социология на

труда,

на

науката

и

общности

образованието,

и

социална

стратификация, и по етиосоциология, които според нас провеждат

уникални

социологически

изследвания,

включително

и

международни сравнителни. Към това трябва да се добави мнението,

изтъкнато по-горе, че провеждането на социологически и социално

психологическите изследвания най-много зависи от възможностите
на изследователските екипи на Института, които наистина са без

конкуренция в страната. Най-сетне някои респонденти смятат, че не
съществуват запазени изследователски зони и е напълно нормално

различни звена да изследват едни и същи проблеми или явления,
макар и от различна изследователска гледна точка.
Финансирането

на

изследванията,

особено в

последните

години, е особено важен проблем за изследователите.

Това е

посочено и от нашите респонденти - повечето от тях срещат
трудности при финансирането и смятат, че организирането особено

на

социологическите

изследвания

зависи

от

финансовите

възможности (на второ място след изискванията на възложителя),

както вече посочихме.
б.

Оценка на използване на резултатите, перспективите и

бъдещи стратегии.
Един основен проблем на социологическите изследвания

е

използването на техните резултати, след като са изпълнени вече

изискванията па възложителя. Общата оценка на респондентите за

използването на резултатите от изследванията,

провеждани от

звената на Института по социология е, че преобладаващата част от

тях са използвани от двама и повече потребители, малка част са

отчетени само пред Научния съвет и още по-малко са използвани
само от един потребител (вж. Фиг. 6.1.).
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Фиг. 6.1.

Добре е, че данните от изследванията не се "изхвърлят" след

представянето им па възложителя, а се използват и от други
изследователи и потребители.

Същевременно
трудности

при

респондентите

рационалното

смятат,

използване

на

че

са

срещали

резултатите.

Те

вероятно имат предвид, че резултатите от едно ЕСИ могат да се
използват

многократно,

от

повече

изследователи

от

различни

области, за сравнителен анализ в синхронен и диахронен план, че
тези резултати получават историческа стойност и пр. А подобни
сравнения и многократно използване във времето, както показва

нашия методически опит, са твърде рядка практика дори и в
Института.

Най-често резултатите от изследванията се използват за

написване на научни съобщения;

на второ място е

посочено

използването за сведения за възложителя, на трето място - за
прогностични предвиждания.

Следва обосновка на управленски

решения и на последно място - за публицистични изяви в печата,

радиото и телевизията. Тези мнения показват, че все още се прави

малко за популяризиране на работите на Института по социология
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сред широката публика, та дори и сред специалисти от други звена

извън Института. (Фиг. 6.2.).

Фиг. 6.2.
Резултатите от ЕСИ се използват за:

4

3

6 не
зная

5

X цели

1 - обосновка на управленски решения; 2 - научни съобщения; 3 - прогностични

предвиждания; 4 - сведения за възложителя; 5 - други.

Тук отговорите отново са повече, тъй като едни и същи
изследвания

са

за

използвани

различни

цели,

посочени

от

респондентите.
Според предпочитания та на изследователите от Института,

най-важни са възможностите за публикуване на резултатите, а от
тях

най-голям

дял

психологическите

изследвания,

социално

и

социологическите

заемат

непосредствено

следвани

от

предизборните изследвания. Предизборните изследвания позволяват

най-бързо

демоскопските,
смятат,

че

изследвания,

следвани

от

от

платени

маркетинговите.

"услуги"

пай-търсени
следвани

най-добре

а

представяне,

са

изследвания

Изследователите

цялостните

социологически

са

комплексни

анализи,

трендови

изследвания и др. под. За най-рентабилни се смятат цялостните

комплексни изследвания. В същото време изследователите смятат за

свой

"специалитет"

именно

показаните

най-търсени

"услуги",

независимо от специализацията в отделните изследователски звена.
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Фиг. б.З.
Кои от извършваните от Вашата секция услуги са:

I - цялостно комплексно изследване; 2 - само събиране на данни; 3 - интервюта с фокусгрупи; 4 - само обработка на данни; 5 - контент-анализ; 6 - социологически анализи,
трендови изследвания и пр.

И трите разпределения тук са почти 15 - образни. Добре е да

се обърне внимание на двете "моди" в краищата, които се отнасят
до първия и последния вид "услуги". Те са едновременно най-

търсепи, пай-рентабилни и са "специалитет" на сътрудниците па

Института.
Това потвърждава изказаното по-горе мнение, че Институтът
като цяло е в състояние да провежда всякакъв вид социални

изследвания, а не само социологически, а също и други услуги, като
например контент-анализ и интервюта с фокус- групи, които да се

използват и от други изследователи извън Института. Основният
"специалитет" на Института обаче е социологическият анализ -

теоретичен, по данни от други изследвания, трендови изследвания и
пр. Това мнение е важно за определяне на по-нататъшната стратегия

и

тактика

на

Института

в

новите

условия

на

затруднено

финансиране, конкурентна борба, търсене на поръчки и източници
за "услуги" и т. н. На тези въпроси ще се спрем малко по-подробно

в трета глава на настоящата разработка.
Що се отнася до перспективата на пазара на изследвания и

изследователски услуги в бъдеще, преобладава мнението (над 70 %),
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че той се разширява, за повечето респонденти (42%) - бавно, а за

някои - около една трета: бързо (вж. Фиг. 5.6.).

Фиг. 5.6.
Как оценявате перспективата на пазара за
изследвания в бъдеще - в проценти

2
42%

1 - пазарът се разширява бързо; 2 - пазарът се разширява бавно; 3 - пазарът е статичен;
4 - пазарът се свива; 5 - не мога да преценя.

Това

говори,

че

се

увеличават

и

перспективите

за

сътрудниците на Института да се включват още по-активно в

изследователска

работа,

финансови възможности.

стига

само

да

са

налице

желаните
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ГЛАВА ВТОРА.

ОЦЕНКА НА НАУЧНОТО РАВНИЩЕ НА ТРИ
КОНКРЕТНИ СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

1. Обща постановка.

11аучното равнище на социологическото изследване, съгласно

лансираната от авторите на настоящата глава теория се определя, от
една страна, от степента на изпълнение на изискванията към

етапите

и

на

елементите

ефективност1.

Става

дума

изследването,

за

свързани

изисквания,

чието

с

неговата

изпълнение

осигурява високо качество на информацията от ЕСИ при оптимални

разходи на човешки, финансови и времеви ресурси.

Високото

качество на информацията на свой ред предполага наличието на
достоверност, представителност и пълнота. От друга страна, към

горните изисквания се прибавят изисквания за вида на научните

продукти от изследването. А именно: "... научните резултати продукти на научно-изследователската дейност ... могат да бъдат:

- напълно ново познание за изследвания обект;
- знание, което допълнително доказва и утвърждава вече
известни истини за изследвания обект;
- знание, което повтаря известна истина за изследвания
обект, но в друга форма и измерение;

- знание, с което се поставя нов проблем за изследване.

Когато в разработката не се съдържа нито един вид от

посочените по-горе знания, тогава трудно би могло да се твърди, че

в нея се съдържа някакъв научен резултат, т. е. няма нищо ново за
изследвания обект и в оценките тя се причислява към тривиалните

прояви на изследователската дейност..."2 Ясно е, че тук става дума
за продукта от разработките, свързани с анализа на резултатите от
емпиричното изследване.
1 Атанасов, Ат., В. Георгиева, М. Молхов, Ефективност на ЕСИ, II част, гл. IV, нар.
11, с. 74-85, С„ 1992.
2 Цит. сьч, част I, с. 10 -11.
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В

работа

цитираната

на

осигуряването

качествена

информация при оптимални разходи е наречено от нас вътрешна

или собствена ефективност на емпиричното изследване.

нататък

в

в

изложението

настоящата

глава

под

(Оттук
термина

"ефективност" навсякъде ще разбираме "собствена ефективност"
според предложената в този труд дефиниция.) Там сме посочили, че
ефективността може да се определи като обща ефективност на
етаните и елементите на изследването. Посочили сме също, че

изпълнението на някои изисквания към даден елемент или етап
може да противоречи на изискванията към друг елемент или етап.

Тези

противоречия

понякога

поставят

въпроса

за

кои

това,

изисквания да бъдат предпочетени пред други, с оглед все пак
запазването на добра степен на ефективност, което зависи преди

всичко от задачите на конкретното изследване.
Първото

противопоставяне

е

спрямо

количествената

и

качествената страна на ефективностга. Всъщност за изследователя,
провеждащ конкретното изследване, е по-важна качествената страна

на ефективността, т. е., стремежът е да се получи достоверна, пълна

и представителна информация от него, независимо от разходите.
Обаче една по-задълбочена преценка би могла да покаже доколко са
"фатални" тези увеличени разходи за общата собствена ефективност

на изследването, разбирана според дадената по-горе дефиниция.1
Второто

противоречащи

противопоставяне

си

изисквания

засяга

към

именно

отделните

посочените

на

елементи

изследването. Па този въпрос ще се спрем малко по-подробно при

излагането на тези изисквания.

В

цитираната

книга

се

подчертава

нееднократно2

,

че

определянето на ефективностга може да стане поне при сегашното

състояние на теорията на ЕСИ само по косвен начин. Един от тях е
проверката

доколко

се

спазват

1 Цит. съч., гл. II, с. 87.
2 Цит. съч., ч. I, с. 67, 68; ч. II, с. 85-86 и др.

изискванията

към

отделните
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елементи на изследването, като се има предвид направената по-горе

забележка.
на

Проверката

1)

изпълнението

на

изискванията

към

теоретичния модел на изследването е спрямо набора от понятия,

хипотези и съответствуващия му математическия модел, ако такъв
съществува.

на

Проверката

на

изпълнението

изискванията

към

теоретичния модел може да стане въз основа на неговото описание,
направено от авторския колектив. Описанието на теоретичния модел

включва признаците (индикаторите) и хипотезите, и се прави

съответната проверка на изпълнението на необходимите към тях
изисквания. Така например, според руския автор Болгов, за да бъде

една хипотеза добра, трябва да бъде изпълнено следното:
а)

хипотезата

не трябва

да

съдържа

да

противоречи

понятия,

които

емпирично не се проверяват;

б)

хипотезата не трябва

на

но-рано

установени научни факти;

в) хипотезата трябва да бъде проста, да не съдържа голям
брой различни допускания и ограничения;

г) хипотезата трябва да бъде достъпна за проверка при
наличното

равнище

на

теоретичните

методическата

знания,

осигуреност и практическите възможности на изследването;
д) добрата хипотеза съдържа ясно в самата си формулировка

указания за начина на нейната проверка".1
Освен това от описанието на зададените хипотези се прави
допълнителен извод за пълнотата и чистотата на понятийните
индикатори. (Тези критерии се уточняват в цитираната книга, ч. II,

гл.

IV,

нар.

II,

с.

74).

Такива

проверки

не

изискват

тясна

специализация по изследваните проблеми или по предмета на

конкретното емпирично изследване.

1 Болгов, В. И., Бюджет времеви при социализме, М., 1973, с. 127.
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Ако

за

понятийните

индикатори

са

изпълнени

всички

изисквания, т. е. пълнота, чистота и непроизволност и самите те са
добре операционализирапи, то е ясно, че моделът може да бъде

определен като добър.

В случай че не са изпълнени всички

изисквания, то в зависимост от конкретните цели и задачи на ЕСИ

моделът може да бъде окачествен като частично добър или лош.
на

11роверката

изпълнението

на

към

изискванията

хипотезите дава допълнителна информация относно качествената
оценка на модела. Трябва да се има предвид, че изискванията към
хипотезите могат да се разделят на по-строги, и на по-слаби, чието

неизпълнение не води до сериозни последици. Към първата група

спадат изискванията а), г) и д), посочени по-горе.

2/ Степента на спазване на изискванията към въпросника за
ЕСИ, разглеждан в трите му аспекта - като материален израз на

програмата за ЪХАД като инструмент за наонране на пт.рънмна

информация

и

като

носител

на

информация,

пригодена

за

обработка, може да го определи като: добър, частично добър и лош
(Повече подробности се намират в цит. книга, ч. II, гл. V, нар. 1, с. 89

- 93).

3) Проверката за изпълнението на изискванията към проекта
за обработка на данните от ЕСИ включва най-напред дали има

съответствие между представените в теоретичния модел хипотези и
работните" хипотези, залегнали в този проект. Друга проверка е да
се

огледа

видът

на

изходните

данни,

които

предполагат

осъществяването на този проект и въз основа на които се правят

по-нататък съдържателният социологически анализ и синтез. Трета
проверка е дали чрез получените резултати се проверяват всички
хипотези, заложени в теоретичния модел; дали резултатите дават

възможност за обяснителен съдържателен анализ и прогнозиране;
дали дават възможност за изготвяне на цифрова публикация. Голямо

влияние

върху

оценката

на

проекта

за

обработка

оказва

необходимостта в някои случаи от допълнителна обработка на
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данните, непредвидени в него. Всички тези проверки окончателно
оформят оценката на проекта като ефективен или не, като под

ефективен

разбираме

ще

проект,

оценен

едновременно

като

качествен (свързан със проверката на хипотезите) и икономичен

(свързан

с

разходите

на

машинно

време,

програмиране,

допълнителни обработки). В останалите случаи проектът би трябвало

да се оцени като неефективен.
4) Проверката

за

изпълнението

на

изискванията

към

извадката се основава на съображенията на авторския колектив

относно избора на модел и обем на извадката. Преценката на тези
съображения се прави въз основа на това, доколко избраната
извадка осигурява представителност по отношение на генералната

съвкупност.

Общата

на

оценка

планираната

извадка

е

задоволителна или незадоволителна (11овоче в цит. книга, с. 96).
5) Изискванията към метода на регистрация са двустранни.

Най-напред се проверява доколко е удачен или неудачен изборът на
този метод, т. е. съответствието между метода и източниците на

информация и техните характеристики, както и обемът и видът на
самата информация. Втори път се проверява доколко са спазени

методическите изисквания към реализацията на избрания метод.
Тази оценка може да има вида висока, средна или ниска степен на

задоволяване на тези изисквания.

б) От гледна точка на ефективността можем да оценим
обработката на данните в два аспекта: в зависимост от това, дали са

изпълнени задачите на проекта за обработка и то в удобен за
използването им от изследователя вид, то обработката може да бъде

качествена или некачествена.

По отношение на компютърните

програми, където главното изискване е бързината, обработката

може

да

бъде

оценена

като

икономична

и

неикономична.

Разполагайки с двата вида оценка, можем да дадем една обща

оценка за ефективността или неефективността на обработката на

данни, аналогична па оценката на проекта за обработка.

83

От изложените изисквания и съответствуващите им оценки

може да се изведат някои изисквания към

самия

модел на

ефективността на ЕСИ и съответствуващата му скала. Те могат да се

обобщят така:

1°. Моделът трябва да дава възможност за равновероятностна
оценка, т. е. всяка възможна оценка трябва да има една и съща

вероятност за попадане в скалата;
2°. Моделът трябва да има добра разделителна способност, т.
е. по възможност максимално да отчита приноса и влиянието на
отделните елементи на ЕСИ върху ефективността в двата й аспекта -

количествен и качествен.

3°. Моделът трябва да бъде ясен за интерпретиране;
4°. Получената скала на ефективността както всяка скала,

трябва

да

притежава

свойствата:

валидност,

разбирани

съгласно

от

модел

Предложеният

нас

надеждност,

"Рабочая
представя

устойчивост

книга

и

социолога".1

ефективността

като

равномерно разпределена случайна величина.
Моделът позволява да се правят оценки за ефективността на
ЕСИ от два типа - априорна и апостериорна. Априорната оценка

включва предварително избиране на степента на ефективността, към
която да се насочи дадено ЕСИ. Тази оценка се прави в зависимост

от ресурсите, с които разполага изследователят (има се предвид
финанси, хора и време) и условията, при които ще се провежда

изследването.

При апостериорната оценка изследователят извършва всички

процедури по оценяването на изпълнението на изискванията към
елементите на изследването, посочени по-горе. Така той получава

1 Осипов, Г. В. (ред.), Рабочая книга социолога, М., 1982, гл. VII, с. 251
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комбинация от оценки, които ще му позволят да види в коя стенен
на ефективност по скалата попада разглежданото изследване.

За оформянето на общата оценка на ефективността сме
предложили използването на бални оценки :

-

при

предположение за равностойност на

оценяваните

елементи на ЕСИ от гледна точка на осигуряването на соствената му
ефективност, т. е. отчитане само на приноса на отделните му

елементи;

-

при подреждане по значимост на елементите на ЕСИ

съобразно влиянието им върху собствената ефективност, т.

е.

отчитане освен на приноса, но и на влиянието на отделните

елементи върху общата оценка на ефективността. Това подреждане

зависи също така от вида на изследването. Ние сме предложили
четири основни класа ЕСИ в зависимост от връзката изследователобект и вида на използвания инструментариум - дали е "свободен"

или стандартизиран. Тези класове са, както следва:
I

клас

включват

непосредствени

-

пряка анкета

с

стандартизирани

разновидностите

й;

ЕСИ,

които

стандартизирано

интервю, вкл. телефонно; изследване на бюджета на времето;

II клас

-

опосредствани

стандартизирани

ЕСИ,

които

включват т. нар. косвена анкета и контент-анализ;

III клас - непосредствени нестандартизирани ЕСИ, които
включват свободната беседа;

IV клас

включват

-

нестандартизирани

опосредствани

наблюдение;

симулационен

метод,

ЕСИ.

