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Предговор 

 

От знанието през опита до неговото познание в 

книгата на Емилия Ченгелова 

Това е книгата, която трябваше да се появи, след като Е. Ченгелова извървя 

пътя, прибавяйки все нови и нови буквички пред името си. Не може да се каже, че е 

изминало кой знае колко време от появата в Института по социология на едно 

русо жизнерадостно момиче, киевска възпитаничка, която щеше да се занимава с 

методика на ЕСИ. По тогавашната номенклатура – това беше аспирантка в 

секция МОЕСИ, едно здраво, компетентно и дружно ядро от специалисти от 

висока класа. И новата аспирантка получи своя дял – темата за интервюто и 

неговите главни „актьори“, ключови фигури във всяко емпирично социологическо 

изследване. Тя влизаше в науката с университетските знания и амбицията да 

каже своя дума сред многото казани и неказани неща. 

Под ръководството на проф. Атанас Атанасов по пътя на науката Емилия 

Ченгелова тръгна с академични знания, придобити в Университета и от камарите 

книги. Но опитът, опитът трябваше да придобие в една нова академична 

атмосфера. Опитът, разбиран като жива практика на емпиричните 

социологически изследвания, се придобиваше с годините и пътят започваше с 

теоретичните знания. 

През последните години – последни, последни, но не съвсем малко – Емилия 

Ченгелова беше научен ръководител на големи, трудни и важни изследвания, сред 

които се откроява това за сенчестата икономика. Натрупа опит, бих казала – 

изстрада опит, в самия огън на социологическата практика в нейната 

цялостност и единство. И вече след тези изпитания и сблъсъци с емпирични 

предизвикателства между всички играчи в сложната игра, наречена 

„социологическо изследване“. 

В резултат на всичко изживяно и видяно, някогашното знание беше 

преосмислено, преподредено, поставено в ясен теоретичен контекст като ново 

познание, в което можеш да разчетеш теоретичния ръст на самата Емилия 

Ченгелова. 

Препрочитайки себе си и всички нови книги, прощудирайки собствения си 

жизнен емпиричен опит и колегиалните си достижения, Емилия Ченгелова 

съгражда един психологически анализ, осъществяването на отношението между 

два основни стълба в емпирическото социологическо изследване – интервюто и 

интервюерът (това е думичка, която аз не долюбвам, но очевидно авторката 

харесва). 

Това са двете паралелни части на изследването, които застават в труда – 

всеки със своята истинска значимост, за да фокусират вниманието ни в момента, 
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когато социологическите инструменти трябва да набират социологическата 

информация в нейния най-добър вид – достоверна, надеждна, адекватна. 

Авторката тънко улавя амбивалентната същност на интервюто и като 

изследователски метод, изследователски инструмент, и като изследователски 

процес за непосредствено набиране на информацията от интервюера чрез 

въпросника. В този най-важен елемент на изследването – самото набиране на 

качествена информация – Е. Ченгелова съгражда картината на най-добрия 

вариант на връзката интервюер – респондент. Нещо повече – тя поставя акценти 

върху отношението между вземащия и даващия интервю. Кратките мигновения 

на началната среща са разгледани на „забавен каданс“, а недългият период на 

самото интервю се наблюдава като че ли от птичи поглед в неговата 

процесуалност, за да се оценят деликатните страни на общуването „интервюер – 

респондент“. 

Тази връзка се ситуира в различен контекст на типови интервюта и чрез 

характерологичния профил на интервюера, подходящ за всеки тип интервю – 

насочено към количествени или качествени изследвания. При целия бродещ 

скептицизъм по отношение на двете понятия количествени и качествени 

изследвания и след великолепната статия на Максим Молхов1, авторката е 

разкрила спецификата на интервютата на т. нар. качествени изследвания в 

дълбочини, които спират вниманието на зрелите социолози от 

изследователската общност. 

За кого е тази книга? За всеки, който посегне към нея. Тя може да бъде 

настолно четиво за всеки, който се учи да стане социолог. Тя е полезна и 

интересна и за онези, които броят себе си за изявени социолози, защото достига 

до много дълбинни ниши в изследователската работа, които показват 

достигнатата зрялост на Емилия Ченгелова. 
 

 

 
 
25.12.2014 г. проф. Веска Кожухарова-Живкова 
 
 
 

  

                                                 
1 Социологически проблеми, кн. 1/2, 2013 г. 
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УВОД 

В тази книга предмет на изследване е интервюто в социалните науки. 

Интервюто е един от методите с най-честа употреба в социалната практика 

и за които е писано най-много - най-вече в специализираната социологическа, 

психологическа и журналистическа литература. Логично би било да се допусне, че 

за този метод вече е казано всичко възможно. 

Но ако действително е така, защо ежедневието ни затрупва с примери за 

несполучливи интервюта или интервюта със съмнителна познавателна стойност? 

Какво е интервюто - талант да разговаряш с други хора по такъв начин, че да ги 

предразположиш да отговорят на поставените от теб въпроси? Или е рефлексия 

на уменията ни да създадем у нашия събеседник усещане за психологически 

комфорт и доверие? А може би интервюто е умение да слушаме какво ни казва 

нашият събеседник? Или може би интервюто е всичко казано заедно, плюс още 

множество „дребни“ детайли, превръщащи обикновения разговор в целенасочено 

събиране на информация по интересуващите ни теми? 

За да отговорим на тези въпроси, трябва още в началото ясно да посочим, 

че има толкова отговори, колкото различни са употребите на интервюто като 

метод и средство за комуникиране. Интервюто се използва най-често в такива 

предметни области като медицината и психиатрията (медицинско или клинично 

интервю), журналистиката (журналистическо интервю), психологията 

(психологическо интервю), социологията (интервю). Нормално е да се 

предположи, че независимо от предметната област, в която се използва, методът 

на интервюто има общи характеристики, които го отнасят тъкмо към 

категорията „интервю“, а не нещо друго (примерно беседа). 

Също така напълно логично е да се направи и допускането, че в зависимост 

от предметната област, в която се прилага, и функциите, които изпълнява, 

методът на интервюто придобива характерен формат и особености. Макар по 

правило да се приема, че интервюто е специфична технология за събиране на 

информация, целите на интервюто не винаги са строго (и само) информационни. 

Те могат да бъдат терапевтични, мотивационни, оценяващи и т.н. 

Така например, в психиатрията т. н. клинично интервю има дълга и 

любопитна история, като в областта на психоанализата интервюто като метод за 

терапия е доведено до съвършенство. Целта на клиничното интервю обаче е чрез 
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себеразкриване пациентът да осъзнае истинските, дълбоко и надлежно скрити 

причини за случващото се с него и с вещата намеса на терапевта „сам“ да стигне 

до намирането на решението, изразяващо се в „отключване“ и освобождаване на 

натрупани напрежения, емоции, мисли, състояния. Така в психиатрията 

интервюто има ясно изразени терапевтични цели, макар че протича под формата 

на разговор и формално се изразява в задаване на въпроси и споделяне на 

информация. Поради това клиничното интервю е специфична научно обоснована 

техника за постигане на точно определени терапевтични цели. Всичко това 

придава на клиничното интервю характерен вид, а изискванията/правилата за 

неговото провеждане са специфични и валидни само по отношение на този вид 

интервю. 

Журналистът интервюира по съвсем различен начин. Неговата цел е 

извличането на максимално количество информация по интересуващия го 

въпрос. При това, журналистът се стреми към насочването на разговора по такъв 

начин, че говорейки по зададения въпрос, интервюираният да сподели и друга, 

съпътстваща информация. Живеем във века на информационните технологии и 

„горещата журналистика“, което означава, че журналистите са във вечно търсене 

на сензацията, пикантерията, скандалното, провокиращото, разтърсващото. Този 

общ модус придава специфични особености на журналистическото интервю - за 

да бъде интересно, то търси сензацията и скандалното, разследва зад 

очевидността на фактите, дълбае там и по тези въпроси, по които хората 

предпочитат да мълчат. Колкото повече „горещи зрънца“ има в едно 

журналистическо интервю, толкова по-ценно е то и толкова по-силен е интересът 

на аудиториите към него. И журналистите съзнателно търсят и продуцират точно 

такъв тип интервюта. Различността на журналистическото интервю е очевидна и 

поради това правилата за провеждане на журналистически интервюта са съвсем 

различни. 

Интервюто е не само един от най-често използваните методи в 

социалните науки, то е най-често използваният метод за набиране на 

първична емпирична информация от конкретните нейни носители 

(респондентите). Поради това науката социология има подчертани 

предпочитания към интервюто. Интервюто като метод за изследване се прилага 
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широко и в други социални науки - най-често се използва за целите на 

психологията, политологията, маркетинга, ПР-а и др. 

Интервюто в социалните науки е коренно различно като метод от своите 

аналози в психиатрията и журналистиката. Социалните науки (в частност, 

социологията) са изградили свои специфични методологически подходи и сложна 

система от методически изисквания и правила, чрез които се набира емпирична 

информация по точно определен кръг от въпроси, предмет на изследване, и от 

точно определени лица, предварително строго фиксирани с помощта на научно 

обосновани подходи. Тъй като използват интервюто за изследователски и 

информационни цели, социалните науки са развили различни варианти на 

интервюто (различни видове), които се прилагат към различните познавателни 

ситуации в зависимост от вида на изследването и целите и задачите, които то 

решава. 