изучаване

Те
на

документи.
1

1одреждането

на

съображения, се показва в таблица 2.1:

елементите,

според

изтъкнатите
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Табл. 2.
I клас

Елементи
на ЕСИ

II клас

Тегло

Ранг

Ранг

III клас

Тегло

Ранг

IV клас

Тегло

Ранг

Тегло

Модел

1

10.00

1

10.00

1

10.00

1

10.00

Въпросник

2

8.82

2

8.82

8

3.94

9

2.94

1|роскт за
обработка

9

2.94

6.5

4.19

5.5

5.23

5.5

5.23

Извадка

8

3.24

8

3.24

4

6.00

7

4.06

Избор п<1
метод на
регистрация

5.5

5.23

9

2.94

9

2.94

8

3.94

Стопен на
реализация
на метода

4

6.00

5

5.94

3

7.67

3

7.67

Обработка на
данните

7

4.06

6.5

4.19

5.5

5.23

5.5

5.23

Инструкция

3

7.67

3

7.67

7

4.06

4

6.00

Организация

5.5

5.23

4

6.00

2

8.82

2

8.82

В табл. 2.1. са посочени бални оценки (тегла) с отчитане на

влиянието на отделните елементи на ЕСИ в зависимост от техния

тип (клас), които са резултат от проведена експертна оценка. Всички
участвуващи експерти са известни специалисти по методически

въпроси на ЕСИ от Института по социология и извън него. Поради
това, че кръгът на включените в експертната оценка специалисти е
почти затворен, нямаме основание да се съмняваме в качеството на

дадената

от

тях

информация.

Обработката

на

данните

от

експертната оценка е извършена с помощта на програма "Дуално
скалиране на ранжирани данни" от пакета 8Р55 (програмист Я.

Янакиев).

(11о-подробно описание на

експертната

процедура

направено в цит. книга, гл. VII, нар. II, с. 125-126).

Общата оценка на ефективността се получава по формулата:

е
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Ег =

(1)

V /

- където:

р( са теглата на елементите от табл. 1 ; а Ц са балните оценки

на елементите; ( I = 1,2, .... 9). Балните оценки на елементите

се

задават, както следва:

Табл. 2.2 (примерна)
Елементи на ЕСИ

Балове

Теоретичен модел

1, 2, 3

Въпросник

1. 2, 3

Проект з<> обработка

1, 3

Избор на метода па регистрация

1, 2

Извадка

1, 2

Реализация на метода на регистрация

1, 2, 3

и т. н.

Скалата, получена по формула (1), отчита едновременно
както

приноса,

така

и

влиянието

на

отделните

елементи

на

изследването върху неговата ефективност. Посочените тук бални
оценки са израз на формализирането на вербалните оценки относно
спазването на изискванията към елементите на ЕСИ по отношение

на ефективността, които сравнително подробно изложихме по-горе.

Формализацията се изразява в това, че тези вербални оценки
обръщаме в съответни степени на спазване на изискванията, като на

всяка стопен отговаря определен бал, например па писка степен
отговаря бал 1, а на висока степен - бал 3 или 2, в зависимост от

елемента на ЕСИ.
Тъй като нашата цел при настоящето методическо проучване

е да дадем оценка не само на ефективността, но преди всичко на
научното равнище на изследванията, пие не навсякъде използваме

пълния модел

на ефективността, а само тези части, които ни

интересуват в случая. Освен това

се има предвид и качествената

оценка па наличието на научен резултат и неговата йерархия в

посочения по-горе смисъл. Общата оценка на научното равнище на
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изследванията,

предвид

качествения

й

характер,

е

вербална,

неформализирана и разположена в три степени: високо, средно и

ниско научно равнище.
2. Оценка на научното равнище на конкретни емпирични

изследвания, проведени в Института по социология.
За оценяването на научното равнище, което се прави за

първи път у нас по този начин, ние провеждаме методическо
изследване с авторските колективи на три емпирични изследвания,
проведени от три секции на Института по социология през периода

1991 - 1994 г. Изборът на колективите стана с тяхното съгласие, като
от списъка на проведените изследвания

авторите на настоящето

изложение подбраха изследвания с по-голям обхват, с актуална и
привлекателна тематика, а също и с участието на повече сътрудници

в

колектива.

След

получаването

съгласието

на

на

научните

ръководители на съответните секции или колективи на авторите
бяха

раздадени

въпросниците,

свързани

с

оценката

на

ефективността, съгласно посочената в предния параграф методика.

Допълнително са събрани данни за годината на провеждане на
изследването на терена, вида на разработките и публикациите,

свързани с изследванията, дали са международни или национални,
кой финансира съответното изследване, а също и за обема на
извадката. 11олучени са около 10 попълнени

въпросника, чрез

отговорите на които сме се опитали да оценим научното равнище на
представените по-долу изследвания. Използвана е и информация от

разговори с ръководители и членове на авторските колективи по
още десетина допълнителни въпроси, свързани преди всичко с

публикациите

след

инструментариум па

изследванията.

Прегледан

изследванията от

е

различните

и
им

пълният

етапи

-

въпросници (включително и за пробно изследване) и инструкции.
Освен това авторите на настоящата глава са се запознали със

съдържанието и основните научни изводи в главните публикации на
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авторските колективи - монографиите, вече излезли или йод печат,
по съответните теми. От това съдържание са направени преценки за

научните продукти от изследванията.
Представянето на изследванията, подложени на оценка, става

по хронологически ред на тяхното провеждане на терена.
2.1. Изследване: "Отношението към частната собственост и

частния бизнес у нас".
Разработено е от секцията "Етносоциология" с авторски
колектив: проф. д-р Минчо Драганов (ръководител), ст. н. с. Таня
Неделчева, доц. Нина Пехливанова и научните сътрудници Антоний

Вендов, Бонка Бонева, Борислав Нинов, Искра Петкова, Татяна

Коцева. Изследването е проведено на терена на два етапа - първият
етап - през ноември- декември 1991 г., а втория - февруари-март

1993 г. Целта е била да се установи различието в нагласите на

респопдептите в два различни момента от развитието на страната.
Въпросниците на двата етапа на изследването се различават слабо.

И

на

двата

етапа

извадките

са

представителни

за

страната.

Изследвани са на първия етап 1209, а на втория - 1400 души на и над

18 год. възраст. Изследването е национално. Финансирането е
осигурено от Националния фонд за научни изследвания.
Резултатите от изследването са били обнародвани в редица
научни

и

научно-популярни

публикации.

доклад за Фонда за научни изследвания.

Представен

е

научен

Представени са две

съобщения - едно колективно и едно авторско на Източно-западната

среща

на

Европейската асоциация по

социална

психология

в

Мюнстер - 1992 г. Издадена е и монографията "Българинът и
частния бизнес - между разочарованието и надеждата" от колектива

на изследването. 11убликувана е и една научна статия, и множество
статии (над 20) в различни вестници.

Оценката на ефективността, а оттам и на научното равнище
на това изследване е:
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От отговорите на нашия въпросник следва, че типът на

хипотезите

отговаря

на

на

типа

задачите

на

изследването,

включително и по брой. Самите хипотези следват съществуваща
теория, която е използвана и за образуването на набора от понятия.
Следователно наборът притежава необходимите свойства - пълнота,

чистота, непроизволност, а хипотезите се приемат за добри. Така

теоретичният модел се оценява като добър и му се приписва бал 3.
Въпросникът е адекватен спрямо теоретичния модел, а също

и спрямо съвкупността от изследвани лица по форма и съдържание.
По

въпроса

е

дали

максимално

пригоден

за

непосредствена

машинна обработка се установява, че са налице доста въпроси с

непълни отговори, въпроси, чиито отговори са с много дълъг текст и
въпроси

с

от

повече

един

отговор,

изискващи

допълнително

кодиране. 1 !ри тези констатирани слабости въпросникът в този му
аспект се оценява като слабо икономичен. При това положение
общата оценка на въпросника е частично добър - бал 2.

Инструкцията е максимално сбита, но съдържа достатъчно

ясни и еднозначни указания

за действията на анкетьора при

търсенето на респондента, установяването на връзка с него, как да
се действува при отказ и как да се попълва анкетната карта. Така тя
на условията за

отговаря

пълнота и яснота

всеобхватност,

и

получава оценка добра - бал 2.

I Троектът за обработка дава възможност за проверка на

всички

хипотези

-

той

предвижда

едномерни,

двумерни

и

многомерни разпределения и някои статистически коефициенти (хи
квадрат и др.), така че може да получи оценка ефективен - бал 3.

Извадката и на двата етапа е представителна за страната. Тя

е осъществена по модифицирана методика

на Леели Киш и

изискванията й са спазени от всички анкетьори. Общата оценка за

извадката е задоволителна - бал 2.

Методът на регистрация е индивидуална анонимна домашна
анкета

с

анкетьор

(самопопълваие).

Не

разполагаме

със
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съображенията на авторския колектив за избора на този метод, но

съдейки по съдържанието на въпросите от анкетната карта, той
може да

се

изследването,

сметне
а

и

за

адекватен

спрямо

на

предмета

и

обема на изследваната

на

обекта

съвкупност,

следователно той може да се оцени като удачен и да му се даде

оценка 2.

Тъй

като

по-голямата

част

от

оценките

на

авторския

колектив относно работата на анкетьорите е незадоволителна, то
прилагането на метода получава средна степен на изпълнение на
изискванията -оценка 2.

Обработката на данните според изпълиимостта на всички
предвидени в проекта дейности е качествена, а по отношение на
използването на готови програми и машинно време се оценява като

икономична. Общата й оценка е ефективна - бал 3.
Организацията

на

изследването

се

оценява

като

задоволителна, предвид недобрата работа на анкетьорите, според
авторския колектив. Тази оценка получава бал 2.

Оттук общата оценка на ефективността на представеното
изследване се получава по формула (1) и тя е: Е! = 45.27. По нашата

скала на ефективността тази оценка влиза в последната VII - найвисока степен па ефективност1 .

За оценката на научното равнище вече посочихме, че трябва
да се прибави към ефективността и равнището па получения научен
продукт. Тази преценка е направена въз основа на съдържанието на

публикуваната колективна монография. В анотацията към книгата,

написана от ръководителя на изследването, между другото се казва:
"Очертан е образът на частния бизнес през погледа на съвременния

българин, представено е въздействието на частния бизнес върху

личността у нас през последните години, откроени са масовите
ценности и нагласи при частния бизнес днес у нас."2 Съдържанието
1 Вж. цит. съч., с. 115.
2 Драганов, М. и др., Българинът и частния бизнес - между разочарованието и
надеждата, С., 1994, с. 4.
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на представената монография подсказва, че разгледаните в нея

проблеми са разгледани за пръв път у нас през социологическа

призма и следователно може да се заключи, че в резултат на двата
етапа на изследването е получено ново знание за изследвания обект

- населението на страната над 18 год. възраст при. условията на
преход у нас. Тук можем да добавим получаването на знание, което
допълнително доказва и утвърждава вече известни истини за

изследвания обект. Като се прибави тази оценка към високата
оценка на ефективността, можем да заключим, че представеното

изследване е на високо научно равнище.

2.2. Изследване "Образът на науката в българското
общество".

Проведено е на терена през април 1992 г. от авторски

колектив в състав: старши научните сътрудници Асен Йосифов, д-р

Виктор

Самуилов,

Талии

Горнев,

Петкова,

Кръстника

Пепка

Бояджиева (ръководител), научните сътрудници Вяра Ганчева, Иван

Чалъков, специалистите - к. с. н. Валентина Миленкова, Диана
Пенкова, Нина Вендова, Румяна Полова - Йорданова. Изследването е
национално,

финансирано

от

1 [ационалния

фонд

за

научни

изследвания. Изследвани са общо 1346 души - представително за
населението на страната от 18 до 60 навършени години. В резултат

на изследването са създадени следните публикации: доклад за

Фонда за научни изследвания; две научни съобщения с автори Ив.
Чалъков

и

П.

Бояджиева пред международни

конференции в

Гьотеборг 1992 и Мелник 1993 г.; две статии от същите автори в
чуждестранни списания и една статия с научно-популярен характер

с автор В. Ганчева във в-к "Аз-Буки". Публикувана е и колективна
монография "Науката - живот извън лабораторията", С., 1994, с

автори П. Бояджиева, Ив. Чалъков и Кр. Петкова.
Оценката на ефективността на това изследване е:
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Теоретичният модел на изследваното явление се опира върху

теорията на социалните представи. На общо осемте задачи на
изследването отговарят 15 хипотези, които съответствуват по тип на

типа задачи - описателни и обяснителни. И 15-те хипотези са били
проверени в хода на изследването. Следователно моделът отговаря
на изискванията за пълнота, чистота, непроизволност на понятията,
хипотезите отговарят на условията, посочени в предния параграф,

така че можем да го определим като добър и да му дадем най-висока
оценка - бал 3.
Въпросникът по трите му аспекта се оценява като добър, тъй

като

са

изпълнени

изисквания

всички

към

него,

а

именно:

адекватност спрямо теоретичния модел и спрямо съвкупността;

работоспособност - скалите, построени по време на изследването са

надеждни

(проверени

чрез

на

коефициента

Кронбах

а);

икономичност спрямо машинната обработка (1/4 от въпросите се

нуждаят

от

допълнително

кодиране,

т.е.

по-малко

от

нашия

критерий от 1/3). Следователно той получава бал 3.
Инструкцията съдържа обща представа

за

изследването:

обект, цел, обхват на изследването и методи за набиране на

първична информация; дава представа общо за организацията и

провеждането на изследването, както и научно-методични указания
за работа с въпросника и у казания за някои особени въпроси от
анкетната карта. Така тя отговаря на изискванията за всеобхватност,

пълнота, яснота и получава оценка добра - бал 2.

1 Троекгът за обработка може да се оцени като примерен за

изследванията, провеждани в Института по социология. Предвидени
са едномерни и двумерни таблици с приложение на коефициента

хи-квадрат, коефициенти на Крамер V за силата на зависимостта, а

на Кронбах за съвместимост на съставните признаци в една скала, а
също корелационен, еднофакторен и двуфакторен дисперсионен
анализ. Това дава възможност да се проверят всички заложени в
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изследването хипотези. Така че на този проект даваме оценка
ефективен - бал 3.

Извадката

е

представителна

за

страната,

двустепенна

гнездова, осъществена по метода на Леели Киш. Анкетьорите са

действували

съобразно

указанията

и

това

гарантира

нейната

представителност. Следователно тя получава оценка задоволителна бал 2.

Методът па регистрация е индивидуална домашна анонимна

с

анкета

анкетьор

(стандартизирано

интервю).

Според

съображенията на авторския колектив, търсена е сравнимост на

данните от тяхното изследване с тези от аналогично изследване,
проведено в Англия. Това се отнася и за извадката. Методът на

регистрация дава възможност за постигане на съответствие между

обекта

предмета,

на

изследването

и

обема

на

изследваната

съвкупност. Така подборът на метода на регистрация се оценява

като удачен - бал 2. 11риложението на метода е станало съгласно
инструкцията, като оценката на работата на анкетьорите на терена е

добра

и

много

добра,

като

втората

преобладава

значително.

Следователно е налице висока степен па спазване на изискванията
към метода на регистрация - бал 3.

Обработката на данните е дала възможност за изпълнимост
на

всички

операции,

предвидени

в

проекта

за

обработка.

Използвани са 6 готови програми от пакета 8Р88. Разходът на време

за предварителна и допълнителна обработка (ръчна и машинна) е
общо 145 часа спрямо същинската обработка от 66 часа. Тогава
обработката се оценява като качествена, но неикономична. Общата

оценка на обработката е неефективна - бал 1.
Организацията па изследването се оценява като добра, като

се има предвид посочената вече оценка на работата на анкетьорския
екип - много добра. Организацията получава бал 2.

По формула (1) ефективността на представеното изследване,
което е от първи клас, става ЕГ = 46.45. Това поставя изследването
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в VII - най-висока степен по скалата на ефективността. Оценката на
ефективността на това изследване става още по-висока, като се има
предвид,

че

е

пълно

проведено

пробно

изследване,

което

е

допринесло за отстраняване на някои недостатъци на въпросника и
организацията

на

генералното

изследване.

Така

че

пробното

изследване се оценява като ефективно.

За определяне на научното равнище на изследването трябва
да се добави към оценката на ефективностга му и оценката за

научния продукт на изследването. В монографията "Науката - живот
извън лабораторията", което представя най-значимите резултати от

представеното

изследване,

проблематизират

някои

се

широко

казва:

"Получените

разпространени,

резултати

изглеждащи

естествени и приети на вяра представи за науката и нейното място в
българската национална история ... За нас няма съмнение, че
обещетвеното разбиране на българите за науката е исторически

конструирано ... Осъзнаването и съобразяването с този факт само

по себе си е твърде важен научен резултат."12 Следователно, тук са
налице следните научни продукти - знание, което допълнително

доказва и утвърждава вече известни истини за изследвания обект;
знание, което повтаря известна истина за изследвания обект, но в

друга форма и измерения; знание, с което се поставя нов проблем
за изследване? . Това показва, че анализираното от нас изследване е

изиграло ролята си и е на високо научно равнище.
2.3. Изследване "Състояние и проблеми на домакинството"

Проведено е на два етапа - през 1992 и 1993 г. от колектив на

секция "Социология на труда и социалната политика", в състав:
проф. Георги Костов (ръководител), старши научните сътрудници
Саша Тодорова и Здравка Тонева, н. с. Теменуга Ракаджийска. На

1 Бояджиева, П., И. Чальков, К. Петкова, Наука та - живот извън лабораторията,
С., БЛ11, 1994, <’. 119-120.
2 Пак там, с. 120.

95

двата етапа на изследването с различаващи се въпросници са

изследвани по 1000 домакинства от цялата страна. Изследваните
лица от всяко домакинство са на възраст 18 и повече години.

Домакинствата се избират по списък, изследваните лица - по
модифицираната схема на Л. Киш. Методиката на регистрация е

индивидуална анонимна домашна анкета с анкетьор (самопопълване

или стандартизирано интервю, в зависимост от възможностите на
респондента).

Изследването

Националния

фонд

за

е

национално,

научни

финансирано

от

резултат

на

изследвания.

В

изследването са представени следните публикации:
- доклади до Фонда за научни изследвания за 1992 и 1993 г.;
доклади на различни научни конференции и една кръгла маса в
страната - София 1994 и 1995 г., Шумен - юни 1994, Варна, октомври
1994 г. с автори отделните участници в авторския колектив;

1

студия

"Социологически

проблеми

на

бедността",

Социологически преглед, 1993, 2, с. 45-93 ;

- 1 монография "Социологически проблеми на бедността"
(под печат);
- 10 статии в различни средства за масова информация от

участниците в колектива.
Нашата оценка е върху материалите от втория етап на
изследването - март-април 1993 г.

Теоретичен модел - отговаря на разработена по-рано теория,

следователно по отношение на набора от понятие той отговаря на
изискванията

за

чистота,

пълнота,

непроизволност

и

операционализация. 11о отношение на хипотезите може да се каже,
че те съответствуват на задачите на изследването: преобладават

описателните,

но

съществуват

и

обяснителни,

и

прогностични

хипотези. Хипотезите, отговарящи па теоретични те виждания па

авторите, отговарят на изискванията да са добри.

Тогава оценката на модела става добър - бал 3.
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Въпросникът като материален израз на програмата на ЕСИ е

адекватен на теоретичния модел, спрямо изследваната съвкупност
по форма и съдържание, а като инструмент за набиране на
първична

информация

е

работоспособен,

но

като

носител на

първична информация, предназначена за машинна обработка, трябва

да се оцени като неикономичен - почти 1/3 от въпросите се нуждаят

от предварително допълнително кодиране, а от някои въпроси с
повече от един отговор трябва да се построят съответни скали,

което изисква също допълнително време за първоначална

(не

първична!) обработка. Тогава общата оценка за въпросника става
частично добър - бал 2.

Инструкцията притежава качествата всеобхватпост, пълнота

и яснота, което дава възможност да я оценим като добра - бал 2.

11роектът за обработка предвижда

получаването па 230

едномерни разпределения, 650 двумерни разпределения (таблици)
със стандартните коефициенти за наличие и сила на връзката: хи-

квадрат и свързания с него коефициент на Крамер V,

коефициент

на вариация Маг, а също и някои други статистически анализи.
Проектът дава

възможност

за

проверка

на

всички

хипотези,

заложени в изследването. Може следователно да бъде определен

като ефективен - бал 3.
Извадката, представителна за страната, е реализирана по

модифицирания метод на А. Киш и е изпълнена от анкетьорите
съгласно инструкцията. Тя получава оценка задоволителна - бал 2.
Методът на регистрация е избран с оглед получаването на

максимално пълна и достоверна информация от респондентите. Той

позволява да се получи

съответствие между предмета, обекта на

изследването и обема на изследваната съвкупност. В такъв случай
подборът му получава най-високата оценка удачен - бал 2.
11ри реализацията на метода апкьторите общо взето са

спазили изискванията на метода и предписанията на инструкцията.
Тяхната работа е оценена от авторския колектив като добра. Чака
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реализацията е с най-висока степен на спазване на методиката - бал

3.
11ри обработката па данните са изпълнени всички операции,

предвидени в проекта, а също и допълнителни обработки, както
вече

Поради

посочихме.

големия

обем

допълнителна

работа

обработката може да се оцени като качествена, но неикономична.
Дори да приемем, че същинската обработка е отнела 1500 машинни

часа според отговора на този въпрос от анкетната ни карта, те са
достатъчно много за 1000 попълнени въпросници. Следователно
общата оценка на обработка та е неефективна - бал 1.

Организацията на изследването може да се оцени като
добра, като се има предвид и оценката за работата на анкетьорите.

Тя получава бал 3.
Оттук общата оценка на ефективността, като имаме предвид,
че и това изследване е от клас I, по формула (1) става: ЕГ =

което

поставя

изследваното

в

най-високата

VII

43.24,

степен

на

ефективността.
За

оценяване

на

научното

равнище

на

представеното

изследване трябва да се оценят и научните продукти, получени чрез

неговите резултати. Те се съдържат преди всичко в монографичния
труд "Социологически проблеми на бедността", който предстои да
бъде издаден. Основната теоретична постановка, върху която се
облягат авторите, се състои в положението, че: "Във връзка със

социалната диференциация изобщо и по-конкретно с богатството и

бедността, социологическите аспекти се състоят в това, да се

отговори

на

въпросите:

доколко,

как

и

защо

е

възможно

производството и възпроизводството на обществото и неговите

членове, като членове на определени социални групи и на цялото
общество

...

От тази

гледна точка социалната диференциация

изобщо и в т. ч. бедността и богатството ... е двигателят или

спирачката на сътрудничеството и състезанието между хората, на
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социалната система за оценка и подбор, които пораждат или
изключват развитието на хората и обществото."
"Социологическите проблеми на богатството и бедността ...

се състоят в разкриването на конкретните процеси и факторите,

които ги пораждат ... В нашия случай наличието на дълбока и

засилваща се криза, както и преходът от една обществена система в
друга,

от

една

страна

плод на

са

характера

на

социалната

диференциация в досегашното общество ..., а от друга, самите тези

процеси пораждат определени, по-слаби или по-силни противоречия

и проблеми в системата на социалната диференциация..."1
Следвайки тези теоретични положения, авторите са се

опитали да обобщят

"основните противоречия

и

проблеми на

нашето общество във взаимоотношенията на антиподите богатство и

бедност,

основните

...

в

направления,

които

социално-

икономическата политика на държавата във взаимодействие със

социалните

си

-

партньори

работодатели

наемния и самостоятелния труд,
с

и

представители

на

може да разреши основните

и

противоречия,

свързани

икономика."2

На базата на получените данни от изследването

кризата

прехода

към

пазарна

авторите са направили прогноза за перспективите за социалното

разслоение при запазване на провежданата досега политика и при
евентуалната й смяна.

Съдейки по представените в монографията резултати от това
изследване, можем да приемем, че научният му продукт се състои в:
знание, което допълнително доказва и утвърждава вече известни

истини за изследвания обект; знание, което повтаря известна
истина за изследвания обект, но в друга форма и измерение;
знание, с което се поставя нов проблем за изследване. Оттук

заключаваме,

че научното равнище на

изследването,

заедно с

високата степен на ефективност, е високо.
1 Костов, Г., Здр. Тонева, Саша Тодорова, Т. Ракаджийска, Социологически
проблеми на бедността, С., 1993, (под печат), с. 6-7.
2 Пак там, с. 301.
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3. Заключение - изводи и сравнения.

Настоящето методическо изследване на ефективността е от
типа сазе 81нс1у. Естествено е, че от него не бива да се правят

обобщения

широки

за

научните

многобройните

на

качества

изследвания, проведени в Института по социология за проучвания
от нас период. И все пак смятаме, че качествата на избраните от нас

емпирични

изследвания

отразяват

добре

картина

общата

на

изследователската работа в Института. Предполагаме, че ако бяхме
избрали не тези, а други изследвания за оценка, резултатите биха

били близки до получените. С други думи, може да се каже, че
провеждани

изследванията,

от

Института

напоследък,

са

високоефективни и на високо научно равнище - със сериозни
научни постижения, много от които с практическа приложимост -

социологически

анализи,

обобщения

и

прогнози

за

близкото

бъдеще. За нас е важно също, че и трите представени от нас

изследвания след завършването си поставят нови проблеми за
разглеждане,

нови

насоки

на

анализа

и

социологическото

обобщение.

На какво, според нас, се дължи високата ефективност и при
трите изследвания? На първо място на доброто осъществяване на
почти

всички

методически

изисквания

към

елементите

на

изследването. Особено силно впечатление прави задълбочената
разработка

на теоретичните модели

Авторите

не

се

задоволяват

на
само

изследваните

с

явления.

добросъвестната

операционализация на понятийните индикатори и включването им в

съответния въпросник в подходящ вид, а внимателно разработват
своите хипотези и ги привеждат също в работен вид, достъпен за
статистическа проверка. Така изводите от обработката на данните

непосредствено се прилагат в следващия ги социологически анализ
и обобщение. А по този начин и прогнозите на авторите

изглеждат

по-убедителни. С други думи, и при трите представени изследвания
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добре разработеният социологически теоретичен модел дава своите
практически плодове.

Инструментариумът и на трите изследвания прави също така
много

добро

впечатление.

Въпросниците

са умерено дълги

и

достъпни за попълване от респондентите, въпреки сложността на

самите въпроси и отговори (преобладаващо от табличен тип или с
повече от един отговор). Инструкциите също са много добре

премислени,

кратки,

но

съдържателни,

като

дават

всички

необходими указания за респондентите и анкетьорите и с това

допринасят за получаването на достоверна информация.
Анализът на ефективността на изследванията дава също

възможност да се откроят някои противоречия в изискванията към

елементите на ЕСИ, на които вече обърнахме внимание в първия
параграф на настоящата глава. Преди всичко става въпрос за

противоречието между качествената и количествената страна на
ефективността.

Търсенето

на

висококачествена

информация

поражда необходимостта от допълнителна обработка, вкл. и ръчна,
на въпросниците, което увеличава времето за общата й обработка, а

също така

предполага

търсеното

качество

и разход на интелектуален труд. Така

на

информацията

предполага

донякъде

неикономична реализация на проекта за обработка. Според нас
обаче това не намалява много ефективността на изследванията, тъй
като поне засега би трябвало на първо място да се набляга върху

качеството на информацията, макар и за сметка на количеството
вложен труд, машинно време и финансови средства.
Към високата ефективност се прибавя и високото качество
па представените научни продукти, които включват и ново знание

за изследвания обект (например при изследването на отношението
към науката), и сериозно задълбочават и осмислят знанието за

изследваните явления - отношението към науката, към частния

бизнес и проблемите на бедността в условията на прехода. Правят
се и предвиждания за бъдещото развитие на изследваните явления,
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а в изследването на бедността - при наличието на алтернативи на

развитие

обществото.

на

изследвания

в

тези

Така

области,

се

открива

които

поле

позволяват да

за

се

бъдещи
правят

сравнения с данните от проведените вече изследвания, т. е., да се
изследва динамиката на развитието на проблематиката. Тези високи
резултати се дължат, според нас, освен на добре разработените
теоретични модели, също така и на по-добрата организация на трите
изследвания на всичките им етапи. Тук можем да споменем по-

строгата насоченост на тематиката, по-компактните въпросници, помалките извадки - всички тези характеристики на елементите на
изследванията

облекчават

достоверността

на

работата

получената

задълбочен поглед върху

на

терена;

информация;

обезпечават

осигуряват

тази информация,

по-

по-прецизната й

обработка с разширяване на кръга от използвани статистически

методи, макар че тя все още си остава едно от слабите места на

изследванията в Института изобщо (вж. глава първа и трета на

настоящата разработка);

по-добро съдържателно използване на

данните. Тук му е мястото да посочим, че и трите изследвания са
разработвани със съучастието на сътрудниците на секция МСИОМ,

което вероятно също допринася за подобряване на качествата на

елементите на тези изследвания, а оттам - на ефективността и в
крайна сметка - на научното им равнище.
Въпреки

че

и

трите

разглеждани

от

нас

изследвания

получават най-висока степен на ефективност (според нашата скала,
тази степен варира от 42.54 до 49.34 точки)1 , балните им оценки,

макар и условни, позволяват да се откроят известни различия
между тях. Според тези оценки на първо място по ефективност се

поставя изследването "Отношението към науката" с 46.45 точки, на
второ мж го е изследването "Отношението към частния бизнес" с

45.27, и на трето - изследването

1 Цит. съч., с. 115.

"Състояние и проблеми на
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домакинството" с 43.24. Тези различия, макар и малки, съществуват

и отразяват донякъде методическите слабости при тези изследвания,
които сме разгледали при анализа им в предния параграф. От тази

гледна точка изследването "Отношение към науката" заедно с

научното равнище на представения от него продукт може наистина
да служи за еталон на социологическо изследване.

Анализът

на

ефективността

и

научното

равнище

на

представените изследвания позволява също така да се откроят още
по-ясно редица методически слабости при различните елементи на
изследванията, като не всички от тях са отразени в получените

високи оценки на ефективността. Ние вече споменахме по-горе, че
слабо

място

на изследванията в

Института е обработката на

данните, по-точно адекватността на приложените статистически
средства за анализ и оценка към типа на хипотезите, заложени в
модела. Така например, най-широко се използва анализът хи-

квадрат в случаи, когато според авторите, се оценяват обяснителни

или прогностични хипотези, свързани с едновременното действие

на множество

признаци. Вярно е, че критерият хи-квадрат по

принцип може да се използва като метод за оценка на качеството

на една прогноза,

но

в друг контекст.

Например,

когато

се

сравняват данни от прогнозата с реално наблюдавани стойности на

изследваните величини, т. е., когато времето за осъществяване на
прогнозата е вече дошло. 'Гук очевидно не става дума за подобни

проверки.
11а друго място се правят прогнози,

които не следват

непосредствено от приложения корелационен анализ, тъй като се
прилага обикновена, а по множествена и/или частна корелация.

При изследването па отношението към науката, което особено се

отличава с прецизното прилагане на статистическите методи, също
се откриват слабости. Например, след построяването на скалите,
надеждността им остава непроверена. Приложеният коефициент а

на Кронбах не е достатъчен за тази цел. Гой служи за оценка на
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валидността, донякъде на устойчивостта на скалата. Настрана остава

проверката на правилността, за която съществуват други методи за

оценка.1

Това показва между другото, че трябва по-активно да се

търси помощта на квалифициран статистик при подготовката на

проекта за обработка, а и в процеса на обработката, тъй като

непрецизното прилагане на статистическите методи често води до

неточни съдържателни изводи.
Въпреки направените забележки, още веднъж искаме да

подчертаем

високите

научни

и

методически

качества

на

представените от нас емпирични изследвания, което говори за

добрата подготвеност на сътрудниците на Института по социология
да провеждат всякакви емпирични изследвания на високо научно

равнище.

1 Вж. например Рабочая книга социолога, гл. VII, с. 252-264.
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ПЕРСПЕКТИВИ НА ЕСИ В БЛИЗКОТО БЪДЕЩЕ

ГЛАВА ТРЕТА.

1. Съотношението научни-приложни изследвания

Съотношението научни-приложни изследвания е важно за

стратегията и тактиката в научната политика на „ Института по

социология. Трябва обаче в самото начало да се подчертае, че
разделението "научни-приложни" е донякъде изкуствено. Тук под

"приложни"

поръчковите

разбираме

изследвания.

При

тях

основните цели са наистина свързани предимно с нуждите на

социалното

определят

в

управление

до

голяма

най-широк

степен

от

смисъл,

а

възложителя.

задачите

Под

се

"научни"

разбираме изследвания, чиито основни цели са: "получената при
изследването

емпирична

нататъшното

развитие

информация

на

да

се

емпиричното

използва
и

за

по

теоретичното

социологическо познания."1 Същият автор говори за два аспекта на
целите

на

емпиричното социологическо изследване.2 Може

би

разграничението "научни-приложни" трябва да се прави по линията

на преобладаването на единия или другия аспект на тези цели или
пък, както вече посочихме, но линията поръчкови-самостоятелни

социологически изследвания. Като особен вид научни изследвания
може също да се изтъкнат методически изследвания от типа на
настоящето, които в научен аспект, да перефразираме цитирания

автор, имат за цол да обогатят (развият) методологията и методиката
на емпиричното социологическо изследване, а в практико-приложен

- да подобрят използването на едни или други методи на изследване
при подходящите за това условия, да се избегнат някои забелязани

от методиците грешки, да се задълбочи анализа на данните, както
във формален (математико-статистически), така и в съдържателен

план. Но и в двата си аспекта методическите изследвания не излизат
извън рамките на самата социология като наука и само косвено

1 Атанасов, Ат., Достоверност и контрол при ЕСИ, (2.,1900, с.12.
2 Пак там, с.12
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да

могат

влияят

на

аспект

практико-приложния

на

самите

социологически изследвания.
От досегашната практика на Института по социология се

вижда,

че

двата

взаимообвързани.