Може да се говори поне за шест разновидности на интервюто в 

социалните науки. Три от тях се отнасят към т.н. количествени методи и тъй 

като са максимално стандартизирани, образуват общ клас методи, известни 

като стандартизирано интервю. В зависимост от техниките на интервюиране и 

начините на отбелязване на получаваната информация, стандартизираното 

интервю бива три вида - 1) стандартизирано интервю „лице-в-лице“, известно под 

името „Face-to-face interview“ или като „Paper and pencil interview“, 2) 

стандартизирано интервю по телефона, наричано още „Computer assisted 

telephone interview“ и 3) стандартизирано интервю с компютър, известно като 

„Computer assisted personal interview“. Последният вид е по-често разпространен в 

страните с по-високо развити икономики, тъй като изисква по-значителен 

финансов ресурс, докато другите две разновидности са еднакво често срещани 

практически във всички точки на света, в които социологията е достигнала. 

Интервюто има и своите нестандартизирани разновидности. Те са част от т.н. 

качествени методи или „топлата социология“. Обикновено се визира 

дълбочинното интервю, известно като „In-depth interview“, но освен него към 

качествените методи се отнася и т.н. повествователно интервю, оригиналното 

название на което е „Narrative interview“. Някои изследователи (Осипов, 1983) 

различават и т.н. свободно интервю и фокусирано интервю. Освен споменатите 

стандартизирани и неформализирани видове на интервюто, социологията работи 
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и с междинна разновидност на този метод, която са нарича полуструктурирано 

интервю (Semi-structured interview). 

Полуструктурираното интервю се отнася към качествените методи2 и 

тъй като по своята същност то е своеобразен методологически компромис между 

двете гранични степени на стандартизация, има основания този метод да бъде 

разглеждан като епистемологически мост между количествените и 

качествените методи. 

За всяка от посочените разновидности на интервюто в социалните науки са 

разработени множество методически наръчници и указания, целта на които е да 

се провеждат качествени и ефективни интервюта. 

И ако отново отваряме дума по тези въпроси, то е защото практиката 

показва, че независимо от многото правила и учебници, все още сме далеч от 

разбирането на същината на метода на интервюто и от изкуството за 

провеждането на качествени интервюта. Съществуването на множество най-

различни методически правила дори се оказва объркващо и дисфункционално, 

защото вместо да дисциплинира изследователя/интервюера и да го въоръжи с 

нужните умения, може да го рамкира и „скове“ по такъв начин, че да се стигне до 

формално провеждане на нещо, наречено интервю, познавателната стойност на 

което да бъде близка до нулата. Ситуацията се усложнява още повече от 

специфичния поглед на феноменологията върху обекта на познанието и 

интервюто като метод за набиране на информация. На практика, от 70-те години 

на миналия век позитивизмът и феноменологията водят нестихващ дебат върху 

предметното поле и методите на социологията, като се стига до изграждането на 

непреодолими прегради и всяка от двете парадигми отстоява собствен поглед 

върху действителността3. 

Интервюто в социалните науки е специфичен метод за набиране на 

емпирична информация, но в същото време е и специфична изследователска 

                                                 
2 Alan Bryman, James J. Teevan. Social Research Methods. Oxford University Press, 2005; Alan 
Buckingham, Peter Saunders, The Survey Methods Workbook. From Design to Analysis, Polity Press, 2008. 
3 В контекста на този дебат, феноменологията разглежда като единствено целесъобразно и 
допустимо използването на качествени методики, между които дълбочинното и 
повествователното интервю, и отрича използването на количествените методики, между които са 
стандартизираните видове на интервюто. Позитивизмът от своя страна проявява по-голяма 
гъвкавост, като залага преимуществено на количествените методики, но е склонен да признае 
познавателните предимства и на качествените методики. Ерата на постмодернизма роди 
комбинирането на двата вида методики и редица изследователи заговориха за паралелното 
използване на количествените и качествените методики. 
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технология, чрез която от точно определени единици (респонденти) се набира 

емпирична информация по точно определени въпроси. Ако трябва накратко да 

определим спецификата на интервюто в социалните науки, това е 

изследователска технология, протичаща под формата на научно 

изследователско общуване и междуличностно взаимодействие, формалните, 

ситуационните и съдържателните параметри на което са предварително 

зададени от изследователя. Интервюто предполага двама събеседника и това е 

стандартният вариант на интервюиране4. Обикновената практика е 

изследователят да разработва програма и теоретичен модел на изследването, а 

интервютата се провеждат от специално обучени интервюери. В немалко случаи 

самият изследовател провежда интервютата, като това най-често се прави когато 

се използват нестандартизираните видове на интервюто - дълбочинното и 

повествователното интервю. Но независимо дали интервюто се провежда от 

интервюери или от изследователя, класическата ситуация на интервюто в 

социалните науки е интервюерът/ изследователят да разполага с предварително 

подготвени изследователски въпроси, които задава на респондента, изслушва го 

и коректно отбелязва/записва неговите отговори. Има съществени различия в 

начина, по който протичат стандартизираните и нестандартизираните видове 

интервюта. При първия вид интервюта се използват стандартизирани 

въпросници със затворени въпроси и скали за отговаряне и отбелязване на 

посочения от респондента отговор, а при втория вид интервюта се работи със 

списък от изследователски отворени въпроси, които се допълват и 

конкретизират в зависимост от хода на интервюто, като записването на 

отговорите на респондента става или с подходяща техника, или чрез ръчно 

скициране. Телефонното интервю също има своя специфика, която му придава 

методическа оригиналност и уникалност в сравнение с другите видове интервю. 

По този начин социологията разполага с богат арсенал от разновидности на 

интервюто, всяка от които имат точно определени функции и са приложими към 

различни познавателни ситуации. 

Настоящата книга си поставя за цел да разкрие типичните 

характеристики на различните видове интервю в социалните науки, като 

                                                 
4 В тази книга съзнателно се абстрахираме от т.н. групови интервюта, както биват наричани 
понякога фокус груповите дискусии. Това е друг метод от т.н. качествени методики, който тук не е 
предмет на изследване. 
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паралелно с това покаже общото между тях - това, че независимо от вида на 

интервюто, то е специфичен вид научно изследователско общуване, което се 

реализира под формата на междуличностно взаимодействие и социално 

психологическо общуване. За целта се използва т.н. интерактивен модел на 

интервюто (Ченгелова, 1991, 1995). Моделът е разработен на основата на 

задълбочено изучаване на българската социологическа практика и като обобщава 

традициите в провеждането на социологически изследвания в България, 

идентифицира и описва методологическите и методическите особености на 

стандартизираното интервю, разглеждано като метод за набиране на емпирична 

информация. В основата на интерактивния модел на интервюто се поставя 

разбирането, че набирането на емпирична информация при интервюто е 

предварително зададено и форматирано от изследователя. То е съобразено със 

строги методически правила и изискванията на конкретната методика, отнасяща 

се до вида на интервюто. Но практическото осъществяване на предписаните 

методически правила за интервюиране придава уникална за всяко интервю 

окраска, което се дължи на факта, че интервюирането, макар и да е 

предварително формализирано научно изследователско общуване с точно 

фиксирана цел, всъщност е социално психологическо общуване и 

междуличностно взаимодействие между двама индивиди. По този начин при 

интервюто се наслагват две смислови матрици - първата е матрицата на самата 

методика на вида интервю, който се използва, а втората матрица е на 

междуличностното общуване между интервюера и респондента. 

След разработването си през 1991 г., интерактивният модел е многократно 

тестван практически при всички разновидности на интервюто, в това число и при 

мултиплицирания му вариант на фокус груповите дискусии. Това даде богат 

материал за размисъл и основания за разработването на модели за поведение на 

интервюерите и респондентите при различните видове интервюта. Паралелно с 

това се направиха редица полезни изводи за мотивите за отказ от участие в 

изследвания по метода на интервюто. 

В търсене на отговорите на тези въпроси се роди настоящата книга. Тя 

е строго методологическа и е плод на повече от 20-годишните наблюдения на 

автора, рефлексии и съпреживяване на социологическата практика в България. 

Направен е опит да се систематизира наличното методологическо знание за 
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разновидностите на интервюто в социалните науки, като личните впечатления и 

наблюдения на автора са вплетени в интерпретацията на общо известни и 

считани за традиционни методологически тези, предложени са нови такива в 

контекста на обосновката на интерактивния модел на стандартизираното 

интервю и анализа на спецификите на различните видове интервю в социалните 

науки. Анализирани са характеристиките на метода на интервюто през призмата 

на интерактивния модел, описани са типичните модели на поведение на 

респондентите при различните видове интервю и са формулирани 

изследователски стратегии за минимизиране на отказите от интервю. 

В духа на възприетия интерактивен модел, в книгата се работи с понятието 

интервю в социалните науки, което се въвежда съвсем преднамерено, за да се 

открои и подчертае, че в социалните науки методът на интервюто има своя 

инструментална и когнитивна уникалност, която съществено го различава 

от интервюирането в други професионални области. Възприемането на 

понятието интервю в социалните науки като общ термин за означаване на този 

специфичен метод позволи да се направи ясно разграничение на видовете 

интервю, с които работят социалните науки. Това се оказа продуктивен ход, тъй 

като значително улесни авторката в изясняването на общите характеристики на 

метода на интервюто, от една страна, и особеностите на неговите разновидности, 

от друга страна. 