посочени

аспекта

на

целите

на

ЕСИ

са

Няма пито едно изследване на Института с

излизане па терена, независимо от неговия обхват и задачи, което

да не е имало и практическо приложение или насоченост. Правило е
в дейността на Института резултатите от емпиричните изследвания

да се предоставят на управленците, независимо дали това е било
задължение на авторските колективи или отделните автори или не.
Друг е

въпросът доколко тези управленци

съобразявали

с

мнението

и

препоръките

са се

(властници)
па

социолозите

от

Института и извън него. И през разглеждания от нас период (1991-

1994г.), в отсъствието на определени задължения на Института към
властта и управляващите, когато социолозите общо взето сами
определят

задачите

и

направлението

на

социологическите

изследвания, може да се каже, че е трудно да се откроят чисто

научните от чисто приложните изследвания.
От материалите, изложени в глава първа на настоящата

разработка става ясно, че преобладаващите изследвания в Института

през разглеждания период са не поръчкови, а а свързани с научно

изследователските теми на сътрудниците му. В новите условия на
финансови трудности се засилва значението на 1 {ационалния фонд

за

научни

изследвания,

предназначен

да

подпомага

именно

изследователски теми с предимно научен характер, за които в
днешно време не могат да се осигурят средства по друг начин.

11оръчковите изследвания са тези, които могат и реално

носят определени допълнителни средства (финансови и технически)
на Института. Въпреки това те все още не са достатъчни на брой.

Тук може би все още си казва думата инерцията от миналото, при
което основни възложители на изследвания са тогавашните ЦК на
БКП, Държавен съвет,

някои окръжни кометети па БКП или
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окръжни съвети и т. е. най-висшите органи на властта у нас.
Впрочем, и понастоящем основни възложители на изследвания за
Института

са

висши

органи

държавни

-

събрание,

Народно

Президентство, Министерски съвет. Средствата за информация са
много рядко възложители на изследвания. Нашите наблюдения

показват, че че те вече имат или собствени социологически звена,
или ползват услугите на вероятно свързани по някакъв начин с тях
частни социологически агенции. Съвсем очевидно е например, че

Националната телевизия, след като се освободи от своя някогашен

център,

социологически

сега

работи

предимно

с

три

частни

социологически звена, като ВВ25 "Галъп интернешънъл", МВМП и

Медиана. Също така очевидно е, че Институтът по социология

трябва да си пробива път при нарастващата конкуренция в борбата
за поръчки.
Поръчковите изследвания, особено напоследък, изискват от

изследователя

съсредоточеност

максимална

времето,

предоставено

ограничения

във

програмата,

инструментариума,

му

подготовката,

поради

за

силните

разработка

на

провеждането

на

терена, обработката, анализа на данните и тяхното социологическо
обобщавано в доклад за възложителя. При наличието на такъв

мощен пакет програми за обработка специално на социологическа
информация, какъвто е пакетът 5Р25, с неговите практически
неограничени

възможности1

на

изследователите

остава

да

разработят такива "дреболии" като модели на редица конкретни
явления в българското общество и техните прояви на различили
равнища, включително равнище на потенциален възложител на

социологически изследвания - отделно промишлено предприятие,
стопанство, ферма и пр., а също и па такива явления, които биха
представлявали интерес за органите на управление на страната или

за средствата за масово осведомяване.
1 Вж. иаир. Молхон, М., В. Георгиева, Скали и скалиране при ЕСИ, С., 1992, тл. IV
(ръкопис)
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модели

Тези

съответния

предопределят

естествено

инструментариум, организацията на изследването, методиката на

регистрация - от тук обема и модела на извадката, проекта за

обработка и анализа на данните.
С други думи, необходимо е да се разработят до голяма
степен стандартни въпросници, които леко да се поддават на

преработка за нуждите на конкретния възложител, а също и на
машинна обработка. Би трябвало да се отработят и стандартизирани
методи на регистрация, които също така леко да се адаптират към

изискванията на конкретния възложител.

При извадката също е възможна известна стандартизация. Тя
всъщност

е

и

налице.

В

последно

време

всички

почти

социологически изследвания, включително и извън Института по
социология, използват по същество един и същи модел на извадката

- около 1000-1200 обекта за наблюдение (лица), което осигурява една
стандартна грешка на оценката А % около 20-25% при относителен
дял от 5%, което се смята за задоволителна представителност за

настоящето равнище на социологическите изследвания в цял свят,
т.е.

при

преобладаване

на

предимно

описателни

и

донякъде

обяснителни изследвания.’ Стандартизира се и модела, и методиката
за

намиране

на

респондентите

-

с

преобладаване

на

т.нар.

модифицирана методика на А. Киш.1
2
Когато говорим за стандартизация на елементите на ЕСИ при
приложните изследвания, трябва да направим известно уточнение.

Под стандартизация съвсем не разбираме установяването на един

единствен модел, единствена програма, единствена методика на
регистрация, извадка, обработка и анализ на данните. 11апротив,

авторите

на

настоящата

разработка

от

години

настояват

за

максимално разширяване па арсенала от прилагани от Института но

социология изследователски инструменти.
1 Съйкова, Ив., Б.Чакалов, Методология и методика па социологическите
изследвания, С., 1977 с 18 и сл.
2 К1511.Е, Зигуеу БашрНпд, МУ., 19(55, Раг( II
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Под стандартизация на моделите се има предвид по-скоро
уеднаквяване на принципите на моделирането, на разработката не

на

само

адекватни

от

набори

понятия

и

тяхното

операционализиране, но също така и на достатъчно добри хипотези,

добре

операционализирани

и

основани

на

съществуващи

или

разработвани от самите изследователи теоретични конструкции
(теория за изследваното явление или процес). Под стандартизация

на

инструментариума

се

разбира

не

само

създаването

на

въпросници, които биха могли да се използват при най-различни
изследвания със съответната модификация , а по-скоро придържане

на изискванията, свързани с адекватността на тези въпросници към

теоретичния модел, към изследваната съвкупност, към метода на
регистрация и машинната обработка.1 Тук бихме искали да обърнем
внимание също и на важното методическо изискване дори и при

най-свободните методи на регистрация като свободната беседа,
нестандартното интервю и пр., също да се подготвят писмени
въпросници. Те естествено не се появяват по време на беседата,

интервюто

и

т.н.,

но

служат

за

по-добрата

подготовка

на

интервюиращия, за ограничаване на произволността при разговора

(без да се ограничава свободата на отговори на респондента), за

импровизация, която все пак подвържа разговора в рамките на

темата и т.н. Така се пести времето, както на интервюиращия, така

и на интервюирания, а след това се пести време (и средства) за
обработката на материала.

Същото впрочем се отнася и

към

методите за анализ па документи, контент-апализ и др. подобни
косвени методи на регистрация.
Освен в изследванията, насочени най-общо към социалното

управление (към тях би трябвало да се прибавят разработването на

т. нар. социални технологии), Институтът би могъл да се включи не
активно в такива типове изследвания като маркетинговите (относно

социалните аспекти на пазарната икономика като цяло, на пазара
1 Вж. глава втора на настоящата разработка, пар. 1.
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като обществено явление, до конкретни пазарни разработки на

равнище фирма-производител или разпространител на дадена стока,
застрахователно дружество и пр.), а също към социологическите

изследвания на общественото мнение. Последното означава не само

само представянето на дадено мнение по определен обществено
важен въпрос, но и неговия социологически анализ който съвсем не

се ограничава, както при повечето такива изследвания у нас,

единствено до размишленията на социолога или коментирането му
за полученото мнение (тук трябва да се прибави и особено важната
за нашето "демократизиращо се" общество тема като рейтинг на

дадена политическа формация, политически лидер,

политическа

институция и нейния лидер и пр.). 11ри тези изследвания Институтът

по социология трябва да изиграе своята роля на фундаментално

социологическо звено. Това включва и разбирането, че всички

приложни социологически изследвания на Института трябва да са

еталонни. Това би дало и съществено предимство на Института в
конкурентната

борба

за

поръчки,

която

и

според

неговите

сътрудници ще се разширява (вж. отново глава I на настоящата
разработка).

И тъй,

основните изисквания

към практико-приложните

изследвания, провеждани от Института по социология са: бързина,

експедитивност,

качество,

еталонност.

Известното

вътрешно

противоречие, съдържащо се в тези изисквания, може да бъде

избягнато именно чрез спазването на препоръките, съдържащи се в
методическата литература, а евентуално и чрез включването в
изследователските екипи на специалист-методик, който още на

етана на подготовката на подобно изследване би могъл да бъде

полезен в това направление.

От казаното досега

следва,

че

приложните

(норъчкови)

изследвания изключват експерименталната работа, освен в случай,
че самата поръчка изисква провеждането па определен социален

експеримент с управленски или маркетингов характер. Напротив,
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при фундаменталните научни изследвания, наред със задълбочените,

дълготрайни (панелни) и пр. наблюдения, е и

широкообхватни,
мястото

на

експериментите

методическите
изпробване

на

експерименти.

вид,

всякакъв

от

Тук

мястото

е

алтернативни теоретични

включително
на

например

модели,

основани

на

конкуриращи се или допълващи се теоретични построения. Това ще

доведе до провеждането на паралелни изследвания по една и съща
тема и върху една и съща съвкупност (един и същи предмет и
обект) на изследване, но с различни инструменти, продиктувани от

различията в теоретичните модели. Тук може да се експериментират
също най-различни методики на регистрация, за да се излезе от

сегашното положение, при което преобладава пряката анонимна

индивидуална

с

анкета

анкетьор

(самопопълване

или

стандартизирано интервю) и вече посочения почти стандартен модел

и обем на извадката. Впрочем напоследък и при нас се увеличават
случаите

на

прилагане

на

монографични

изследвания,

на

дълбочинно интервю с избрани единични респонденти, експертни

оценки, интервю с фокус-групи, дългосрочно наблюдение, работа с

контролни и експериментални групи (планиране на експеримента), а
също биографичен метод и (много рядко) включено наблюдение.

Тези методи, с малки изключения, са известни под името "топла"
социология, "социология на съучастието", "хуманна" социология,

"социална антропология". 11ри тях се набляга преди всичко па
човешкия

контакт

между

изследовател

и

респондент,

на

неформалното общуване между тях, на преките впечатления и пр.
Това по същество връщане към началата на емпиричната

социология от първите години на нашия век има двуяк характер. От
една страна то представлява опит да се избегнат скъпоструващите

схеми

на

подбор

на

обектите

за

изследване

-

създаване

и

осъществяване на терена па репрентативната стохастична извадка, а

от друга - да се избегнат правилата и резултатите на т.нар.

"социална

статистика",

която

според

мнозина

механизира

и
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обезличава

подценява

социологията,

стойността

на

отделната

личност - член на обществото.1 Към преимуществата на тези методи
трябва

се добави

да

отсъствието

-

анкетьор

на

потенциален

източник на най-разнообразни грешки на регистрация.2
Ясно е обаче, че в настояще време социологията не може да

се сведе само до изучаване на отделни личности, дори в контекста
на

тяхното

непосредствено

участие

в

обществения

живот

и

обществените промени, както това признават и поддръжниците на
този тип социологически изследвания: например цитираният току-

що

автор.3

изследовател

от

Независимо
към

една

или

принадлежността

друга

на

социолога-

теоретично-методологическа

школа, той очевидно трябва да изучава освен отделния човек, още и

социалните групи, човешки обединения от всякакъв вид, сфери,
области на обществения живот, както и обществото като цяло, ако

иска да остане обществовед в най-общия смисъл на думата. Тогава

възниква

проблемът,

как

да

се

индивидуалната

използва

информация от отделната наблюдавана и изучавана личност, така че

да могат да нравят изводи, за групата, за страната, за обществото
като цяло? Казано в термините на Стоян Михайлов, как да се

от

премине

индивидуалната

към

съвкупната

информация

на

изследвания обект?

От казаното до тук следва,
проблеми,

свързани

с

прилагането

че

основните

на

методите

методически
на

"топлата"

социология, са два:на първо място, изборът на обекти за изследване
или

на

източници

на

информация,

по-точно

казано,

неговата

методическа обосновка - най-вече представителността на извадката

или възможността от единичното да се преминава обосновано към

общото и второ - въпросът за методи за анализ и обобщаване на
информацията от единичните обекти (източници).
1 Берто, Д., Семейни генеалогии и революция, (нрен. от фр), Социологически
проблеми, 1994,3, е. 134
2 Атанасов, Лт.., цит.съч., с.134
3 Берто, Д., цит.съч., с.4-5; с.13
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Едно от възможните решения на първия от посочените

проблеми е използването на т. нар. типологична извадка. Без да се
впускаме в подробности, тя най-грубо може да се определи така:

съгласно даден теоретичен модел на изследваното явление

се

опредеят основните характеристики на взаимоотношенията между

тях па изследваната съвкупност (генералната съвкупност). След това
въз основа на избраните характеристики (признаци) и техните

взаимоотношения се построява класификация в тази съвкупност,

която я разбива на отделни категории (класове, типове), които са
предимно

хомогенни.

Всеки

от

елементите

на

изследваната

съвкупност принадлежи или трябва да принадлежи на един и само

един от тези класове. Ако се окаже, че съществува припокриване на
класовете, т.е., наличието на елементи в повече от един клас, тези

сечения може да се изведат като нови отделни класове.

Тъй като класовете са хомогенни, всеки член на съответният

клас го представя напълно. Тогава, ако се избере от всеки клас по

един произволно избран представител - но методите на случайния

подбор, а може и съвсем умишлено и целенасочено, то получената
извадка ще представя напълно (с вероятност 100%!) генералната
съвкупност

по

избраните

признаци,

по

които

е

направена

класификацията. Тук трябва да се проверят две основни хипотези,

от една страна да се покаже, че нашата класификация е пълна, т.е.,
че не съществува пито един елемент от генералната съвкупност,
който да не принадлежи на пито един от класовете, а също така, че

е единствена, т.е., че не съществуват други класове, различни от
получените, основани върху същите признаци.1 Едва тогава можем
да започнем изучаването па избраните обекти с каквато си искаме

степен

на

задълбоченост.

характеристиките

на

Можем

отделните

да

изучаваме

обекти

различията

(които

в

всъщност

характеризират цели класове), да изучаваме обектите по други
1 За математическия апарат па класификации те вж. иаир. Дидз, □., и сотр.,
Методи анализа дашпих (пер. с фр.), К1., 1985, тл. 1-111; гл. У-УП.
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характеристики,

които

не

влезли

са

в

класификацията,

да

проверяваме в кой клас влизат някои новосрешнати обекти с
последствията от този ефект и не на последно място, да извличаме
зависимости, които не принадлежат на класификацията.

Така достигаме до решаването на втория проблем, посочен
по-горе

обобщаването

за

индивидуалната

на

информация

и

извличането на пови закономерности. Тук са възможни два типа

решения - единият, това е приложението на добре познатите
статистически методи - определяне па параметри на разпределения

(средни, дисперсии), съпоставяне на относителни дялове (проценти),
търсене на статистически зависимости (дисперсионен, факторен,
регресионен, "пътечков" (причинен) анализ) и др. Въпросът е обаче

там, че когато броят на наблюденията е твърде малък (под 30

случая), този методи, съгласно теорията, са трудно приложими,

макар да сме свидетели, че се прилагат. От друга страна, когато не е
направена

проверката

и

пълнота

за

единственост

на

класификацията, а това в повечето случаи е така, ние съвсем не
можем да бъдем сигурни, че зависимостите, които получаваме, се

отнасят

за

правомерността

основава

генерална

цялата

на

на

съвкупност.

прилагането

предпоставката,

на

че

На

трето

статистическите

избраните

от

нас

място,

методи

се

обекти

за

наблюдение са избрани по случаен път, а не преднамерено, което
типологичната извадка допуска. В последния случай не можем да

проверим валидността па получените зависимости - дали не се
дължи на чисто случайни причини. Тук пропускаме проблема за

неадекватното прилагане на статистическите методи към задачите на
изследването, примерно, търсене на зависимости само с помощта на

критерия

хи-квадрат

неправомерното

и

свързаните

използване

на

с

него

регресионен

коефициенти,

анализ

без

необходимата проверка за изпълнимост на условията за вида на
разпределението на участващите в него признаци от една страна, а

от друга - недостатъчното използване на методики, напр. на анализ
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на процентни съотношения, дори когато това е напълно допустимо.1
Типологичните

извадки

притежават и

определени

недостатъци,

което е причина те яростно да не се препоръчват от специалистите

статистици. Един от тях, който не зависи от самия метод е, че при
голям брой характеристики, които образуват типологията, броят на
класовете може да стане невъобразимо голям, дори абсурдно голям,

напр. да надвиши 5 милиарда, т.е. цялото население на земното
кълбо. Тогава преимуществото да се разглеждат малък брой случаи

просто

изчезва!

статистиците,

По-важното
че

ние

е,

и

на

това

именно

наблягат

получаваме

действително

100%

представителност на признаците, които определят класификацията,

обаче за други признаци, които не влизат в нея, не можем да кажем
нищо! Не е възможно да се определя пито стохастична грешка на

извадката, нито грешка на оценките - от тук и невъзможността да
третираме

различия

в

параметрите

на

разпределенията,

да

оценяваме параметрите на уравненията на зависимостите и т.н., в

които присъстват признаци, невлизащи в самата класификация.
Така че изводите, конто можем да направим с помощта на известни

ни статистически методи върху типологична извадка, стават сами по
себе си съмнителни!
За щастие, за работата с данни от такава извадка, както и за
анализ

на

единични

случаи

(търсене

на

зависимости)

между

класовете, между отделни характеристики, между отделни елементи
съществува и друг мощен математически апарат, част от който е

свързан с понятието вероятност, но не непременно с анализ на
статистически разпределения, а част въобще не принадлежи към

вероятностите методи. Тук могат да се посочат напр. теорията на

стохастичните
операционен

процеси, теорията на игрите,
анализ

(изследване

на

свързаните с тях

операциите),

теорията

па

оптимизирането и най-после, но съвсем не па последно място, един
1 Вж. напр. Сагапепко, Г.И., Значимост!, фжторов в сравнительном контексти,
Социологическис исследования., 1988, 2, с. 84-93.

115

от най-мощните съвременни методи за анализ на данни с висока
степен на неопределеност - т.нар. нелинеен многомерен анализ.
Съществуват в литературата и примери за тяхното приложение и в

обществените науки.1 Прилагането на този апарат е удобен именно
при прилагането на типологични извадки или изследване на частни

случаи, включително и когато подборът на обектите за изследване е

напълно преднамерен! Тук обаче се поставят на проверка хипотези,

от

различни

тези,

които

проверяваме

чрез

познатите

ни

статистически методи. При това при използването на тези методи,
проверката на нашия теоретичен модел става пряко, докато при

статистическите методи трябва да се провери най-напред дали няма

грешки при прилагането на самите методи, за което споменахме погоре, т.е. проверката па модела става по непряк начин.

От всичко казано до тук следва, че основните усилия на
социолозите от Института по социология трябва да се насочат към

разработването

на

теоретични

социологически

модели

за

изследваните и подлежащите на изследване в бъдеще обществени
явления, процеси и факти. Тяхното експериментиране и проверка
ще

бъдат

предмет

на

фундаментални

и

методически

научни

изследвания, а тяхното практическо приложение - с технологии,
сценарии, прогнози и препоръки за управлението, маркетинга и
общественото мнение - предмет на поръчковите - приложните

социологически изследвания.

Така тези типове изследвания ще

започнат да се различават повече едни от други.
Трябва да се има предвид при определянето на стратегията

на научната политика на Института, че финансовите условия днес

пречат

на

провеждането

например

на

пробни

изследвания,

1 Вж. напр. Бартоломью, Д.Дж., Стохастическия модели социальнмх процессов,
(пор. е апгл.), М., 1985, гл. II и III;
Венгцель, Е.С., Исследование операции - задачи, принциим, методология, М.,
1980;
Гаврилец, 10.11., Актуализация "человеческого фактора" и перспективи
моделирования, в: Математические методи анализа зкономики, М., 1987;
Обен, Ж.П., 11елинейп1.1й анализ и его приложение (пер. с фр.), М., 1988,
гл. Х-ХШ
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ограничават силно обхвата на извадките, императивно водят до по-

широко въвеждане на методите на "топлата" социология. Това
означава много по-внимателно и задълбочено боравене с теорията,
много експерименти с теоретичен и методологически характер,

което, както вече показахме, е присъщо по необходимост именно на
научните изследвания. Освен финансовите ограничения, в периода

на преход, който изживяваме, върху фундаменталните изследвания

влияя т в още по-голяма степен промените в теоретичните виждания,
конструкции, парадигми в българската социология. Ясно е, че нови
теории за обществото не могат да се появят така набързо и
следователно

и

тук

са

нужни

години

за

експериментиране,

включително в областта на емпиричните изследвания. Така според
нас основната тежест на изследователската работа на Института

трябва да пада върху научните изследвания. При все това не само
по финансови, но и по престижни причини, с увеличението на

методическите възможности и техническите средства на Института,

трябва да расте и относителния дял на приложните изследвания.
2. Институтът но социология и еталонните ЕСИ

В

своята

близо

30-годишна

изследователска

дейност

Институтът по социология наред с теоретичните изследвания отделя

значително внимание и на емпиричните изследвания. Нещо повече,
още при създаването си Институтът се насочва към подготовка и
организиране па мащабни ЕСИ (в това отношение широко известно

е изследването "Градът и селото" - 1968/69 г.).

При тези емпирични изследвания е характерно съчетанието
на

използването

на

известни

методологически

и

методически

решения (с тях пионерите-изследователи реализират натрупаните
литературни познания по теорията на ЕСИ) с търсене на нови
такива решения. В резултат на това се появява методът на т.н.

косвена анкета за набиране на първична информация, методът на
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комбинаторното

скалиране

при

обработката

първичната

на

информация и др.

В практиката на ЕСИ значителна роля играят методическите

като дейността по тяхното

оценки на на проектите на ЕСИ,

осъществяване се възлага на Института по социология. За известен
период от време като един проект за ЕСИ не можеше да се

реализира па терен, без наличието на съответна методическа оценка
па

неговото

научно

равнище

същевременно

в

Института

по

социология се извършва собствено-методическа изследователска

дейност върху оценката на методологическите и методическите
решения, използвани при различни ЕСИ с цел тяхното развитие и

усъвършенстване. Важно място в тази дейност заемат пробните
изследвания,

някои

от

които

бяха

със

значителни

мащаби.

Получените резултати се оформят в самостоятелни публикации.1

Промяната в социално-икономическите условия след 1989 г.

постепенно намери отражение и в практиката на ЕСИ в Института
по социология. Сега тя се осъществява при нови изисквания, две от

които са най-важни - първото е, че ЕСИ трябва да се реализира в

кратки срокове - обикновено от няколко седмици до най-много
няколко месеца (известно е, че в миналото някои ЕСИ се проточваха

с

години,

особено

подготовката

и

анализа

на

емпиричната

информация) и второто е, че реализацията на ЕСИ трябва да става
при силно ограничение на финансови средства.

Наред с многобройните затруднения, които възникват при

новите изисквания към практиката на ЕСИ, днес от изключително

значение за провеждане па едно теренно изследване придобива
теоритическия, методологическия, методическия и организационния
опит

на

изследователския

колектив,

заел

се

с

неговото

осъществявано. Това се налага от обстоятелството, че просто няма

време за експерименти и проверки в рамките на кратките срокове
1 Пробно изследване но темата "Начин на живот на родопското население инструментариум, методика, резултати" (ред. Ат. Атанасов), БАН, 1984.
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на изследването и при ограничените финансови средства, което не
позволява

на

изследователите

в

процеса

на

подготовката

на

изследваното да се самообучават и търсят нови методологически и

методически решения.

При

такава

една

обстановка

съвсем

естествено

е

изследователите, които желаят да реализирита на високо научно
ниво своите изследвания, да търсят образци на добре подготвени и

проведени ЕСИ, от които да вземат примери за изграждане на

собствените

си

методологически

и

методически

решения

за

конкретното изследване.
В класически, както и в съвременни книги по теория и

методи на ЕСИ са дадени многобройни описания на това как трябва
да се разработват елементите на един проект за ЕСИ. В конкретната

подготовка на дадено ЕСИ обаче общите изисквания придобиват
конкретен вид и прилягат адекватно именно на даденото ЕСИ.

Когато елементите на работния проект на едно ЕСИ са разработени

съгласно изискванията на теорията на ЕСИ, като са проверени и
апробирани при пробно, а по-късно и при генерално изследване на

терена и получените резултати са с доказана достоверност, тогава

може да се говори, че това изследване е еталонно. То е еталонно по
начина, по който е подготвено, проведено и представено чрез
получените резултати - емпирични данни, изводи и обобщения.

Еталонното ЕСИ трябва да служи като мярка за сравнение
относно

високото

научно

равнище

на

теоритическите,

методологическите, методическите и организационните решения,
чрез които е реализирано в социалната действителност.

Когато всички елементи на работния проект са разработени
и реализирани на високо научно равнище, тогава цялото ЕСИ може

да се разглежда като еталонно. Понякога може само отделни

елементи на работния проект да са разработени и реализирани на

високо научно равнище. В такива случаи тези елементи могат да се
разглеждат като еталонни, но не и изследването като цяло. Разбира
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се, стремежът трябва да бъде насочен към представяне на цялото

изследване като еталонно.

В дългогодишната си практика Институтът но социология е
показал, че редица ЕСИ могат да се разглеждат като еталонни
изследвания, които да служат като примери за високо научно

равнище на подготовка, провеждане и постигане на значими научни
обобщения.

Секцията

МОЕСИ

(бившата

и

изследвания

методически

за

сегашната

МСИОМ)

и

анализи

има

Института

в

разработен инструментариум и методика за оценка на научното

равнище (т.н. собствена ефективност) на ЕСИ.1 Това позволява при
определяне

стандартизирани
субективни

да

се

изхожда

а

не

на

основата на

мнения

на

еталонните изследвания

на

и

единни критерии,

твърдения

или

на

отделни,

от

дори

и

автор итетн и из следо в атели.
От анализа на собствената ефективност на 3-те избрани

ЕСИ, проведени през изследвания период 1991 - 1994 г., направен
във втора глава на настоящата разработка, се вижда, че и трите
изследвания имат високи научни и методически качества, което
позволява да се разглеждат като еталонни, т.е. като примерни

образци с които могат да се сравняват качествата на подготвяните

бъдещи ЕСИ. Към тези ЕСИ могат да се добавят и други, които в
редица

отношения

теоретическо,

равнище на

или

като

методологическо,
подготовка и

цяло

са

примерни

методическо

изпълнение

-

и

Начин

образци

за

организационно

на живот на

родопското население (1984), Възприемане на справедливостта на

Изток и Запад (1986), Града и селото (повторение 1985), Заетост и
безработица в градовете на България (1994) и др.

Иовечето от провежданите от Института по социология ЕСИ

могат да бъдат еталонни. Но за да бъдат такива не е достатъчно

само,

че се

провеждат от Института,

а

са необходими

1 Атанасов Ат., В. Георгиева, М. Молхов, Ефективност па ЕСИ, Инсти тут по
социология, С., 1992, II част.

ясни

120

доказателства за техните качества. Най-доброто доказателство е
на

публикуването

работните

с

проекти

методологическите

и

методическите решения, от които читателят най-добре сам може да
прецени какво е научното равнище на дадено ЕСИ.

Особено

полезни в доказателствено отношение са методическите проверки и

анализи на научното равнище на ЕСИ, които също трябва да се
публикуват. 11о този начин всеки изследовател лесно може да се

ориентира

ЕСИ

кои

да

заслужаващи

притежават

бъдат

високи

използвани

при

научни

качества,

на

подготовката

предстоящото ЕСИ.

В

днешната

силна

конкуренция

изследователска

поддържането на високо научно ниво на ЕСИ не може да става с

указания

нареждания

и

от

отговорен

някакъв

орган,

като

Българската социлогическа асоциация, Института по социология или
някоя друга институция. Единственият начин е да се провеждат

ЕСИ, които да се налагат като еталонни за подражание и които да
респектират

с

потребителите,

научното

те

си

създават

равнище.
доверие

и

Вдъхвайки

към

доверие

у

изследователските

възможности на техните изпълнители. Наистина този път е по-

дълъг, но затова пък е по-убедителен, за да може след време ясно да

се

отграничат

сериозните

изследователски

колективи

от

конюктурните псевдоизследователи, чийто стремеж е евтина слава и

бърза печалба.
3. За изследователската инфраструктура в Института по

социология

Институтът по социология е фундаментално изследователско

звено в системата на БАН, чиято основна цел е производство на
социологически знания. Неговата основна дейност е изследване на
социалната действителност с оглед създаване и представяне на
научни продукти пред научната и останалата общност в страната и
чужбина. Това се осъществява чрез творческата работа на научните
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работници, които са главните актьори в изследователската дейност
на Института, подпомагани от научно-помощните специалисти в

изпълнението на научните задачи.

'Гази

е

основна изследователска дейност

придружена с

редица други дейности, чието предназначение е да се осигурят

определени условия за нейното постигане. Най-общо те могат да се
сведат до: осигуряване и проучване на литературни източници, за да

се

постижения

досегашните

установят

проблеми

и

по

изследователската задача, набиране на емпирична информация за
явленията

обект

процесите,

и

изследване,

информация,

емпирична

допълнителна

на

привличане

отношение

имаща

на

към

темата, по набрана по други поводи и с други цели, подготовка на
публикации с оглед предоставяне на получените резултати на

научната и друга общност. Всички тези дейности с обслужващ
характер се означават като инфраструктура!! дейности.
Етимологията
латинското

шГга

на

термина

по-долу,

под,

"инфраструктура"
основа

и

идва

от

строеж,

вйисЕне

разположение. Първоначално този термин намира място в западната

военна

литература

за

означаване

на

съвкупности

от

тилови

съоражения, като складове за боеприпаси, аеродруми, полигони,
съобщителни връзки и др., които осигуряват успеха на действията
на

основните

въоръжени

сили.

От

военното

дело

терминът

инфраструктура преминава в икономиката, където се използва като

понятие за означаване на комплект от отрасли, които се финансират

предимно от държавата и изпълняват ролята на конструкционна
(поддържаща) сила за националното стопанство. Такива отрасли са:

транспорт, съобщения, енергетика, образование, наука и др., докато

основни отрасли са: промишленост, селско и горско стопанство и

строителство.1
1 Виж Й. Христосков, Инфраструктурата в икономиката на България, БАН, 199'2,
с. 9, 17.

122

В

по-общ

план

инфраструкурата

се

като

определя

универсално понятие за означаване на съвкупността от обслужващи
и

обекти

дейности,

играещи

ролята

на

условия

общи

за

функционирането и развитието на някаква система. Следователно

всяка сложна единица, съдържа главна, основна част й съпътстващ я

комплекс

от

обслужващи

звена.

Затова

според

българския

икономист 11. Христосков за инфраструктура може да се говори във

всяка

област

на

обществения

социално-културна,

живот,

политическа

и

т.е.

друга

има

икономическа,

инфраструктура.

Тя

съществува и на всяко едно йерархично равнище в тези обществени

сфери - например в икономиката се обособяват общоикономическа,
отраслова, регионална инфраструктура, както и инфраструктура на
предприятието,

на

строителната

площадка

и

т.н.

Тези

инфраструкури имат свое специфично съдържание и функции на
съответното йерархично равнище.1
В

смисъла

на

изложената

постановка

за

същността

и

съдържанието на инфраструктурата в икономиката може да се
говори за инфраструктура в науката и отделното научно звено. В

Института по социология също може да се направи разграничение
на основни и инфраструктурни дейности. Към последните, както

вече

се

посочи,

влизат

дейностите

по

библиотечното

и

информационно осигуряване, осигуряване с емпирична информация

чрез провеждане на ЕСИ, преводната дейност за представяне на

научните продукти па чуждестранната научна и друга общественост,

подготовка на публикации и др. Към тези обслужващи дейности,
свързани непосредствено с производството на научни продукти

трябва да се прибавят и такива дейности, като административното и
финансово обслужване, които също създават общи условия за

основната, главната научноизследователска дейност на Института.
1 Й. Христосков, цит. съч., с. 10
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в

1 клледпато

да

можем

план,

йерархичен

говорим

за

изследователска инфраструктура на Института, а така също и за

на

инфраструктура

изследователска

ЕСИ

(анологично

на

инфраструктурата на предприятието и строителната площадка).

Посочената по-горе инфраструктура е инфраструктура на
Института, доколкото изброените дейности, както и обектите към
тях

обслужват

неговата

основна

дейност

производство

-

на

социологически знания. I кината цел обаче е да се съсредоточим
върху едно по-ниско йерархично равнище - организирането и

провеждането на ЕСИ, чрез които се осигурява емпирична база за
социологическите анализи и обобщения.

Два са основните продукти, които се получават при ЕСИ емпирична информация (данни), главно във формата на таблици при

компютърната

обработка

на

набраната

на

терена

първична

(индивидуална) информация и емпирично знание за изследвания

обект

във

формата

в

представени

на

научния

констатации,

доклад

от

и

изводи

обобщения,

изследването.

Понякога

изследователят може да се задоволи само с първия продукт, но в

практиката обикновено се стига до двата продукта.1
Ако приемем, че целта па ЕСИ е постигане на емпирично

знание за изследвания обект па основата па набраната първична
информация, то тогава тук би могло да се направи следното

разграничение

на

основни

и

инфраструктурни

дейности

за

осъществяване на тази цел:
Основна

дейност:

подготовка

на

програма,

инструментариум и анализ на получената емпирична информация.
Всъщност това са основните, главните елементи на работния проект

на ЕСИ, без които не би могла да се постигне неговата цел.
- Обслужващи (инфраструктурни) дейности: това са всички

останали елементи на работния проект на ЕСИ, чрез които се
осигуряват условия за реализирането на основната дейност. Някои

от тях имат научно-помощен характер - формиране на извадката,
1 По подробно по тези въпроси виж Л. Атанасов, Достоверност и контрол при
ЕСИ, БАН, 1990, с. 9-16
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инструктаж на анкетьорите, обучение за кодиране и въвеждане на
първичните данни в компютър и т.н. Други са с техническо-

организационен характер - предпечатна подготовка на въпросници,
отпечатване на въпросници, набиране па анкетьори, изпращане по

места и приемане на материали от изследването и т.н.
Дейностите се осъществяват при наличието на определени

средства и предмети на труда, както и на хора (изпълнители), които
ги привеждат в действие. Те формират материалната и трудова база
за обезпечаване на

ЕСИ. Такива са например

компютрите и

принтерите, които се използват при предпечатната подготовка на

инструментариума и обработката на първичните данни (получаване

на таблици), ксероксите за отпечатване на малки тиражи документи

и материали за изследването, печатна техника (офсетови и други

материали) за отпечатване на големи тиражи документи и материали

(главно въпросници и инструкции). В съвременните условия някои
звена разполагат с цялата поредица такава техника (компютри,

ксерокси

и

печатни

машини)

-

например

Националния

статистически институт, докато повечето са снабдени с компютри и
ксерокси, а ползват срещу заплащане услугите на специализирани

звена (печатници) на отпечатването на материали в големи тиражи.1
В

трудовата

изпълнителите

база

(различни

за

обезпечаване

специалисти),

на

които

ЕСИ

влизат

осъществяват

определени функции по неговата подготовка и провеждане на
терена. Това са социолози, статистици, математици, програмисти,

икономисти и др.
Какво е състоянието на инфраструктурата на практиката на
ЕСИ в Института по социология?