Монографията е поклон пред паметта на бележития български социален 

психолог и народовед проф. Минчо Драганов, който в далечната 1996 г. 

убеждаваше авторката на настоящата монография колко е важно да се 

публикуват първите резултати от прилагането на интерактивния модел на 

интервюто в българската социологическа практика. Тогава авторката на 

настоящата монография, поради своята младост, беше все още недостатъчно 

уверена, че изследванията й ще кажат нещо ново за метода на интервюто. 

Натрупаният с времето методологически опит й вдъхва убеденост, че годините 

експериментиране с интервюто са реално основание за нов прочит на 

методологията на интервюто - този път, през призмата на интерактивния модел. 
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ЧАСТ ПЪРВА. МЕТОДЪТ НА ИНТЕРВЮТО В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

 

ГЛАВА ПЪРВА. 

СТАНДАРТИЗИРАНИ РАЗНОВИДНОСТИ 

НА ИНТЕРВЮТО В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

1. Основни въвеждащи бележки 

Интервюто в социалните науки е вид научно изследователска 

технология, при която набирането на емпирична информация се извършва 

чрез специално разработени изследователски инструменти, в пряк контакт с 

единиците на изследване. Отличителните характеристики на този вид интервю 

са следните: 1) набирането на емпиричните данни се извършва в режим на 

непосредствено научно изследователско общуване с подателите на търсената 

информация (респондентите), 2) основа за набирането на информацията са 

специално разработени за целта изследователски инструменти (с различна 

степен на стандартизация); 3) набирането на информацията се извършва от 

специално обучени лица (интервюери) или от самите изследователи, 4) 

интервюто протича като социално психологическо общуване и се реализира под 

формата на междуличностно взаимодействие между интервюера и респондента. 

В социалните науки методът на интервюто предполага извършването на 

точно определени научно-познавателни процедури, позволяващи набирането на 

търсената емпирична информация. Методическата рамка на осъществявания 

познавателен процес се дефинира от естеството на включените познавателни 

процедури. 

Характерът и особеностите на познавателния процес се предпоставят от 

използваната методика. В зависимост от характеристиките на познавателния 

процес, прието е да се различават стандартизирани и нестандартизирани 

разновидности на интервюто Логично, методологическите подходи и 

методическите специфики са едни при трите разновидности на 

стандартизираното интервю (интервюиране „лице-в-лице“, телефонно интервю и 

стандартизирано интервю с компютър) и съвсем други при нестандартизираните 

разновидности на интервюто (дълбочинното, свободното и повествователното 

интервю). 
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Интервюто е познато най-вече със своите стандартизирани 

разновидности, които са част от семейството на т.н. количествени методи за 

набиране на емпирична информация за целите на социологията. 

Исторически разгледано, най-напред се развиват количествените методи 

за набиране на емпирична информация и тяхната поява е свързана с най-ранните 

разбирания за социологическия метод при ранния позитивизъм (в най-широк 

смисъл, като метод на науката социология). 

Традиционно с термина количествени методи за набиране на 

информация се означават всички онези подходи, методики и техники, при които 

изследователските процедури са в максимална степен стандартизирани 

(формализирани). Процесът по набиране на емпиричната информация се 

осъществява в рамките на мащабни емпирични изследвания, като с цел 

осигуряване на представителност на съвкупната информация се обосновават 

релевантни модели и обеми на извадките, в съответствие с което се избират 

единиците за изследване. За да се гарантира набирането на достоверна 

индивидуална информация, за всеки от методите се разработват 

специализирани изследователски процедури, общото между които е в 

създаването на условия за унифициране на изследователския контакт. Това 

става чрез точното фиксиране на времето и мястото на провеждане на 

изследването, стандартизирането на инструментите за набиране на 

информация и изработването на препоръчителни модели за поведението на 

анкетьорите. В зависимост от общите предполагаеми социодемографски 

характеристики на единиците за изследване, се прилагат специфични техники 

за интервюиране или анкетиране, като с това се цели да се създаде атмосфера 

на непринуденост и изследваните лица да се предразположат за адекватно 

участие в изследването5. За количествените методи е характерно също така, че те 

позволяват да се получи информация в количествен израз, така че на основата на 

тази информация за се изчисляват количествени показатели, например 

относителни дялове на отговорите на конкретно поставен въпрос  в 

изследователския инструмент. 

За да бъде сравнима, индивидуалната емпирична информация трябва да се 
                                                 
5 Под адекватно участие в изследването от страна на изследваното лице се разбира 1) даването 
на съгласие да бъде интервюирано (или анкетирано); 2) отговарянето на поставените въпроси и 
3) съобщаването на информация, отговаряща на действителното състояние на изследваните 
признаци, т.е. достоверна информация (виж Е. Ченгелова, 1995). 
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набира в идентични условия и с един и същ изследователски инструмент. Затова 

при изследванията, използващи количествени методи за набиране на 

информация, изследователят предприема поредица от логически свързани 

дейности, с които създава методически предпоставки за максимално уеднаквен 

модел за протичането на контакта с изследваното лице. Набраната по този 

начин индивидуална информация се въвежда под формата на електронни записи 

и приема ново качество – превръща се в съвкупна информация за изследвания 

обект (Атанасов, 1990). Този качествено нов вид информация се анализира с 

помощта на статистико математически методи и на тази основа се правят изводи 

и констатации за изследваните процеси и явления. 

Прието е към количествените методи да се отнасят стандартизираното 

интервю, телефонното интервю, пряката анкета със самопопълване 

(индивидуална и групова), пощенската анкета, както и методите анализ на 

документи, контент анализ и структурирано наблюдение. В последните две 

десетилетия, в резултат от широкото навлизане на съвременните 

комуникационни технологии модерната социология разви и успешно прилага 

нови разновидности на масовите допитвания – стандартизирано интервю с 

компютър, уеб-базирано изследване, изследване чрез електронни пощи 

(имейл изследване). 

2. Подходи в интерпретирането на количествените методи 

за набиране на информация при СЕИ 

В специализираната литература, при интерпретирането на така 

наречените количествени методи за набиране на информация се прилагат пет 

основни подхода. 

Първият подход е широко възприет от американските и канадските 

изследователи. Количествените методи се разглеждат като една от двете основни 

методологически традиции в изследователската практика (традициите на 

количествените и на качествените методи). В този контекст се използва 

терминът „Survey“ и с него се обозначават този тип изследователски стратегии, 

при които емпиричната информация се набира с количествени методи. В рамките 

на този подход авторите се концентрират изключително и само върху 

разглеждането на различните видове методи за набиране на емпирична 

информация чрез мащабни масови допитвания до населението (виж J. 
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Creswell, 2007, A. Buckingham & P. Saunders, 2008). Представянето на 

разновидностите на количествените методи става в сравнителен план и като се 

следва логиката на познавателния процес (етапите на изследването) 

последователно се представят познавателните и инструменталните процедури, 

които се извършват на всеки от етапите в подготовката, организацията, 

провеждането на изследването и анализа на събраната емпирична информация 

(индивидуална и съвкупна). Дефинират се такива основни понятия като 

изследване с количествени методи, етапи на изследването, изследователски 

стратегии, методи за набиране на информация, индикатори, хипотези, 

техники за интервюиране, методи за анализ на информацията. 

Специфичен и по своему ценен е вторият подход към представянето на 

методите за набиране на емпирична информация. Авторите, които застъпват този 

подход, също се концентрират върху разглеждането на количествените методи в 

СЕИ, но правят това в светлината на виртуална, задочна полемика с 

представителите на феноменализма и етнометодологията (A. Buckingham & P. 

Saunders, 2008). Затова за този тип представяне на количествените методи е 

характерно, от една страна, детайлното осветляване на отделните елементи от 

технологията на прилагането на количествените методи за набиране на 

информация, а от друга страна – привеждането на солидна аргументация за 

доказване на епистемологичната правомерност на количествените методи. С 

конкретни примери и казуси от изследователската практика се показва, че 

опасенията на феноменолозите по отношение на количествените методи са 

неоснователни. 

Третият сравнително широко възприет подход към интерпретирането 

на количествените методи за набиране на емпирична информация акцентира 

върху паралелното представяне на всички методи за набиране на 

информация. Най-напред експлицитно се извеждат познавателните 

характеристики на количествените и качествените методи, след което се 

сравняват отделните елементи от технологиите на прилагането на двете групи 

методи (A. Bryman, J. Teevan, 2005). Този подход позволява да се направят 

коректни сравнения между познавателния потенциал на различните методи, да 

се очертаят техните лимити и в крайна сметка да се открои тяхната релевантност 

спрямо различните познавателни ситуации. Автори като J. Creswell (виж J. 
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Creswell,. 2009) задълбочават представянето на различните методи за набиране 

на информация, като отделят специално внимание на разработването на 

комбинирани изследователски стратегии, при които набирането на информация 

става с различни методи (последователно или паралелно). 

Друга голяма група автори-методолози разработват четвърти подход за 

представяне и интерпретиране на количествените методи за набиране на 

информация (виж David de Vaus, 2002). Тези автори приемат, че количествените 

методи са в основата на изучаването на социалната действителност. Съществено 

важното при този подход е, че се предлага обоснована класификация на 

количествените методи за набиране на емпирична информация. Количествените 

методи се интерпретират според степента на включеност на изследователя 

(чрез интервюерите или анкетьорите като посредници на изследователя) в 

непосредствения процес на набиране на емпиричната информация и на този 

основа разграничават три групи количествени методи: 

1) Методи с администрирани6 въпросници – набирането на информация 

се осъществява с въпросници, които се администрират от интервюери по три 

основни начина – лице-в-лице (face-to-face), по телефона и с компютър; 

2) Методи, при които инструментите за набиране на информация се 

самопопълват от изследваните лица – такива методи са пощенската анкета и 

анкетата с компютърно самопопълване; 

3) Специфична трета група методи са онлайн изследванията. Няма 

единодушие дали тези методи следва да бъдат отнесени към така наречените 

администрирани въпросници или са разновидност на анкетните методи със 

самопопълване. Все пак, повечето автори клонят към разбирането, че онлайн 

изследванията (уеб-базирано изследване и изследване чрез електронни 

пощи) са съвременна разновидност на анкетните методи със самопопълване. 

Без да е необходимо да приемаме всички предложени в този подход 

термини и разновидности на количествените методи, трябва да признаем, че 

разграничението на методите за набиране на информация по критерия „степен 

на участие/включеност на изследователя в процеса по набиране на 

информация” изглежда рационално. Най-малкото, защото систематизира 

изследователските процедури според това какви са общите параметри на 

                                                 
6 Терминът „администрирани въпросници” се употребява предимно в американската и канадската 
изследователска практика. В европейската практика  се използва друга терминология. 
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ситуацията за набиране на емпирична информация, разграничава различните 

роли на изследователя и неговите „живи” медиатори (интервюери и анкетьори), 

очертава специфичните функции на изследователския инструмент с оглед на 

въздействието му върху изследваните лица и показва какви биха могли да бъдат 

параметрите в поведението на изследваните лица. 

И накрая, има и пети подход, който интерпретира методите за набиране 

на информация като съвкупност от специфични подходи, техники и процедури, 

възникнали в отговор на потребностите от развитието на социологическото 

теоретично и емпирично знание. За този подход е характерно третирането на 

количествените и качествените методи като уникални изследователски 

технологии, имащи специфичен познавателен потенциал, преимущества, но и 

граници, произтичащи от самата им същност като методи за набиране на 

информация (Ст. Михайлов, 1980, Г. В. Осипов, 1983, Гиглион и Маталон, 2005). 

Силата на този подход е в ясното обособяване на силните и слабите страни на 

всеки отделен метод, в очертаването на познавателната стойност на отделните 

методи и идентифицирането на възможностите за оптималното им съчетаване за 

целите на СЕИ. В рамките на този подход е прието да се говори за конкретни 

методи за набиране на емпирична информация. В контекста на така 

възприетия подход, количествените методи за набиране на емпирична 

информация се класифицират според спецификата на прилаганите познавателни 

процедури и на тази основа се разграничават най-общо две големи групи 

количествени7 методи за набиране на информация: 

1) Методи за масови допитвания – тук се отнасят разновидностите на 

стандартизираното интервю и анкетните методи със самопопълване; 

2) Други количествени методи, като изучаване на документи, контент 

анализ, структурирано наблюдение. 

Като разновидност на този подход в руската социологическа школа се 

приема концепцията за органичната свързаност на различните видове методи за 

масови допитвания (А. Г. Здравомыслов, 1969, Г. В. Осипов, 1983, В. А. Ядов, 1987, 

                                                 
7 В рамките на този подход, терминът „количествени методи” се прилага от средата на 90-те 
години насам. Но самото разграничаване на методите за набиране на емпирична информация на 
„количествени” и „качествени” не се приема безусловно. Изказват се възражения и срещу 
противопоставянето на двете групи методи и вместо това се приема като разумно съчетаването на 
различните методи, при максимално използване на познавателния потенциал на всеки от 
методите. 
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2000). Обект на специално методическо внимание е вникването в детайлите на 

методиките на прилагане на различните методи. Затова разновидностите на 

методите за масови допитвания се анализират с изключителна дълбочина, 

методите се сравняват според техните инструментални и познавателни 

особености, посочват се преимуществата на всеки от методите и техните 

ограничения. 

Независимо че в световен мащаб съществуват относително различни 

подходи към интерпретирането на количествените методи за набиране на 

емпирична информация, прави впечатление общата загриженост на 

методолозите и изследователите за 1) ясното, недвусмислено дефиниране на 

същността на количествените методи; 2) описанието на епистемологичната 

уникалност на различните видове количествени методи; 3) изчерпателното 

идентифициране на познавателните ситуации, в които са приложими 

количествените методи; 4) изясняването на общото и специфичното в 

технологията (методиката) на прилагане на различните видове количествени 

методи; 5) разработването на познавателните процедури и правилата за тяхното 

прилагане с оглед осигуряване на представителност на изследването и 

достоверност на набраната информация. Всичко това превръща количествените 

методи за набиране на емпирична информация в една от най-добре 

разработените области в методологията на СЕИ. 

3. Класификация на методите за масови допитвания 

Тук ще се концентрираме върху този дял от количествените методи, които 

е прието да се означават най-общо като методи за масови допитвания до 

населението. Могат да се разграничат два отделни класа методи: 1) 

разновидностите на стандартизираното интервю и 2) анкетните методи със 

самопопълване. 

Общото между двата класа методи е в това, че познавателните процедури 

по тяхното прилагане на терен са силно структурирани, което обяснява защо част 

от тези методи съдържат и в наименованието си термина „стандартизирани”. 

Най-често в литературата този термин се използва за означаването на 

разновидностите на структурираното интервю, поради което и ние приемаме 

този вид обозначение и в този текст ще говорим за различни видове 

стандартизирано интервю. 
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Що се отнася до анкетните методи, поради специфичността на 

познавателните процедури за набиране на емпирична информация, те обособяват 

специален клас от количествени методи. Традиционните анкетни методи са 

обогатени с възможностите на съвременните комуникационни технологии, но 

въпреки това в същината си остават анкетни методи, при които изследваните 

лица сами попълват предложения им инструмент (анкетна карта). Поради това 

без колебание поставяме методите, с които се извършват електронни и уеб-

базирани изследвания, към класа на анкетните методи със самопопълване. 

Като начало, интересно е да се отбележат усилията на методолози и 

изследователи да въведе единна система за означаване на различните методи за 

масови допитвания. Правени са множество опити, всеки от които има своите 

основания и конкретни резултати. Струва ни се, че най-приемлива е 

предложената от David de Vaus (виж De Vaus, David,. 2002) система за 

обозначаване на количествените методи (методите за масови допитвания до 

населението). Предвид ценността на предложената система, тук представяме 

английските термини дословно, като я обогатяваме с българските еквиваленти 

(наименования) на съответните методи за масови допитвания. Виж Таблица 1: 

Преводът на оригиналните английски наименования е на автора на 

настоящата глава, като идеята е била не да се направи буквален превод, а за всеки 

метод да се намери еквивалента сред утвърдената в българската изследователска 

практика терминология. Като следваща стъпка може да се помисли за 

въвеждането на българска абревиатура, с която звучно и недвусмислено да се 

означават различните методи за масови допитвания. 

В европейската социологическа практика има още разновидности на 

анкетните методи, които тук не се посочени, но се разглеждат малко по-нататък в 

текста. 

Струва ни се, че представянето на оригиналните английски термини за 

методите за масови допитвания и изричното посочване на българските им 

еквиваленти има информационна и дисциплинираща функции. Най-малкото 

поради това, че внася яснота в използването на термините и помага на 

начинаещите (пък и на по-опитните) изследователи да се ориентират в 

множеството от използвани обозначения за методите за масови допитвания. 
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Таблица 1. 
 

Система за означаване на методите за масови допитвания 

Абревиатура за 
означаване на 

методите 

Наименования на методите 
(оригинално използваните в 

англосанксонската социология 
наименования на английски език) 

Наименование на методите 
(еквивалент на български 

език, без да е буквален 
превод на английските 

наименования) 

PAPI Paper and Pencil Interview Стандартизирано 
персонално интервю „лице-
в-лице” 

CAPI Computer-Assisted Personal 
Interview 

Стандартизирано интервю с 
компютър 

CATI Computer-Assisted Telephone 
Interview 

Стандартизирано телефонно 
интервю 

CASI Computer-Assisted Self Interview Пряка анкета със 
самопопълване на компютър 

DBM Disk by Mail Interview Пощенско анкетно 
допитване със 
самопопълване 

Email Plain text in body of email Електронно анкетно 
допитване по имейл с 
вградена анкетна карта 

HTML, email Questionnaire in body of email or as 
attachment formatted in HTML 

Електронно анкетно 
допитване по имейл с 
прикачена анкетна карта 
(прикачен файл в HTML) 

Email with 
executive 
questionnaires 

CASI/DBM style Вариант или за компютърно 
анкетно допитване със 
самопопълване, или за 
пощенско анкетно 
допитване 

Web-based 
HTML survey 

Questionnaire written wholly in 
HTML and distributed via a web-
based site 

Онлайн анкетно допитване 
по имейл с препратка 
(електронен адрес) към 
HTML–базирана анкетна 
карта 

Dynamic web 
survey 

Questionnaires written in survey 
writing software package with 
similar interactive features to a 
CAPI, CATI or CASI questionnaires. 
Additional scripts possible in 
particular programming language 

Анкетно допитване със 
самопопълване, при което 
анкетните карти 
(въпросниците) са написани 
на специален програмен 
език. Разгледа се като 
разновидност на методите  
CAPI, CATI or CASI. 
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Като имаме предвид съществуващите традиции в изследователската 