Доколко тя е

разгъната и

обезпечава необходимото техническо и организационно равнище на

провежданите ЕСИ, особено днес, когато все повече се ускорява
ритъма и съкращават сроковете за тяхната реализация?

1 Допреди няколко години и обработката на първични те данни се извършваше в
специализирани звена (Електронно изчислителни центрове) срещу солидно
заплащане на информационни те услуги.
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В схематичен вид инфраструктурите обекти и дейности,
свързани с организирането и провеждането на ЕСИ в Института по
социология изглеждат така:
В секция
МСИОМ

Извън секция
МСИОМ

1. Компютри - брой

б

8

2. Матрични принтери - брой

2

3

3. Лазерни принтери - брой

2

4. Програми за МК
(софтуери) - брой

1

А. Материална база

2

5. Ксерокси - брой
Б. Трудова база

б

4

1. Специалисти, обезпечаващи
ЕСИ - брой

2

2. Специалисти, обслужващи
ксерокси - брой

В. Дейности

1. Предпечатна подготовка

В секция
МСИОМ

Извън
секция
МСИОМ

да

Да

2. Отпечатване на малки
тиражи

Да

3. Отпечатване на големи
тиражи
4. Подготовка па апкетьори
за теренна работа

Извън
Института

да
Да

да

Да

5. Анкетьорска дейност

Да

Да

6. Формиране на извадки

да

Да

7. Изпращане и приемане
на материали по ЕСИ

да

Да

8. Логически оглед и
допълнително кодиране

да

Да

9. Въвеждане на първични
данни в МК

да

Да

10. Обработка на МК

да

11. Финансово отчитане на
ЕСИ

да

Да

Да
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Очевидно

секция

е

МСИОМ

мястото

в

Института

по

социология, където най-пълно е разгърната инфраструктурата по
организирането и провеждането на ЕСИ. Секцията е оборудвана със

софтуер

за

обработка на първичните данни, набирани на терена при ЕСИ.1

В

материална

сравнително добра

нея

са

съсредоточени

се

практически

двата

и

осъществява

база

-

хардуер

лазерни

и

принтера,

предпечатната

на

които

подготовка

на

въпросниците и инструкциите за ЕСИ, провеждани от Института.

Зслужава обаче да се отбележи, че в другите секции и служби на

Института също има значителен брой компютри. За съжаление,

макар и голям, този брой не е достатъчен, тъй като има секции, в
които

изобщо

няма компютър или ако има, той е с твърде

примитивни параметри, които ограничават възможността за не

пълноценно използване.
От две години Институтът разполага със специализирания
програмен продукт за обработка на първична информация от ЕСИ -

8Р35 (статистически пакет за социални изследвания). Това позволява

да се ползват не само елементарни методи за анализ на емпиричната

информация

(относителни

дялове,

средни,

измерители

на

разсейване, на спрегнатост - хи-квадрат, коефициенти на Крамер и

др.),

но

и

по-мощни

аналитични

методи

(регресионни

и

корелационни уравнения, факторен анализ и др.). За сега този
програмен продукт е инсталиран само на един компютър в секция
МСИОМ2 , който се обслужва от специалист програмист. Тук

преминават

всички

ЕСИ

при

обработката

на

първичната

информация от терена.
Определено може да се каже, че Институтът разполага с

ограничена размножителна техника. Двата лазерни принтера едва

1 В резултат на изпълнен договор но изследова телски проект със Световната
банка, Институтът по социология получи възможност да закупи съвременен пакет
за обработка на данни - ЯР.ЧЯ, УУвиюм^ 6.1.
2 Тона е направено поради обстоятелството, че 8Р88 има защитен механиз ъм,
който не позволява да бъде нелеги тимно копиран па повече от един компютър.
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смогват да поемат игромния брой материали по ЕСИ, включително

различните аналитични доклади, планови работи и др. Желанието

тези материали да имат четлив и добре оформен външен вид

насочва всички потребители към тях.

Сравнително по-слабо е

използването на матричните принтери (главно за отпечатване на
таблици).

Особено тежко е положението с ксероксната размножителна

техника.

Единият

ксерокс,

който

има

разможитслпи

по-добри

параметри е плътно натоварен с размножаване не само на работни
по

материали

ЕСИ

и

други

аналитични

материали,

но

и

с

отпечатване на копия от книги. За съжаление понякога се получава

така, че изследователи трябва да изчакват да отпечатат материали по

ЕСИ за сметка на други материали. Напоследък се прави опит да се

въведат

известни

правила

за

отпечатване,

но

и

те

насочват

изследователите към ползване на външни услуги срещу заплащане,

което обаче е свързано с по-дълги срокове. Често пъти това ги
затрудява с оглед крайното време, за което трябва да се печатат
материалите за ЕСИ.

Дългогодишната практика на ЕСИ в Института показа, че

постепенно

се

оптимизира броят

на

специалистите,

които

се

занимават с тяхната реализация. Засега в секция МСИОМ има 4
специалисти, 3 от които се занимават с цялостната обслужваща

дейност

по

организиране

на

ЕСИ,

а

единият

осигурява

компютърната обработка па първичните данни. При неголемия брой
ЕСИ, които Института провежда годишно, тези специалисти са
достатъчни за дейностите по тяхното организиране и провеждане.

Тук обаче трябва да се има предвид положението, че някои секции в

Института се стремят да ползват своите специалисти за извършване

на по-голямата част от тези дейности и в краен случай прибягват до

услугите на секция МСИОМ. Това обаче са изследвания, свързани с
по-дълги срокове на реализация (2-3 и повече години), които все по-

рядко в бъдеще ще се срещат в практиката на ЕСИ на Института.
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Както се вижда от изложената по-горе схема, повечето от

дейностите, свързани с организирането и провеждането на ЕСИ, се
осъществяват с потенциала и в Института по социология. Някои от
тях, като анкетьорската дейност (набиране на първичната
информация на терена) по обясними причини се извършва извън

Института. Други, като формиране на извадката се извършват както
в Института (в повечето случаи), така и извън него (главно в
Националния статистически институт, където има списъци,
подходящи за набиране на гнезда па първата степен при извадковия
подбор).
1(оради невъзможността Институтът да разполага със
собствена печатна база за масови тиражи, гази дейност се
осъществява извън него. Тук затрудненията обаче не са големи
поради появата на множество частни печатници и издателства, което
позволява при необходимост да се търсят онези, които предлагат
най-изгодни условия (къс срок и невисоки цени).

Като цяло може да се каже, че при малкия брой ЕСИ, които
ежегодно се провеждат, институтът разполага с необходимата
минимална инфраструктура, която му позволява да се справя с
тяхното организиране и провеждане. За това говори фактът, че няма
ЕСИ, което да е провалено поради липсата или недостатъчността на
една или друга ипфраструктурна дейност по неговото обезпечаване.
Едни или други напрежения обаче, които възникват по време на
реализацията на ЕСИ (например, струпване на много потребители
пред лазерния принтер, или нред ксерокса, или пред компютъра за
обработка и т.н.), показват, че могат да се търсят параметрите на
оптималната инфраструктура в практиката на ЕСИ, така че такива
напрежения да не се срещат, особено като се има предвид, че в

бъдеще може да се очаква нарастване на броя на ЕСИ, които
Институтът ежегодно трябва да провежда.
4. За практико-приложната дейност по реализация на ЕСИ

Безспорна

дейност

на

истина

Института

е,

че
по

и

в

бъдещата

социология

изследователска

организирането

и

провеждането на ЕСИ ще заема важно място в нея. Това ясно
проличава при подготовката на изследователските проекти, в почти

всеки от които се предвижда провеждане на ЕСИ с един или друг
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мащаб. Следователно важна задача пред научните работници в

Института е да се търсят пътища и средства за усъвършенстване на
дейността но реализацията на ЕСИ. В този непрекъснат процес

изключителна

трябва

роля

играе

да

секция

специализираната

МСИОМ, която функционално е задължена активно да съдейства за

поддържане и издигане научното равнище на провежданите от
Института ЕСИ.
Изследователският колектив за всяко ЕСИ и секция МСИОМ
са двете страни, които трябва да споделят отговорността за научното

равнище на изследването. Между тези две страни възникват редица

отношения, от чието балансиране и конкретизиране се решава в
крайна сметка

ЕСИ.

изход за даденото

благополучния

В

по-

конкретен вид отношенията между изследователския колектив и
секция МСИОМ

с оглед реализацията на ЕСИ могат да приемат

следните форми:
- предложения
- консултации
- сътрудничество
- изпълнение

11ай-елементарната

на

форма

отношение

между

изследователския колектив и секция МСИОМ е формиране на

предложения но методологически, методически или организационни
въпроси за дадено ЕСИ, които колектива получава от специалистите
в секцията при подготовката на работния проект за изследването. Те
могат

да

бъдат

направени

на

колектива

Ръководителят

в

писмена
неговите

и

или

устна

членове

са

форма.

напълно

свободни да решават до колко и кои от направените предложения
ще включат в работния проект па изследването. С други думи, при

тази форма на отношения секция МСИОМ просто си изпълнява
задължението

като

общофункционално

звено

в

Института

по

методите на ЕСИ да изрази квалифицирано мнение с цел да

подпомогне

изследователския

методологичните,
предстоящето

методичните

изследване.

колектив

и

Разбира

при

организационни
се,

ако

решаване
въпроси

на

на

изследователският
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колектив пе се съгласи с нито едно от направените предложения

тогава той изцяло поема отговорността за неговото научно равнище.

Консултациите са по-висока форма на отношения между
изследователския колектив и секция МСИОМ. Тяхното предпремане
означава, че колективът е възприел някои или всичкц предложения

на

чрез консултации

секцията и

се

осъществява творческото

сътрудничество при решаване на определени въпроси от работния
проект

изследването.

на

Консултациите също

могат да

бъдат

писмени или устни. Може да се предполага, че след консултациите
дадени

на

предложения

доразработват

колектив.

след

Разбира

се

което

възприемат

изключена

е

не

се,

МСИОМ

секция

доуточняват

се

от

и

изследователския

възможността

и

след

консултациите нито едно от предложенията на секцията да не се
възприеме, но вероятността за това е много малка.

Сътрудничеството

е

следващата

по-висока

стъпка

в

отношенията между изследователския колектив и секция МСИОМ.

При тази форма се предполага, че един или повече специалисти от

секцията се привличат като членове на изследователския колектив и
работят съвместно с другите членове па колектива но реализацията

на ЕСИ. Тук творческите контакти са всекидневни и се постига
пълноценен обмен на идеи между изследователите и методиците.

Често

пъти

методиците

получават

и

задачи

съдържателни

и

завършват участието си при реализацията на ЕСИ с написване на
самостоятелни раздели в научния доклад от изследването.

е

Изпълнението

на

форма

отношение

между

изследователския колектив и секция МСИОМ, при която секцията
като

цяло

се

ангажира
па ЕСИ.

реализацията

с

определени дейности

и

задачи

по

Най-често това става при набиране на

анкетьорския апарат и контрола върху регистрацията на първичната

информация, подготовката на програмата за нейната

обработка,

самата

въпросниците

и

обработка,

инструкциите

иредпечатната

и

др.

В

компютърна

подготовка

такива

на

случаи

изследователският колектив се доверява изцяло на секция МОЕСИ,
предоставяйки й изпълнението на определени дейности и задачи от
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реализацията на ЕСИ. В изследователската практика на Института

има редица ЕСИ, при които секция МСИОМ е била цялостно
ангажиране» с такива дейности и задачи. Тогава има възможност да

се правят и множество методически експерименти, позволяващи да
се

търсят

предложения

страни

конкретни

методически

решения

и

адекватни

в български условия на традиционни за другите

методи

за

набиране

и

обработка

на

емпирична

социологическа информация. Типичен пример в това отношение е
ЕСИ "Начин на живот на родопското население" (1984), при което

резултатите от такива методически експерименти и проверки бяха
публикувани в самостоятелен труд.1

По-долу се описваме в систематизиран вид да представим
формите на отношения между изследователския колектив и секция

МСИОМ при различни дейности на реализацията на ЕСИ.
Изследователски
колектив

Дейности по реализация на
ЕСИ

МСИОМ като
специализирано
звено

Изпълнение

1.Изработване на програмата,
методиката и организацията

Консултации

1федложение

2. Предпечатна подготовка на
инструментариума

Изпълнение

Изпълнение

3. Отпечатване на
инструментариума

Сътрудничество

I федложение/
Изпълнение

4. Формиране на извадката

Консултация/
Изпълнение

I федложение

5. Набиране на анкетьорски
апарат

Изпълнение

Изпълнение

5. Инструктаж на анкетьорите

Сътрудничество

Предложение/
Изпълнение

7. Логически оглед и
допълнително кодиране на
първичната информация

Сътрудничество/
Изпълнение

Предложение/
Изпълнение

3. Въвеждане на компютър на
нървичната информация

Изпълнение/
Сътрудничество

Предложение

9. Компютърна обработка

Изпълнение

Предложение

10. Анализ на обработената
информация

Сътрудничество

1 Виж Пробно изследваш; по темата "Начин па живот на родопското население инструментариум, методика, резултати", БАН, 1984
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В

горната

схема

очертани

са

дейности

основните

по

реализацията на ЕСИ. В по-подробен план могат да се очертаят и

други дейности, но по аналогия на основните лесно би могло да се
определят отношенията между изследователския колектив и секция
МСИОМ.

Както се вижда, при някои дейности могат да приемат не

една, а две (както са посочени) и дори повече форми - например,
логическия оглед и допълнителното кодиране би могъл да се прави
както в секция МСИОМ, така и от изследователския колектив, а

също и съвместно от членове на колектива и секция МСИОМ.
Конкретната форма от отношение очевидно се решава при всяко
отделно ЕСИ.

С

оглед

изследователския

формализиране

колектив

на

секция

и

отношенията

МСИОМ

е

между

подходящо

изработването на Правилник за реализация на ЕСИ, в който да се
очертаят

неговите

субекти

в

Института,

техните

права

и

задължения, което ще въведе ясен порядък в тази важна област на

изследователската дейност на Института. Това не означава, че

всички операции но реализацията на ЕСИ трябва да минават през
секция МСИОМ. 11о при наличието на специализирано звено в

Института по методология, методика и организация на ЕСИ е много
по-ефективно пълноценно да се ползва творческия потенциал на

неговите

сътрудници,

вместо

след

осъществени

пропуски

в

реализацията на дадено ЕСИ да се съжалява, че не е търсено

тяхното квалифицирано сътрудничество.
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ОБЩИ ИЗБОДИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И РАЗВИТИЕТО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

НА ПРАКТИКАТА НА ЕСИ В ИНСТИТУТА ПО

СОЦИОЛОГИЯ

Конкретните изводи по тези проблеми на ЕСИ, провеждани с

участието

на

сътрудниците на

Института по

социология през

периода 1991-1994 година бяха представени, подробно дискутирани

и

обосновани

или

илюстрирани

данните

с

от

проведеното

изследване в отделни глави на разработката. Без да се връщаме

отново и в детайли на тях, ще се опитаме да формулираме пообщите и съществено важните между тях.

Ако се съди по броя на изследванията, в които са участвали
сътрудниците

на

Института

през

периода

1991-1994

година

в

сравнение с предходните периоди, активността може да се определи

като задоволителна. Ако обаче се вземе предвид честотата на
провежданите през този период ЕСИ, става ясно, че оценката на

тази

активност

не

може

да

бъде

еднозначна.

Защото

през

разглеждания период темповете, с които нарастват маркетинговите,

демоскоскопските и други приложни изследвания в страната далеч
надхвърлят темповете, с които расте средният брой на ЕСИ, падащи

се на един сътрудник. Обяснението за това трябва да се търси

преди всичко в развитието и функционирането на множество
специализирани фирми за подобни изследвания извън Института.
Изводът е, че тези фирми развиват далеч по-активна дейност в тази

област, отколкото това би могло да се прави в Института по

социология. Институтът отстъпва мястото си на водеща институция

в практиката на ЕСИ и то се заема от частни фирми и агенции. За
съжаление тук не малка роля играе и нелоялната конкуренция.
Провежданите през периода 1991-1994 г. изследвания от

Института

са

имали

преди

всичко

практико-приложни

цели.

11реобладаващата част от реализираните проекти са изяснявали

конкретни факти, събития и явления от социалната действителност.
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Съвременната практика на търсене и реализиране на ЕСИ
поставя изследователите пред решаване на следната дилема.

От една страна, те са изкушени от необходимостта да се
впишат в рамките на реалния социологически пазар. А както е
известно, днес възложителите се интересуват преди всичко от

провеждането на "експресни" изследвания, за които са характерни
кратките срокове за реализиране на проекта и предаването на

крайния продукт. Целите на тези изследвания са най-вече практикоприложпи и от самите изследователи зависи до къде ще спрат,
респективно,

ще

отидат

в

на

създаването

ново

знание

за

изследваните социални обекти.
От друга страна, съвременната действителност е истинско

предизвикателство за изследователите.