практика и основните подходи за интерпретиране на методите за масови 

допитвания, смятаме за целесъобразно методите за масови допитвания да се 

класифицират по следния начин. Виж Фигура 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 1. Структура на методите за масови допитвания 

 

 

Стандартизирано 
интервю: 
 
видове 

Стандартизирано персонално 
интервю „лице-в-лице” 

Стандартизирано интервю 
с компютър 

Пряка анкета със самопопълване на 
компютър 

Електронна анкета по имейл с 
вградена анкетна карта 

Електронна анкета по имейл с 
прикачена анкетна карта 

(прикачен файл) 

Стандартизирано телефонно 
интервю 

Анкетни методи 
за допитване със 
самопопълване: 
 
традиционни и 
електронни 
видове 

Групова анкета 
със самопопълване 

Онлайн анкета по имейл с 
препратка (електронен адрес) към 

HTML–базирана анкетна карта 

Пощенска анкета със 
самопопълване 

Пряка анкета 
със самопопълване 

Пощенска анкета със самопопълване 
на електронна анкетна карта 
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Основанията за направеното по този начин разграничение на методите за 

масови допитвания до населението са следните: 

1) Макар че всички посочени методи се използват за масови допитвания и 

по същество са репрезентативни изследвания сред различни съвкупности от 

населението, тези методи се различават според наличието или отсъствието 

на субектен опосредстващ елемент между изследователя и изследваните 

лица. Ролята на такъв посредник се изпълнява от интервюерите, които макар че 

получават ясни указания и конкретна роля за поведение на терена, все пак си 

остават субекти (живи същества), които влизат в непосредствено взаимодействие 

с изследваните лица. Набирането на информацията става в ситуация на живо 

целенасочено междуличностно общуване, в рамките на което интервюерът 

осъществява набирането на търсената информация от изследваното лице. Така че 

първият критерий за разграничаването на методите за масови допитвания е 

според наличието на друг, различен от изследователския инструмент, медиатор 

между изследователя и респондентите. От тази гледна точка методите за масови 

допитвания до населението предвиждат набиране на информация или под 

формата на интервюиране, или под формата на анкетно допитване със 

самопопълване. 

2) В рамките на тези два основни модела на изследователско общуване 

(интервюиране или самопопълване на анкетата) изследваните лица получават 

различна степен на свобода и отговорност като носители на първична 

информация. По принцип, при стандартизираните изследователски процедури 

изследваните лица отговарят на въпроси, към които в повечето случаи 

предварително са формулирани възможности за отговор. Този факт се 

интерпретира от изследователите като „предзадаване на познавателната 

ситуация” – социологът предварително форматира визията за изследвания обект 

(чрез понятията и тяхното операционализиране през индикатори до въпроси) и 

очаква от изследваните лица да намерят своето място в този модел. Има обаче 

известни тънкости при интервюирането и при анкетните допитвания със 

самопопълване. При интервюто изследователят може да позволи да остави 

някои въпроси отворени, да направи по-сложни скали за отговаряне, да въведе 

таблични въпроси, с множество преходи, както и да използва специални техники 

за набиране на информация. Така процесът по отговарянето става не само 
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интересен, но и методически гарантиран от гледна точка на набирането на 

достоверна информация. Но на практика това е за сметка на сериозен 

допълнителен труд от страна на интервюерите, които получават специални 

инструкции за работа с конкретния инструмент. При анкетните допитвания със 

самопопълване също се прилага подобна схема на предварително описание на 

изследвания обект, но тя е максимално прецизирана и опростена. Тъй като 

изследваните лица се очаква да попълнят анкетната карта сами, въпросите 

трябва да бъдат формулирани по начин, който да не оставя никакво съмнение за 

смисъла на това, за което се пита и да позволява на потенциалните респонденти 

да се справят сами с отговарянето на всички въпроси. Но като цяло отговорността 

за попълването на анкетната карта е изцяло върху изследваните лица – те 

отговарят на точно толкова въпроси, колкото сметнат за необходимо и тук 

изследователят не може да интервенира. 

3) С оглед присъствието или отсъствието на фигурата на интервюера, при 

двата класа методи се прилагат различни подходи и правила за 

конструирането на изследователските инструменти. В първия случай се 

разработват въпросници за стандартизирано интервю, а във втория случай – 

анкетни карти. Общото между тях е, че въпросите и скалите с отговорите към тях 

са затворени. Но въпреки това има редица особености в създаването на 

въпросници и анкетни карти. Различни са изискванията към формулирането 

на въпросите и скалите с отговорите към тях, към тяхната подредба и 

графично оформяне. От тази гледна точка, двата класа методи се различават 

според съдържанието, вида и техническото оформяне на изследователските 

инструменти. 

4) При двата класа методи за масови допитвания до населението коренно 

различно стои въпросът с ненамерените лица, отказите, замените на 

ненамерените лица, трудните респонденти и ниво на реализиране на 

извадките. При стандартизираните форми на интервюто основните методически 

проблеми са да бъдат намерени попадналите в извадката лица, да бъдат убедени 

да вземат участие в изследването и да отговарят адекватно. При анкетните 

допитвания със самопопълване централният проблем е нивото на възвръщаемост 

на анкетните карти и реализирането на по-висок обем от планираната извадка. 

Така ако при стандартизираните форми на интервюиране проблемът е как да се 
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минимизират отказите и да се мотивират лицата за даване на достоверна 

информация, то при анкетните допитвания със самопопълване проблемът е как 

да се повиши процентът на попълнените анкетни карти и тяхното получаване от 

изследователя. 

5) Като следствие от различните познавателни процедури и конкретни 

техники за набиране на информацията, двата класа методи за набиране на 

информация чрез масови допитвания се различават в организационен 

аспект. Провеждането на социално емпирично изследване по метода на 

интервюто изисква един определен тип организация на теренната работа, докато 

при анкетните допитвания със самопопълване се решават съвсем различни 

организационно технически въпроси. 

Тези и други съпътстващи въпроси ще бъдат разгледани по-подробно в 

следващите точки на настоящата глава. 

4. Стандартизираното интервю – видове, принципни изисквания, 

преимущества и ограничения, технология на прилагане 

Стандартизираното интервю като метод за набиране на емпирична 

информация е най-често прилаганият метод в изследователската практика. Сред 

множеството дефиниции за стандартизираното интервю преобладават подходите 

за недвусмисленото изтъкване на социално-психологическите елементи в 

познавателните процедури, с които се набира първичната информация. Както 

показва самото наименование на метода, познавателните процедури и 

техниките за набиране на информация са максимално стандартизирани. За 

да се гарантира набиране на сравнима индивидуална първична информация, при 

стандартизираното интервю поведението на интервюера предварително се 

алгоритмизира – чрез строги инструкции за дейностите, които интервюерът 

следва да извърши на терена. 

Задължително условие за протичането на стандартизираното интервю е 

коректното използване и точното „възпроизвеждане“ на изследователския 

инструмент. Въпросникът се разработва в съответствие със целите, задачите и 

функциите на изследването, като предварително се тества и прецизира, за да е 

съобразен с особеностите на изследваните лица и да позволява безпроблемно 

възпроизвеждане с преобладаващата част от попадналите в извадката лица. 

За целта се използват релевантни модели за конструиране на въпросника, 
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включват се различни видове въпроси и се прилагат подходящи техники за 

графично оформяне на въпросника. 

Общата цел на стандартизирането на процедурите тук е всички изследвани 

лица да бъдат поставени в максимално еднакви условия (ситуации) на 

интервюиране, а самият процес на интервюиране да протече в рамките на един 

или няколко идентични познавателни модели. Това дава основание на 

изследователя да превърне набраната индивидуална първична информация в 

съвкупна информация и към нея да приложи релевантни статистико 

математически методи за анализ на информация. 

Методът стандартизирано интервю има три основни разновидности 

(виж Фиг. 14), всяка от които притежава специфичен методически „профил” и е 

подходяща за прилагане при определени познавателни ситуации: 

1) Стандартизираното интервю „лице-в-лице” (face-to-face interview). 

2) Стандартизираното интервю с компютър. 

3) Стандартизираното телефонно интервю. 