В условията на тотално

разрушаване на съществуващата обществена система и прехода към
нови социални реални много нови явления и процеси чакат своето
научно обяснение. Изграждането на стройни теории предполага
провеждането

на

задълбочена

изследователска

работа,

т.е.

реализирането на фундаментални ЕСИ. Разкъсвани между сремежа

си да се включат в социологическия пазар (т.е. краткосрочните
изследвания с практико-приложен характер) и желанието си да
по-задълбочени

предложат

върху

виждания

съвременната

действителност, повечето изследователи правят своя избор под
влианието на

фактора "възложител" (респективно, спонсор). В

крайна сметка, възложителите диктуват характера на провежданите

ЕСИ.
По наше мнение, Институтът би трябвало да се бори за

съчетаването на фундаменталните изследвания с провеждането на
практико-приложни проучвания. Това означава да се търси понадеждна система на финасиране на фундаменталната работа на

учените,

а

провеждането

на

другите

изследвания

инициатива па отделните секции и колективи.

да

бъде
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Тематичната насоченост на ЕСИ, провеждани в изследвания

период,

покрива целия

разнообразна и практически

е твърде

спектър от области и проблеми, които в този род изследвания са

намерили място в нашата страна. Включват се изследвания с
политическа, социална, социологическа, социално-психологическа,

маркетингова и др. тематика. Значителен дял в нея заемат и

демоскопските

и

изследвания

особено

свързани

тези,

с

предизборните кампании у нас.

'Това говори за непрекъснато нарастващ интерес към ЕСИ и
за

от

осъзнаване
от

потребността

по-широки

все

социологически

кръгове

на

условията

на

обществени

изследвания

в

изграждащото се демократично общество в страната. Както и на
тяхната

роля

в

процеса

на

оптимизиране

връзките

на

с

обществеността на управляващите структури на всички нива и във
всички области на управление в обществената система.
Провеждани

са

и

не

малко

ЕСИ

за

нуждите

на

международни институции, със или без международно участие -

факт, който има многостранно значение. От една страна, то се
оценява като признание на нарасналия авторитет на българската
социологическа общност в областта на емпиричната социология,
както

и

доверието

в

квалификацията

на

специалистите,

в

подготовката им да провеждат ЕСИ в съответствие с достиженията и
изискванията на науката в тази област.

От друга - това обстоятелство на свой ред се оказва мощен
стимул

за

повишаване

научното

равнище

на

изследванията,

провеждани в страната, за благотворното взаимно обогатяване и

развитие квалификация та на социолозите от различните страни в
тази област.
Тематичната насоченост, целите и задачите на ЕСИ са тясно

свързани с прилаганите методологически и методически решения
при набирането и анализа на емпиричната информация.
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изследване

Настоящото

че

показа,

методически

"специалитет" на Института са били преди всичко индивидуалните и

груповите анкети със самопопълване. Подчертаният интерес на
изследователите към тези два метода (46% за индивидуалната и 37%

за груповата анкета) може да бъде обяснен със следното: ЕСИ в
тематично отношение разглеждат твърде деликатни проблеми -

изучават

се

безработицата,

бедността,

социалните

рискове,

етнически проблеми, политически нагласи и ориентации и т.н. Това
са все проблеми засягащи дълбочинни структури на личността цепостии ориентации, нагласи, предпочитания. При тези ЕСИ дори
и най-невинните въпроси за факти често носят престижен отенък и

могат да засегнат личността на изследваните лица. За да спестят на

респондентите си изпадането в неловки положения и като резултат

от

това

изкривяването

изследователи

на

предпочитат

подадената

анкетите

информация,

със

мнозина

самопопълване.

От

методическа гледна точка този избор често е най-подходящият за
изучаваната тема. Предимствата на тези два метода са, че генерират
максимален

комфорт

и

сигурност

на

респондентите.

Веднъж

намерен и убеден да участва в изследването, респондентът спокойно

прави своя избор в полза на един или друг отговор.
Респондентите получават и

попълват анкетните карти в

удобно за тях време, а анкетьорите имат грижата да ги съберат.
Трябва да подчертаем, че това нрави труда на анкетьорите по-

ефективен. Освен това в максимална степен се елиминира ефекта
от присъствието на анкетьорите и възможното изкривяване на

информацията.
Но веднага трябва да добавим, че често пъти изборът на

анкетата със самопопълване се прави чисто машинално, по инерция,

защото това е най-широко разпространеното методическо решение.

В

същото

време,

социологията

разполага

с

много

по-богати

възможности за набиране на емпирична информация. Всички те са

добре познати на изследователите, но поради една или друга
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причина не се дооценяват. Например, резултатите от проучването

показаха

сравнително

на

проценент

нисък

на

използване

стандартизираното интервю. В контекста на посочените доводи в

полза

анкетите

на

самопопълване

със

става

ясно

защо

стандартизираният вариант на интервюто е позабравен. Ще добавим

само, че неговото прилагане изисква и много добре подготвени

анкетьори. Л що се отнася до нестандартизираното интервю, то

прилагането му е по-скоро прецедент в социологическата практика.
Тук трудностите са още повече. Те идват от обстоятелството, че този
метод почти не се използва и методическият ни опит в това
отношение е минимален. Към това се прибавя и проблемът с

несъвършенството

на

прогарамата

на

свободни

изследователска

практика

обработка

за

текстове.

на

Анализът

съществуващата

показа, че повече от задължително е тя да се обогати с други
методи. Бихме искали да припомним за изключително богатите
познавателни

експертните

възможности на такива методи,
оценки,

интервю,

телефонното
ползотворно

фокус

би

било

групите,

като

включеното

В

контент-анализа.

това

метода

наблюдение,
отношение

сътрудничество

по-задълбоченото

на

между

изследователските колективи и секция МСИОМ. Това ще позволи
да бъде направен избор на метод, адекватен на темата и задачите на
едно

ЕСИ,

и

позволяващ

да

бъде

постигната

максимална

ефективност при набирането на търсената информация.
В тази връзка МСИОМ би могла да издава методически

бюлетин, например "Социологическите изследвания: методология,
методика, организация". В него биха могли да се популяризират

познавателните възможности на по-рядко използваните методи, да
се предлагат усъвършенствани варианти на вече съществуващи

методи, методически анализи на проведени ЕСИ и т.н. Това би било

от изключителна полза за научните работници от Института, тъй
като

би

ги

обогатило

в

методическо

отношение.

Защото
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методическите проверки далеч не са нещо "допълнително" за едно

ЕСИ или

пък излишен лукс

(както

смятат).

някои

би

може

Методическите изисквания и контрола по тяхното изпълнение са

необходими условия за набиране на представителна и достоверна

Тези

информация.

дават

проверки

доказателства

за

научната

обоснованост на ЕСИ и са показател за неговата ефективност.

Показват доколко, в каква степен получените резултати позволяват

да бъдат правени съответните научни изводи, т.е. гносеологическите
граници на стойност на набраната информация.

Друг важен аспект на проведения анализ бе свързан с
изследването па използваните в социологическата практика методи
за анализ и обобщение на набраната информация. Проверени бяха
нагласите и реалното използване (респективно, познаване) на такива

статистически

методи

като:

методи

за

проверка

на

хипотези,

отнасящи се до значимостта на разликите между относителни и
между средни величини, специфични методи за анализ на структури

и структурни влияния, методи за изследване и количествена оценка
на факторни влияния и други връзки в социалната действителност,
съвременни

на

методи

анализ

на

(регресионен

връзките

и

корелационен анализ), различни методи на дисперсионния анализ,

методи при оценка на динамиката, методи за оценка на сезонните

колебания и др.
Общото

относно

впечатление

използваните

от

подходи

отговорите

и

методи

изследователите

на

за

анализ

е

доста

смущаващо. Оказва се, че голяма част от изследователите или не са

информирани за това прилагани ли са такива методи в техните
изследвания, или пък съобщават, че такива методи не са били

използвани. Като се има предвид, че преобладаващата част от

провежданите

ЕСИ

се

основава!'

на

стохастични

извадки,

то

подобно незнание или недооценяване на статистическите методи за

анализ

буди

потребността

тревожни

от

размисли.

прилагане

на

Може

тези

да

методи

се
при

каже,

че

че

данните

от
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представителните извадки все още не се оценява напълно от

изследователите или пък, че тези методи не се познават достатъчно.

В резултат на това обстоятелство често
използват методи за анализ и

пъти

изследователите

обработка, несъответстващи на

характера на събраната информация. Резонно възниква въпросът за

начина,

по

който

се

анализират

и

тълкуват

получените

от

представителните извадки социологически данни. 11алага се изводът,

че

в

немалък

брой

от

изследванията

е

налице

недопустимо

пренебрежение към изискванията на представителните извадки, или
пък, че не е малък делът на изследователите, които не са наясно как
трябва да тълкуват наблюдаваните различия, за да бъдат изводите

коректни и достоверни. Изглежда и в двата случая са допускани

методически решения, които не винаги са били адекватни на
задачите на

ЕСИ.

Нещо

повече, ако се съди по

резултатите

определено може да се заключи, че съществуват значителни, при
това напълно реални рискове за необосновани изводи и заключения

при сравнителните оценки.
Интересното в случая, обаче, е друго. Според анкетираните

изследователи в 93% от реализираните ЕСИ са взели участие и
специалисти от МСИОМ. Може да се допусне, че именно поради

присъствието на методик в екипа останалите негови членове не са
проявили заинтересованост към прилаганите методи. Но може да се

каже

и

друго,

а

именно,

че

помощта,

която

изследователите

обикновено търсят от методиците се свежда до формирането на

модела и обема на извадката и съставянето на въпросниците.
Разбира

се,

на

фона

на

по-рапо

съществуващата

нагласа,

че

методистът е човек, който "прави извадките", това е вече съществен

напредък. Но все още въпросът за правилният подбор на методите

за анализ и обработка на данните остава на заден план. Затова ни се
струва, че специалистите от МСИОМ биха могли да помислят за

внасянето на нови акценти при оказването на методическа помощ.
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Описаната ситуация подсказва, че тук е налице съществен

проблем.

една

От

страна,

той

се

отнася

до

правилното

разпределение па задачите и функциите на различните специалисти
в изследователските екипи. Но от друга - съществува необходимост

от оптимизиране на взаимодействието между специалистите по
методика на ЕСИ и останалите членове на екипите.

По наше мнение, присъствието на методисти в екипите не

означава, че другите членове могат да бъдат абсолютно незапознати
с основните изисквания на методиката на регистрацията и анализа

на

данните.

Методологическата

и

методическа

подготовка

на

изследователите не бива да се подценява. Защото съществуват общи

зони, доброто владеене на които може да осигури успешно и

ефективно взаимодействие в екипите.

В контекста на горепосочените мисли логично бе да се
разгледа и въпросът за оценките на изследователите по отношение
помощта,

която получават от секция

МСИОМ.

Отговорите на

анкетираните показват, че взаимодействието между МСИОМ и
научните сътрудници от останалите секции през тези четири години

е била па добро и много добро ниво. Този извод е валиден и за
трите

области

на

взаимодействие:

при

проектирането

и

разработването на програмите, при организирането и провеждането
на теренната работа и при анализа и обработката на данните от

ЕСИ.
Анализът на съществуващата практика открои и най-важните
нерешени проблеми в това отношение. Става въпрос за избора и

използването на адекватни, съвременни методи за статистически
анализ на данните от ЕСИ.
Въпросът за характера на извадките, на които се основават
провежданите

ЕСИ,

също

получи

подобаващо

внимание

в

настоящото изследване. Общият извод, който се налага е, че в
практиката на ЕСИ на Института преобладаващи са моделите на
представителните извадки. Като се има предвид стремежът да се
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организират изследвания, при които оценките на извадките да се
генерализират върху съвкупностите, обект на изследване, това

обстоятелство следва да се оцени положително. От друга страна,

бихме

да

препоръчали

се

не

подценява

ролята

на

непредставителпите извадки. Много от тях могат да задоволяват
много по-добре конкретните изисквания, задачите и претенциите на
потребителите. Всъщност проблемът тук е да се прецени какъв тип

извадка е най-подходящ за конкретно взетото ЕСИ. Може да се

окаже, че осигуряване на представителност на всяка цена означава
да

се

пренебрегнат

които

предимствата,

могат да

предложат

непредеавителните извадкови изследвания. Разбира се, това не
означава,

че

последните

могат

да

представителните

заместят

изследвания. Това е по-скоро напомняне, че има ЕСИ, чиито цели и
задачи предолагат използването на непредеавителни извадки.

Цялостната оценка на пракитката на ЕСИ в Института
изискваше да бъде направен анализ на организацията и контрола
при

реализираните

изследователи
информация.

дадоха

Тя

изключително

потвърди

на

отговорите

изследвания,

ценна

първоначалните

в

анкетираните

това

отношение

хипотези

относно

характера и пълнотата на осъществяваните контролни действия и
показа наличието на сериозни методически пропуски.

В крайна сметка, като обобщение на проведения анализ,
можем да направим следните по-важни изводи
Първо, преобладаващата част от изследователите подхождат

с нужната сериозност и разбиране към целенасочената организация
на провежданите от тях ЕСИ. Поради недостига на финансови
средства и отчасти методически опит, техните действия по проверка

и контрол на отделните елементи на ЕСИ са непълни и епизодични.

Второ,

част

от

изследователите

провеждат

пробни

изследвания. Но обикновено единствената им цел е проверката на

въпросниците.

Много

рядко

се

извършват

методически проверки на останалите елементи.

предварителни
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Трето, отчитайки важността на анкетьорите за успеха на

ЕСИ,

едно

изследователите

все

по-внимателно

изграждат

анкетьорските си екипи. Подходите им тук са различни и са в пряка
зависимост от сложността на ЕСИ, неговите цели и задачи, както и

от наличните средства и договорените срокове. За последните

четири години възможностите на изследователите за оптимален
избор на анкетьори значително се увеличиха. Работим в условията
на реална конкуренция и съществуването на различни анкетьорски
мрежи. В създалата се обстановка все по-често срещан подход е

формирането на специални екипи, съответстващи на нуждите на

дадено ЕСИ. Тези екипи не рядко включват анкетьори от външни
организации или специално подбрани хора. В тази връзка възниква

въпросът за ролята на анкетьорската мрежа на Института в това
ново разпределение на интересите. Тук симптоматичен е фактът, че

едва 20% от изследователите предпочитат единствено услугите на
нашите

анкетьори.

Останалите

са търсили други

варианти

за

създаването на своите екипи. Последната констатация в никакав

случай не осъжда нагласите и предпочитанията па изследователите

към една или друга външна мрежа. Но все пак ни се струва, че е
крайно време да положим известни усилия по създаването на
съвременна, гъвкава мрежа от високоподготвени анкетьори. Още

повече, че практиката показа необходимостта от специализираното

разделение на анкетьорския труд. Спецификата на прилаганите
методи изисква анкетьори с точно определени качества, които в
някои случаи са взаимно изключващи се. Така например, качествата,

необходими за провеждането на пълноценно дълбочинно интервю,
са съвсем неуместни при провеждане на анкета със самопопълване.
С други думи, необходимо е диференцирано обучение на нужните

ни

за

различните

методи

анкетьори.

Картотекирането

на

анкетьорите според техните качества и пригодност за извършване
на точно определен вид анкетьорски труд е първата наложителна
стъпка за оптимизирането на съществуващата мрежа. Разбира се,
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бихме могли да започнем съвсем от начало, подбирайки нови хора и

проверявайки техните качества с помощта на специлни методики и
Това

тестове.

психологически

финансови

определени

изисква

вложения, но има смисъл. Защото бързо би дало добри плодове.

възможности

Разполагаме

с

анкетьорска

мрежа-еталон.

чудесни

е

Въпросът

на

изграждането

за

тази

идея

да

бъде

реализирана.

процент

по-висок

все

Четвърто,

от

изследователите

осъзнават необходимостта от осъществяването на контрол върху

теренната работа на анкетьорите. Съществува, обаче, и доста голяма

група изследователи, които не виждат значимостта на подобен род
проверки или пък не са наясно дали такъв контрол се реализира в
съответните ЕСИ.
Пето, в контекста на горното твърдение е и една друга

констатация

интересна

-

висок

сравнително

от

процент

изследователите, участващи в дадени екипи като членове, нямат

никакава

информация

изследването
проверки.

и

за

извършвани

Считаме,

че

как

това
ли

са

е

били

абсолютната

било

някакви

организирано
методически

незаинтересованост

към

практическото реализиране на изследването не би могла да се

оправдае

с

на афинитет

липсата

към

методическата

на

част

изследването. Това по-скоро говори за подценяване на основни
елементи от реализацията на дадено ЕСИ.
Анализът на практиката на ЕСИ постави и друг важен

проблем, свързан с използването на резултатите от провежданите

Въпреки

ЕСИ.

изследванията

че

се

в

повечето

ползват

от

случаи

няколко

крайните

от

продукти

потребителя,

все

още

съществуват трудности при тяхното рационално ползване. Думата

ни

е

за

многократното

изследователи

от

различни

използване

сфери

за

на

тези

резултати

сравнителен

анализ

от
в

диахропен и синхронен план. Тук логично възниква необходимостта

от създаването на електронна банка за съхраняване на резултатите
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от изследванията и

за достъпността на

научните доклади до

интересуващите се други изследователи.
От друга страна, досегашната практика на публикуване на

резултатите е била доста скромна. Резултатите са се представяли

под формата на научни съобщения, за сведение на възложителя, за
прогностични предвиждания и обосновка на управленски решения.

На последно място се нареждат публицистичните изяви в печата,
радиото и телевизията. Това показва, че все още се прави много

малко за популяризиране работата на Института по социология
както сред широката публика, така и сред специалистите от другите

звена извън Института.

Живеем в такова време, когато не бива да чакаме някой да
се сети за нас и да ни открие. Трябва по-настойчиво сами да
напомняме на обществеността за нашето съществуване, още повече
че работата, която се извършва от нас, дава много сериозни и

достойни за уважение научни плодове. В условията на конкурентна
борба

за

поръчки

и

за

доказване

на

изследователските

ни

възможности излишната скромност не е най-добрият начин за

печелене на позиции.

Приложение

Българска академия и а науките
Институт по социология

Секция "Методика и организация на емпиричните
социологииески изследвания"

ВЪПРОСНИК
ЗА ЕСИ В НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ
НА ИНСТИТУТА НО СОЦИОЛОГИЯ

Уважаеми колеги,
Институтът по социология провежда мащабни ЕСИ. Днес,
в условията па свободна изследователска конкуренция не могат
да се налагат централизирани директиви как да се правят ЕСИ.
Пътят е да се дават положителни примери с добре организирани
и проведени ЕСИ.
Доколко Институтът в своята изследователска практика
дава такива примери? Една по-широка научна оценка изисква да
се подложи на задълбочен анализ равнището на ЕСИ в научно
изследователската дейност на Института.
Във връзка с това секция "МОЕСИ" провежда настоящето
изследване с цел да установи днешното състояние и някои
перспективи на практиката на ЕСИ в Института.
Обръщаме се към Вас с молба за съдействие.

София, юни 1994 г.

'2
1. В колко ЕСИ, проведени от Института по социология, сте
участвали от началото на
1991 г. досега?

- като ръководител на изследователски
екип в ..................................................................................................................... броя
- като член на изследователски
екип в.....................................................................................................
броя
- не съм участвал/а/........................................................................................ 99
(Преминете към въпрос 22)
2. Колко от тях са с международен характер?

броя
- пито едно ................................................................................................................ 99
3. Темите на изследванията:
/Моля, запишете ги!/
1...........................................................................................................
2..........................................................................................................
3..........................................................................................................
4..........................................................................................................
5..........................................................................................................
6..........................................................................................................
4. Какви типове задачи се решаваха в тях?
/Може повече отговори/:

- описателни - за разкриване на картината .................................... 1
- диагностични - за оценка на факторни
влияния ....................................................................................................................... 2
- за изследване на промените ..................................................................... 3
- прогнозиращи ......................................................................................................... 4
- оптимизиращи - за обосноваване варианти
за управленски решения ............................................................................5
- с теоретична насоченост ..............................................................................6

5. Възложители на тези ЕСИ бяха:
- висши управленски органи /Народно Събрание,
Президентство, Министерски Съвет/ - ........................... пъти
- органи на изпълнителната власт - ............................................ пъти
- научни институции - ............................................................................. пъти
- държавни фирми и предприятия -............................................ пъти
- частни фирми и институции -....................................................... пъти
- поли тически партии -............................................................................. пъти
- различни обществени организации - .................................... пъти
- средства за масово осведомяване /вестници,
телевизия, радио/ - ................................................................................. пъти
- други възложители -................................................................................. пъти

3

6.

Какви типове единици се включваха в изследванията?
/Може повече отговори/:
- домакинства .............................................................................................
।
- различни категории лица ...............................................................
2
- различни институции /банки, фирми,
партии и т.н./..............................................................................................
2
- други (кои): ........................................................................................ :■............. ””'"4
- нямам информация..................................................................................
5

Колко от изследванията бяха:

7.
-

извадковп -....................................................................................................... броя
изчерпателни - ............................................................................................ броя
монографични -........................................................................................... броя
нямам информация............................................................................................99
Какви типове извадки използвахте?

8.

-

представителни - ...................................................................................... пъти
типологични - .............................................................................................. пъти
квотни - .............................................................................................................. пъти
според "отзовалите се" - ................................................................... пъти
други - ................................................................................................................ пъти
нямам информация........................................................................................... 99

Какви методи за регистрация на данните използвахте?
/Може повече отговори/:

9.

- самопопълване
(индивидуална анкета) - .................................................................. пъти
- самопопълване (групова анкета) - .............................................. пъти
- стандартизирано интервю - ........................................................... пъти
- нестандартизирано интервю - ..................................................... пъти
- други - ................................................................................................................ пъти
- нямам информация........................................................................................ 99

10. Провеждахте ли пробни изследвания на:
-

въпросниците -............................................................................................. пъти
организацията на наблюдение - ................................................ пъти
методите за анализ - ............................................................................. пъти
нямам информация .........................................................................................99

11. Какъв беше използваният от Вас анкетьорски апарат?

- от Института по социология - ..................................................... пъти
- от Националния статистически
институт - ...................................................................................................... пъти
- формиран специално зацелта - .................................................. пъти
- други анкетьорски мрежи - ........................................................... пъти
- нямам информация ......................................................................................... 99

12. Водена ли е специална документация за това, как
планираната извадка е реализирана на терена (отказали,
ненамерени и пр.)?

- да.................................................................................................................................. пъти
- нито веднъж ............................................................................................................ 98
- нямам информация .......................................................................................... 99
13. Правен ли е контрол на работата на анкетьорите на терена?

- да, ............................................................................................................................... пъти
- ниго веднъж............................................................................................................... 98
- нямам информация .......................................................................................... 99
14. Прилагани ли са следните статистически методи за анализ
на данните:
/11а всеки ред по един отговор/:

да
1

не
2

не зная
3

- оценка на статистическата значимост на
относителни дялове и средни величини..........
- оценка на статистическата значимост на
дисперсии .....................................................................................
- хи-квадрат анализ ....................................................................
- дисперсионен анализ ...........................................................
- други статистически методи за проверка на
хипотези...............................................................................................
- регресионен и корелационен анализ ....................
- оценка на статистическа значимост на
регресионни и корелационни коефициенти и
техните разлики ..........................................................................
- оценка на динамиката (трендове) ............................
- оценка на сезонни и циклични колебания ......
- оценка на структурни влияния при
сравнителен анализ ..............................................................
- оценка на стохастични грешки ...................................
- оценка на нестохастичпи грешки ............................
- контент-анализ ............................................................................

......
......
......
......
......

......

......

......

15. Участвал ли е в екипите специалист-методик?
-да, .............................................................................................................................. пъти
- ниго веднъж ............................................................................................................ 98
- не зная ........................................................................................................................... 99

16. Задоволява ли Ви помощта на секция МОЕСИ при
подготовката на ЕСИ?

-

напълно .......................................................................................................................... 1
по-скоро да ................................................................................................................ 2
по-скоро не ................................................................................................................ 3
определено не ......................................................................................................... 4
не сме търсили такава .........................................................................

5

17. Задоволява ли Ви помощта на секция МОЕСИ при работата
на терена?

-

напълно.......................................................................................................................... 1
по-скоро да ................................................................................................................ 2
по-скоро не................................................................................................................ 3
определено не ......................................................................................................... 4
не сме търсили такава...................................................................................... 5

18. Задоволява ли Ви помощта на секция МОЕСИ при
обработката на данните?

-

напълно .......................................................................................................................... 1
по-скоро да ................................................................................................................ 2
по-скоро не ................................................................................................................ 3
определено не ......................................................................................................... 4
по сме търсили такава ..................................................................................... 5

19. От кого са използвани резултатите от ЕСИ?
/Може повече отговори/:
-

само от един потребител .............................................................................. 1
от повече потребители ................................................................................... 2
само са отчетени пред Научния съвет.............................................. 3
не зная ............................................................................................................................ 4

20. Резултатите от тези ЕСИ са използвани за:
/Може повече отговори/:
-

обосновка на управленски решения ..................................................1
научни обобщения .............................................................................................. 2
прогностични предвиждания.................................................................... 3
сведение на възложителя ............................................................................ 4
друго, а именно: .....................................................................................................5
не зная ............................................................................................................................ 6

21. При провеждането на тези ЕСИ, срещали ли сте трудности
по отношение на :

/Моля отбележете на всеки ред/:

да
1

не
2

- окомплектоването па изследователските
екипи............................................................................................................
- намирането на анкетьори ........................................................
- подготвеността на анкетьорите ...........................................
- готовността на респондентите
за участие в ЕСИ ..............................................................................
- досговерностга на отговорите на
респондентите........................................................................................
- рационалното използване на
резултатите от ЕСИ .....................................................................
- финансирането па ЕСИ ............................................................

не зная
3

......
......
......
......
......
......
......

22. Имате ли предпочитания към определен вид изследвания?
/На всеки ред може повече от един отговор (кодове на
типа изследване), разделени със запетая/:
- от гледна точка па заплащането ..............................................................
- от гледна точка на експресностга...........................................................
- от гледна точка на възможностите за
публикуване на резултатите .....................................................................
- нямам предпочитания ..................................................................................98
- не мога да преценя ......................................................................................... 99

(Използвайте следните кодове: 1 - демоскопски; 2 социологически; 3 - социално-психологически; 4 - маркетингови;
5 - предизборни; 6 - други)
23. Кои от извършваните от вашата секция услуги
са:
/ 11а всеки ред може повече ог един отговор
(кодове па услуги), разделени със запетая/:

-

най търсени .................................................................................................................
най-рентабилни .......................................................................................................
смятате за ваш специалитет' ........................................................................
не мота да преценя .......................................................................................... 99

(Използвайте следните кодове: / - цялостно комплексно
изследване; 2 - само събиране на данни; 3 - интервюта с фокусгрупи; 4 - само обработка на данни; 5- контент-анализ; 6 социологически анализи, трендови изследвания и пр.)

ч
24. От какво зависи организирането на даден тип
изследване в настоящите условия?
/На всеки ред може повече от един отговор
(кодове па типа изследване), разделени със
запетая/:
-

от
от
от
не

изискванията на възложителя.............................................................
финансовите възможности.....................................................................
възможностите на изследователския екип.............................
мога да преценя........................................................................................... 99

(Използвайте следните кодове: 1 - демоскопски; 2 социологически; 3 - социално-психодогически; 4 - маркетингови;5 - предизборни; 6 - други)
25. Съществува ли конкурентна борба за поръчки
между действуващите изследователски звена в
и извън Института по социология?

-

Да........................................................................................................................................ 1
не, но се очаква в бъдеще ........................................................................... 2
не, и не се очаква в бъдеще ................................................................... 3
не мога да преценя ...........................................................................................4

26. Кои звена реално ви конкурират (биха могли
или реално вече са ви отнемали поръчки,
включително в Института)?

- не мога да преценя ................................................................................... 98
- няма конкурентна борба .................................................................... 99

27. Смятате ли, че конкуренцията ще се засилва в
бъдеще?
- да, в борба та за завладяване на пазара
за поръчки................................................................................................................... 1
- не, поради специализиране на звената в
отделните видовеизследвания ................................................................ 2
- не очаквам конкуренция .............................................................................. 3
- нямам представа................................................................................................. 4

28. Как оценявате перспективата на пазара за
изследвания в бъдеще?
-

пазарът
пазарът
пазарът
пазарът
не мога

се разширява бързо................................................................... 1
се разширява бавно................................................................... 2
е статичен ............................................................................................ 3
се свива................................................................................................. 4
да преценя......................................................................................... 5
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29. Вие работите в секция:..............................................................................
30. Вашата научна степен:..............................................................................
31. Вашето научно звание:..............................................................................
31. Вашата възраст ..............................................................................................

32. Вашият пол:
- мъж .................................................................................................................................... 1
- жена .................................................................................................................................. 2

33. Вашето семейно положение?
-

женен (омъжена) ................................................................................................... 1
неженен (неомъжена) ...................................................................................... 2
разведен (а) ................................................................................................................ 3
вдовец (вдовица) ....................................................................................................4

Благодарим Ви за участието!

Институт по социология

Секция "Методика и организация на емпиричните социологически
изследвания"

ВЪПРОСНИК
за определяне на ефективността на ЕСИ

София, 1994

2

1. Тип задачи на изследването:
- описателни........................................................................................................... бр.
- прогностични......................................................................................................бр.
- предписващи....................................................................................................... бр.

- обяснителни............................................ . . . . ............................................. бр.

2. Използвана ли е в разработката теория на изследваното явление,
известна отпреди?
-да................................................................................................................................. 1
- 11 е.................................................................................................................................... 2

3. Колко хипотези са заложени в модела?

...........................................................................................................................бр.
4. Тип на хипотезите:

- описателни........................................................................................................... бр.
- прогностични...................................................................................................... бр.
- предписващи.......................................................................................................бр.

2 обяснителни.........................

бр.

5. Колко хипотези са били проверени?

............ -... • • • • • • ■

• ■ • •

........ • л • • •.................... ■.■■■бр.

6. Проект за обработка:
а) съдържание:
- едномерни разпределения (нулева серия)
предвидени................................................................................................................бр.
получени.....................................................................................................................бр.
- двумерни разпределение (таблици на взаимна спрегнатост)

предвидени.................................................................................................. бр.
получени.....................................................................................................................бр.
- многомерни разпределения (таблици)

предвидени................................................................................................................бр.

получени.....................................................................................................................бр.
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- статистически коефициенти:
вид:
предвидени................................................................................................................бр.
вид:

получени.....................................................................................................................бр.

предвидени................................................................................................................бр.

получени.....................................................................................................................бр.
- статистически анализи:
вид:
предвидени..................................................................................................бр.
вид:

получени.....................................................................................................................бр.
предвидени............................................................................................................... бр.

получени.....................................................................................................................бр.
б) видът на получените данни позволява ли използването им без
допълнителни обяснения?

- да................................................................................................................................... 1
- отчасти...................................................................................................................

2

- не...................................................................................................................................3
7. Видът на въпросите и отговорите дава ли възможност да се
проверят хипотезите?

- дава............................................................................................................................ бр.

= н е д а в а.............................

бр.

8. Равнище на езика на въпросите:

а) въпроси, съдържащи неразбираеми думи........................................ бр.
б) в ьпроси, съдържащи двусмислени думи........................................... бр.

9. Дължина на формулировката на въпросите:

а) въпроси с много дълъг текст....................................................................бр.
б) въпроси, съдържащи паразитни думи................................................ бр.
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10. Въпроси с неправилно обръщение (лично, безлично) ...бр.
11. Въпроси, съдържащи повечещт еднаидея

...бр.

12. Въпроси, съдържащи двусмислие по отношение на време и място
•«•бр.
13. Равнище на езика на отговорите:
а) въпроси, съдържащи отговори с неразбираеми думи...................
...бр.

б) въпроси, «шито отговори съдържат двусмислени думи................
-бр. _______
____________

14. Дължина на формулировката на отговорите:
а) въпроси, чиито отговори са с много дълъг текст..........................бр.
б) въпроси, чиито отговори съдържат паразитни думи......................
-бР-

15. Въпроси, «шито отговори не съответствуват на формата на
обръщението...бр.
16. Въпроси, чиито отговори съдържат повече от една идея ...бр.

17. Въпроси с непълни отговори (изключващи: друго, не зная, нямам
мнение и пр.)...бр.
18. В ъпроси, отговорите на които не съотвествуват по съдържание на
въпроса (по смисъл, време, място)
...бр.

19. Въпроси, чиито отговори са с нарушена подредба
20. Въпроси С Ерлишен встъпителен текст
21. Въпроси, изискващи допълнително кодиране
в това число:

...бр.

...бр.

...бр.

- открити въпроси............................................................................................... бр.
- в ъпроси с повече отединотговор............................................................. бр.
- въпроси с абсолютничисла.......................................................................... бр.
- "нови” въпроси..................................................................................................бр.
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22. Логически връзки във въпросника.„бр.

23. Използване на готови програми (подпрограми) за обработка на
данните от ЕСИ....бр. програми
24. Нови програми (специално за изследването).,.бр.

„

25. Разход па време:
а) за предварителна обработка (логически оглед, шифриране,
кодиране):

- ръчна...................................................................................................................часа
- машинна............................................................................................................часа
б) програмиране
...часа
в) за машинна обработка (разпределения, таблици, анализи) ...часа
г) за допълнителна обработка:
- ръчна..................................................................................................................... часа

- машинна................... ± ........ ..............................................................часа

26. Съображения па авторския колектив при избора на извадката:
а) на модела (представителна/непредставителна; квотна; според
отзовалите се и пр.)

б) на обема

27. Съображения на авторския колектив относно избора на метода на
реги стр а ц и я:
28. Оценка на работата на анкетьорите по скалата:

1) незадоволителна...............................................................................................бр.анкетьори

2) задоволителна.......................................................................... бр. анкетьори

3) добра.....................................................................................................................бр.анкетьори
4) много добра................................................................................ бр. анкетьори

29. Обща оценка на работата па всички анкетьори по същата скала:
бр. анкетьори......................................................................оценка 12 3 4
30. Как е завършило емпиричното изследване?

- с публикация..............................................................................................1
- с доклад до визложителя................................................................................2

- с отчет пред Научния съвет на Института по социология.......... 3