Трите основни разновидности на стандартизираното интервю имат 

изключително широк диапазон на приложение. Не бива обаче да бъдат 

възприемани като универсални методи, които са подходящи за всеки тип 

познавателни ситуации: 

 Стандартизираното персонално интервю „лице-в лице” си запазва 

ранга на най-широко приложимият структуриран метод за набиране на 

емпирична информация. Редица изследователи съобщават за проблеми с 

достъпа до подлежащите на изследване лица (поради високата степен на 

урбанизиране, високата мобилност на населението и промените в 

ценностните системи на хората). Това може да доведе до постепенното 

преминаване към електронните (уеб-базирани варианти) на изследване 

на социалната действителност, но този преход ще става плавно, с 

нееднакви темпове в различните страни и ще зависи до голяма степен от 

жизнения стандарт (в масов мащаб) и от достъпа на хората до 

съвременните технологии, разгледани като елемент от тяхното 

ежедневие; 

 Стандартизираното интервю с компютър практически няма 

ограничения – поне от гледна точка на изследвания предмет и обект. Но 
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когато единиците на изследване са ниско грамотни хора, трябва да се 

помисли как използването на компютър ще повлияе върху нивата на 

откази и желанието за отговаряне. Този въпрос не е проучен в 

методологическата практика и тепърва ще трябва да се осветлява в 

необходимата дълбочина. Може да се очаква все пак, че 

стандартизираното интервю с компютър ще се приема най-добре от 

средно и високо образованите хора, на възраст между 15 и 50 години, 

живеещи основно в градовете; 

 От гледна точка на релевантността на метода спрямо изследвания 

предмет, стандартизираното телефонно интервю категорично не се 

препоръчва за изследване на електорални нагласи и намерения за 

гласуване. Затова пък телефонният вариант на стандартизираното 

интервю е идеалното методическо решение за голяма част от 

маркетинговите проучвания, а също така и за изследването на точно 

фиксирани, единични нагласи спрямо горещи ситуации. Методът е 

подходящ за установяване на одобрение или неодобрение за току-що 

случило се събитие, за събиране на мнения по актуални факти от 

социалния дневен ред. При телефонното интервю не може да се задават 

повече от 10-тина въпроси8, затова то е добро за установяване на ad hoc 

реакции на общественото мнение по горещи проблеми. Но при тези 

случаи трябва да се помни, че телефонното интервю събира само първите, 

спонтанни реакции на една ограничена част от населението, тъй като 

поради непълния процент на телефонизация на населението не може да 

се говори за представителност на събраната информация за населението 

като цяло. Затова при тези случаи телефонното интервю може да се 

използва като спомагателен, съпътстващ метод и е добре да бъде 

приложен в началната фаза на изследването на даден проблем. Но по-

нататък трябва да се продължи с провеждането на национално 

представителни изследвания, които да измерят разпределенията на 

изследваните признаци в масов мащаб. 

                                                 
8 Някои автори приемат за нормално провеждането на телефонно интервю с 25-30 въпроса и 
твърдят, че важното е интервюто веднъж да започне, след което вероятността да бъде прекъснато 
е много малка (Dillman, 2000). Склонни сме да поставим подобно твърдение под съмнение. 
Приемливата продължителност на телефонното интервю е до 15 минути, с не повече от 10 
въпроса, с пределно ясни и лесни за слухово възприемане скали с отговори. 
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Фигура 2 визуализира обобщените представи за трите разновидности 

на стандартизираното интервю и тяхната приложимост при изследването на 

социалната действителност: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 2. Приложимост на разновидностите на стандартизираното интервю 

 

 

Приложим: За изследване на социални явления и 
процеси, установяване на общи закономерности в 
системите на обществото, генерализации и 
обяснение на факторни влияния и взаимовръзки, 
конструиране на типични модели и очертаване на 
тенденции, за установяване на мнения и оценки, за 
наблюдение на реално поведение. 

Неприложим: при деликатни теми, изискващи 
конфиденциалност на отговарянето. 

Стандартизирано 
интервю „лице-в-

лице” 

Приложим: За изследване на всякакъв вид 
обществени нагласи, мнения и оценки; за тестване 
на мета и мезо теории, за изучаване на социално 
икономически и социално психологически явления 
и процеси, имащи проекции в общественото мнение, 
за установяване на обществени нагласи и оценки. 

Неприложим: единствено при липса на техника 
и/или интервюери с подходяща подготовка; 
неприложим и към ниско образованите изследвани 
лица 

Стандартизирано 

интервю 

с компютър 

Приложим: За установяване на обществени нагласи, 
мнения и оценки; при маркетингови проучвания, 
проучване на частни проблеми на групово равнище, 
като ad hoc техника за установяване на мнения по 
горещи проблеми от социалния „дневен ред” 

Неприложим: при електорални изследвания, при 
изследване на мотиви и дълбочинни личностни 
процеси; при представителни в национален мащаб 
изследвания. 

Стандартизирано 
телефонно 

интервю 
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Не рядко изборът на една или друга разновидност на стандартизираното 

интервю се прави с оглед на наличните финансови и технически ресурси. 

Различните елементи от технологията на интервюирането изискват специфични 

разходи. Например, от гледна точка на предварителната организация на 

изследването, размножаването на материалите, пътните и командировъчни 

разходи, заплащането за труда на интервюерите, въвеждането на данните и 

обработката на съвкупната информация стандартизираното персонално 

интервю е с най-високи разходи, а телефонното интервю е най-евтиното. При 

компютъризирания вариант на стандартизираното интервю разходите за 

подготовка на материалите на изследването значително намаляват, но има 

допълнително перо еднократни разходи за програмиране на електронния 

вариант на въпросника. Изисква се също така значим технически ресурс – 

закупуване на лаптопи, което може да бъде направено еднократно за целите на 

изследователската организация и да се използва като дълготраен материал 

актив. При всички случаи обаче, водещото при избора на една или друга 

разновидност на стандартизираното интервю трябва да бъде не наличният 

финансов и организационен ресурс, а изучаваната тема, предметът, целите на 

изследването и потенциалните носители (източници) на индивидуална 

информация. 

Трите разновидности на стандартизираното интервю са предмет на 

самостоятелен анализ. 

4.1. Стандартизирано интервю „лице-в-лице” 

От всички разновидности на стандартизираното интервю, това е най-

масово прилаганата. Популярността на метода е толкова висока, че често пъти 

методът стандартизирано интервю се асоциира с разновидността му „лице-в-

лице”. Терминът първоначално е въведен в англосанксонската изследователска 

практика и постепенно се възприема от изследователите в световен мащаб. В 

европейската социологическа практика и досега се използва съкратеното понятие 

„стандартизирано интервю” и с него се означава тъкмо тази разновидност на 

метода. 

Най-общо стандартизираното персонално интервю „лице-в-лице” се 

дефинира като изследователска технология, при която набирането на 

емпирична информация се осъществява под формата на непосредствено 
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междуличностно взаимодействие между интервюера и изследваното лице, 

като за целите на интервюирането се разработва релевантен 

изследователски инструмент (въпросник). 

Отличителните характеристики на стандартизираното персонално 

интервю „лице-в-лице” са както следва: 

 За целите на интервюто са разработва Въпросник, който е основният 

изследователски инструмент за набиране на търсената индивидуална 

първична информация. Предвид това че интервюто протича под формата 

на непосредствено общуване, въпросникът трябва да бъде съобразен от 

една страна с особеностите на методиката на интервюто и от друга 

страна, с особеностите на междуличностното взаимодействие, в рамките 

на което се осъществява набирането на търсената емпирична 

информация; 

 Традиционната практика е въпросникът да се размножи (принтира) в 

толкова копия, колкото е обемът на планираната извадка на 

изследването. Предвиждат се определено количество резервни копия. 

През последните две десетилетия честа практика е да се работи с един 

въпросник, който е форматиран така, че в него се попълват отговорите на 

8 до 10 лица – обикновено толкова лица, колкото са включени в едно 

гнездо от извадката на изследването. Тази практика спестява разходите 

за теренна работа, но си остава дискусионна и трябва да се прилага след 

внимателна преценка, защото може да доведе до рязко снижаване на 

достоверността на емпиричната информация; 

 Набирането на емпиричната информация се осъществява под формата на 

изследователско интервю, при което интервюерът има водещата 

роля. Най-общо задачата на интервюера е точно да възпроизведе 

изследователския инструмент (Въпросника) и да получи търсената 

емпирична информация. За целта интервюерът последователно прилага 

съвкупност от техники, целта на които е най-напред да убеди лицето да 

бъде интервюирано и да спечели доверието му, след което да го 

стимулира за отговаряне на поставяните въпроси и да съумее да получи 

достоверна индивидуална информация; 
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 Прекият контакт между интервюера и изследваното лице повишава 

значително вероятността от постигане на познавателните задачи на 

интервюирането – увеличава се процентът на коректно отговорените 

въпроси и се намалява опасността от пълно или частично неотговаряне на 

някои въпроси; 

 Непринуденият характер на интервюирането от този тип придава на 

ситуацията на интервюто вид на ежедневно общуване, което от своя 

страна повишава вероятността от съобщаване на достоверни 

отговори. Хората са в много по-голяма степен склонни да споделят факти 

от своето ежедневие или свои оценки и мнения за „нещата от живота“, ако 

се чувстват спокойни и уверени. 

Тъй като интервюто представлява сложен процес на междуличностно 

взаимодействие, изследователят предварително създава методически условия за 

гладкото протичане на интервюто и получаването на достоверни отговори от 

страна на изследваното лице. За достоверен се смята този отговор, който отразява 

обективно свойствата и отношенията на изучавания обект, процес или явление 

(Атанасов, 1990). За да се гарантира набирането на достоверна информация, при 

стандартизираното интервю се отделя специално внимание на спазването на 

следните ключови методически условия: а) създаване на благоприятна 

ситуация за провеждане на интервюто (избор на подходящо място и време, 

осигуряване на комфорт и неприсъствие на странични лица); б) конструиране на 

работоспособен въпросник (релевантен спрямо целите и задачите на 

изследването спрямо особеностите на изследваните единици) и в) подходящо 

поведение на интервюера, благоприятстващо качественото протичане на 

интервюто. Тези въпроси са много добре разработени в методологическата 

литература. 

4.2. Стандартизираното интервю с компютър 

Това е разновидност на класическия вариант на стандартизираното 

интервю, при което интервюерът се среща с подлежащите на изследване лица, 

задава включените във въпросника въпроси и записва отговорите на 

изследваното лице в отделен въпросник. Съществено различното при 

стандартизираното интервю с компютър е използването на съвременните 

технологии. Вместо хартиен въпросник (под формата на книжка), 
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интервюерът разполага с преносим компютър (лаптоп), в който в 

електронен вид отбелязва отговорите на всяко изследвано от него лице. 

Особеностите на тази технология на интервюиране са самоочевидни: 

 Основният изследователски инструмент (въпросникът) е във 

електронен вид. Има две възможности за записването на отговорите на 

лицето – едната е за всеки от изследваните лица да се попълва 

електронно копие на въпросника, а другата опция е електронно 

попълненият въпросник да бъде уеб-базиран и в момента, в който 

приключи интервюто, да бъде директно записан в уеб-базата-данни на 

изследването. Първата опция за записване на отговорите на изследваното 

лице е модернизиран вариант на класическата техника на интервюиране. 

Втората опция (записване на попълнения въпросник в уеб-база-данни) 

представлява разновидност на уеб-базираните изследвания и изисква 

лаптопът да поддържа безжична Интернет връзка; 

 Независимо от ползването на лаптоп, задачите на интервюера си 

остават традиционните, но с отчитане на техническите детайли – 

лицето трябва да бъде убедено да участва в интервюто, внимателно 

трябва да му се обясни как ще протече интервюираното, възможно е 

лицето да пожелае да види (да се убеди със собствените си очи) как се 

отразяват дадените от него отговори в електронния въпросник; 

 В тази връзка изискванията към качеството на въпросника се 

повишават. Инструментът трябва да е перфектен във всяко отношение – 

като освен традиционните изисквания за работоспособен въпросник, 

трябва да се помисли за създаването на такъв инструмент, попълването 

на който да бъде технически лесно осъществимо – независимо дали това 

ще става със специални отметки или със специално маркиране. 

Съществуват различни варианти за техническото конструиране на 

въпросника, но общото изискване е той да се дизайнира в такава 

оперативна среда (програма или програмен език), която да го прави 

адекватен на целите на изследването и да позволява безпрепятственото 

му попълване на терена, без да предизвиква притеснения в изследваните 

лица. 

Стандартизираното интервю с компютър е една от най-новите технологии 
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за провеждане на високо структурирани интервюта. Нейните предимства в 

инструментален и познавателен план са огромни. Изследователят може да 

създаде съвършено нов тип въпросници – с много по-раздвижена структура, с 

използване на атрактивни визуализиращи техники и проективни техники и 

други хитроумни решения. Това чувствително повишава качеството на 

въпросника и подобрява свойствата му като работоспособен инструмент за 

набиране на достоверна първична информация. Видимо се увеличават 

възможностите за непосредствен (текущ) контрол върху процеса по 

набиране на първичната информация. Особено в случаите когато въпросникът 

се попълва директно в уеб-базирана платформа, това изключва до минимум 

възможностите за фалшифициране на отговорите на изследваните лица (от 

страна на интервюера). Освен всичко друго, електронният вид на въпросника 

значително може да облекчи процеса по въвеждането на събраните данни и 

тяхното по-нататъшно обработване. 

Но стандартизираното интервю с компютър има и своите ограничения. На 

първо място, технологията на този вид интервю изисква наличието на определен 

брой лаптопи, с които да се работи на терена. Второто ограничение, което 

изглежда по-лесно преодолимо, но също изисква технологично време, е свързано 

с качеството и капацитета на интервюерската мрежа. Интервюерите трябва да 

имат много добри основни познания за работа с лаптоп и съответните програми, 

след което трябва да бъдат обучени за работа с електронни въпросници и едва 

след всичко това да се инструктират за работа с конкретния въпросник. Така че 

прилагането на стандартизираното интервю с компютър изисква едновременно 

сериозен финансов, технически и човешки ресурс. Ако тези три условия бъдат 

изпълнени, методът може да се приложи успешно. 

4.3. Стандартизираното телефонно интервю: особености на контакта 

между интервюера и респондента 

Телефонното интервю е третата широко използвана разновидност на 

стандартизираното интервю. Счита се, че това един от най-високо 

стандартизираните видове интервю. Пълната формализация на всички, дори най-

дребните детайли на инструментариума, задължителното алгоритмизиране и 

синхронизиране работата на анкетьорите, перфектната организация на 

провеждането на телефонните интервюта се налагат от специфичния начин на 
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осъществяване на изследователския контакт - чрез обаждане по телефона. Тази 

основна отлика на метода е съществено важна и придава специфичен характер на 

всички основни елементи от технологията на прилагане на телефонното интервю 

като метод за набиране на информация при СЕИ. 

Отличителните характеристики на стандартизираното телефонно 

интервю са следните (Ченгелова, 1995): 

 Телефонната форма на интервюиране поставя своеобразни изисквания 

към конструирането на инструментариума на изследването. Независимо 

как ще бъде наречен инструментът (въпросник или анкетна карта), към 

него се прилагат специфични изисквания. Изискванията за формулиране 

на въпросите и възможните отговори към тях са още по-строги. 

Изследователят трябва добре да премисли всяка дума. В противен случай 

рискува прекъсване на контакта (ако лицето се засегне) или неадекватно 

възприемане на въпроса (ако формулировката допуска нееднозначно 

тълкуване); 

 Друга съществена особеност на телефонното интервю е ограничението в 

броя и вида на въпросите, които могат да се задават. Препоръчва се 

въпросите да не надвишават 7-8, защото според наблюденията на 

изследователите след петия въпрос лицата започват да нервничат, стават 

по-невнимателни и започват да отговарят механично – колкото да 

приключи интервюто. Така на практика макар и да се осъществява 

формален процес на отговаряне, рискът от съобщаване на недостоверна 

информация рязко се повишава. В добавка към включването на разумен 

брой въпроси, методиката на телефонното интервю изисква много 

внимателно да се преценят а) формулировките на въпросите и б) скалите 

с отговорите към тях. Скалите трябва да съдържат не повече от три 

опции за отговор, защото ако са повече изследваното лице не е в 

състояние да ги запомни и трудно се ориентира – обикновено иска 

повторно да му се прочетат възможните отговори, а това удължава 

интервюто и го прави по-малко ефективно; 

 Инструментариумът, на който се базира телефонното интервю, 

практически остава „невидим“ за изследваните лица. От тях се изисква 

а) много по-голяма съсредоточеност върху онова, което интервюерът им 
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съобщава; б) по-динамично възприемане и осмисляне съдържанието на 

въпроса и в) по-бързо вземане на решение за отговора на въпроса. Самата 

природа на телефонния разговор изисква придържане към по-динамичен 

модел на поведение. Разбира се, всяко изследвано лице е в правото си да 

помоли за повторно прочитане на набора от отговори, между които може 

да избира, и така да е сигурен в избора си. Но по-важното е друго: тук 

значително се съкращават времевите възможности за борба на различни 

мотиви, водещи интервюираното лице към даден отговор. Поради това 

изследваните лица посочват отговарят спонтанно и избират този отговор, 

който в дадения момент им се струва „най-правилен”. Напълно възможно 

е ако имат време за размисъл, лицата да посочат друг, различен отговор. 

Но тъкмо това е и една от съществените особености на методиката на 

телефонното интервю – с нея се улавят доминантните нагласи, мнения и 

оценки; 

 Коренно различна при телефонното интервю е комуникацията между 

интервюера и изследваното лице. Лишена от богатството на визуалния 

контакт, комуникацията се гради изцяло на вербални съобщения. 

Това създава допълнително натоварване и за двете страни. От една 

страна, интервюерът разчита само на обаянието и магнетичността на своя 

глас. Има множество изследвания (методически експерименти), които 

показват, че колкото по-убедително “звучи” даден анкетьор, толкова по-

голяма е вероятността от позитивна развръзка. Плахо звучащият 

интервюер получава три пъти повече откази в сравнени ес тези 

интервюери, които чрез гласа си внушават бодрост, самоувереност и 

професионализъм; 

 Потенциалният респондент от своя страна също е изправен пред 

необходимостта да направи бърза преценка на посланието, което 

получава. Тази оценка включва: а) възприемане на самия глас на 

интервюера; б) оценяване съдържанието на съобщението. От 

изследваното лице се очаква изключително бързо да вземе решение 

за включване в интервюто, при това в условията на явен 

информационен недостиг; 

 В тази връзка, една от най-съществените отлики на телефонното интервю 
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е разработването на специфични техники за интервюиране. В тях се 

включват техники за първоначално позитивно въздействие върху хората, 

които отговарят на обаждането; за убеждаване на потенциалните 

респонденти за участие в интервюто и за предразполагане на 

изследваните лица към свободно споделяне на мнения по задаваните 

въпроси; 

 И не на последно място, въпросникът/анкетната карта, наред с 

обичайните си функции, тук изпълняват още една важна роля. 

Инструментът трябва да е така конструиран, че максимално да 

улеснява работата на интервюера. Графичното оформяне на 

въпросника има решаващо значение. Отделните въпроси и преходите от 

един въпрос към друг трябва да бъдат ясно означени. Това се налага от 

факта, че вниманието на интервюера е раздвоено между думите на 

респондента и необходимостта да зададе въпроса, който най-точно 

съответства на чутото. Става дума най-вече за отсейващите въпроси, 

които често присъстват в телефонните интервюта. 

От гледна точка на спецификата на стандартизираното телефонно 

интервю като метод, възникват два особено важни методически проблема: 

Първият изключително сериозен методически проблем е свързан с 

подбора на лицата за интервюиране. Изследователската практика съществуват 

два основни подхода за подбор на лицата за интервюиране по телефона. 

 При първия подход най-напред се генерират бази данни от телефонни 

номера (често пъти за база се използват телефонни указатели или 

специализирани справочници). Определя се стъпка за подбор на 

единиците за изследване и така се избират определен брой телефонни 

номера. След като бъде осъществен контакт, лицата за интервюиране се 

подбират по определена схема Често прилаган е методът на Лесли-Киш, 

който гарантира получаването на представителна информация по 

отношение на изследваната съвкупност. Практиката показва, че 

използването на схемата за подбор внася допълнителен „смут” в подбора 

и повишава нивото на отказите. Затова този подход трябва да се използва 

в определени случаи, когато се прецени, че темата на изследването е 

достатъчно неутрална и няма да създаде предварителен висок фон на 
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тревожност сред потенциалните телефонни респонденти; 

 Вторият подход представлява компютърно генериране на телефонни 

номера по определен алгоритъм, след което отговорилите на тези 

телефонни номера лица се интервюират – интервюира се този, който 

отговори на обаждането. При този подход нивата на отказите са по-ниски, 

но страда представителността на информацията, защото макар и 

подбрани на случаен принцип (стохастичният подход е налице), 

информацията се набира по „метода на отзовалите се”. Затова редица 

изследователи комбинират стандартизираното телефонно интервю с още 

един стандартизиран метод (най-често, това е стандартизираното 

персонално интервю „лице-в-лице”). Двата метода се прилагат 

едновременно, като и с двата метода се осъществяват по равен брой 

интервюта. Информацията се сравнява и е интересна основа за анализи. 

Тук обаче възникват сериозни проблеми за правомерността на 

сравняването на получената по този начин информация (Съйкова, 1992). 

Вторият също много важен методически въпрос е свързан със 

спечелването на доверието на попадналите в извадката хора. В тази връзка 

основният акцент пада върху работата на интервюерите, която тук е много по-

интензивна и по-сгъстена както в комуникативен план, така и в съдържателен 

аспект. Това е така, защото от тях се изисква за броени секунди да представят 

целта на своето обаждане на човека, намиращ се на другия край на телефона, и да 

го убедят да отговори на въпросите от интервюто. Изправени сме следователно 

пред твърде деликатна ситуация, изходът от която често е отказ. В сравнение с 

другите видове интервюта, при телефонното интервю въпросът за отказите 

стои с много по-голяма острота. Най-напред, въпреки усилията на 

интервюерите, при едно такова изследване средното ниво на неосъществените 

телефонни контакти е около 30-40 %. Това са хора, които не са вкъщи или пък 

вместо тях отговарят телефонните им автомати. Така възможностите ни за 

реализиране на извадката са силно редуцирани. Оттук нататък борбата е за 

“спечелването” на онези, които са отговорили на телефонното позвъняване. Сред 

тях обаче немалък е процентът на хората, които не възприемат телефонното 

интервю като начин за набиране на информация, поради което отказват да 

вземат участие в него. Според американските изследователи обичайният процент 
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на отказващите се движи между 20% и 28% за всеки сеанс (Dillman, 1989). 

Българската практика сочи дори още по-високи проценти на откази - до 50%. 

Това поставя въпроса за необходимостта практиката на провеждане на телефонно 

интервю да се изучава от методическа гледна точка и да се разработват 

релевантни изследователски стратегии за минимизиране на отказите. 

4.4. Конструиране на изследователски инструменти за 

стандартизираните разновидности на интервюто 

Независимо от това с каква разновидност на стандартизираното интервю 

работим, има общи методологически подходи и методически правила, които 

трябва да се спазят, за де конструират работоспособни изследователски 

инструменти (въпросници). познаването на тези правила е абсолютно 

необходимо за всеки изследовател, който подготвя и провежда социологически 

изследвания. Но познаването на методическите правила не е достатъчно - 

практиката е тази, която учи социолога и постепенно го води към превръщането 

конструирането на въпросници в изкуство. 

4.4.1. Основни правила за конструиране на работоспособни 

въпросници 

В количествено отношение, най-много са съветите за това как да се 

конструира работоспособен въпросник (Payne, 1951; Garret, 1954; Hyman, 1954; 

Kahn & Cannel, 1958; Miller, 1970; Oppenheim, 1979; Михайлов, 1980; Sudman & 

Bradburn, 1982; Dijkstra & J. van der Zouwen, 1982; Осипов, (отв. ред.) 1983; Погосян, 

1985; Ченгелова, 1991; Атанасов, Молхов, Съйкова, Ченгелова и Георгиева, 2004; 

Bryman & Teevan. 2005; Creswell, 2009; Атанасов, Съйкова, Ченгелова, Молхов и 

Маркова, 2010). Приема се, че „добрият” въпросник трябва да отговаря  

едновременно на следните условия: 

(1) Да е адекватен на целите и задачите на изследването и в изчерпателен 

вид обхваща системата от индикатори за изследване; 

(2) Да измерва това, което си мислим, че измерва, т.е. набраната 

индивидуална информация позволява реконструиране на картината и дава 

отговор на изследователските (програмните) въпроси; 

(3) Да е съобразен с особеностите на използвания метод за набиране на 

информация; 
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(4) Да е адекватен по отношение на изследваните единици, т.е. въпросите 

са зададени разбираемо, на езика на изследваната съвкупност и в духа на техните 

модели на възприемане на социалната действителност. 

В контекста на изкуството да се получава достоверна информация, 

работоспособен е този изследователски инструмент, който е релевантен на 

целите и задачите на изследването и в който е направен адекватен преход от 

изследователските хипотези към анкетните въпроси. Друго важно изискване към 

работоспособния инструмент е да прави възможно набирането на достоверна 

емпирична информация. Това означава, че въпросникът за едно изследване 

трябва да е композиран от анкетни въпроси, съобразени със (1) социално-

културния контекст към конкретно взетия времеви момент, (2) особеностите на 

метода/методите за набиране на информацията, (3) специфичните 

характеристики на подлежащите за изследване единици и (4) ефектите от 

изследваната проблематика. 

Тези общи методологически основания са били многократно обект на 

изследвания - както отвъд океана, така и в рамките на европейската 

социологическа традиция. Споделя се виждането, че характерът, съдържанието и 

видът на изследователските инструменти се предопределят от спецификата на 

конкретното изследване, най-вече от предмета и обекта на изучаване. Като 

аксиоматична истина се приема, че конструирането на въпросници и в частност, 

формулирането на анкетни въпроси е свързано със спазването на строго 

определени методически стандарти и правила. 

За да се справят успешно със задачата за разработване на въпросника, 

изследователите9 се обръщат към съществуващите методически правила, норми, 

                                                 
9 Извеждането на тези основни правила се прави на основата на реализирания научно 
изследователски проект „Изкуството да се задават въпроси и да се получават отговори“, 
реализиран през периода 2006-2009 г. под научното ръководство на чл.-кор. д.с.н. Атанас Атанасов. 
В рамките на проекта се проведоха методически интервюта по цялата палитра от проблемите, 
свързани с разработването на изследователски инструменти. Една от целите бе да се установи от 
какви принципни позиции тръгват българските изследователи, когато започват работа по 
създаването на инструментариума на дадено ЕСИ. От изследователите се очакваше да опишат 
своите виждания и прилагани подходи за формулирането на работоспособни въпроси, 
прилаганите методически стъпки за осигуряване на съгласуваност между целите, задачите, 
хипотезите и понятийния апарат на дадено изследване, от една страна, и въпросите във 
въпросника, от друга страна. Целеше се също така да се установи каква е степента на познаване на 
съвременните методологически тенденции в тази област, а също и готовността да се 
експериментират и прилагат методи и процедури за оценка на качеството на въпросниците. 
Другата цел на методическите интервюта бе да се реконструира процеса по създаването на 
изследователски инструменти от гледна точка на основните принципи и правила за 
формулирането на анкетни въпроси. 
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стандарти и примери. Тези правила са добре известни и многократно 

дискутирани. Всеки изследовател (с опит в разработването на въпросници), може 

да изреди на „прима виста“ поне десетина основни изисквания, от които се 

ръководи в своята практика. 

Най-напред, в своята работа по формулирането на въпроси 

изследователите се ръководят от принципите за обективност, неутралност и 

равни шансове на всички респонденти за изказване на мнения. 

Формулирането на анкетните въпроси10 следва стриктно системата от 

индикатори на изследването, като се внимава да не се допусне дублиране на 

въпроси или пък някой от индикаторите да бъде „пропуснат”, т.е. да не бъде 

формулиран съответен въпрос. 

Интересно е, че най-големите опасения и съмнения на изследователите са 

свързани не толкова с формулировките на въпросите, колкото с това дали ще 

успеят да обхванат всички аспекти на изследвания обект. Тук става дума за 

постигане на баланс между изследователските намерения (какво трябва да се 

изследва?) и разработването на максимално пригоден инструмент за набирането 

на първичната информация. Казано по друг начин, изследователят е изправен 

пред дилемата от една страна, да пита за всичко, което го интересува, а от друга - 

да избегне създаването на прекомерно обемен, тежък и тромав въпросник. 

Изследователите са убедени от своя опит, че въпросник, изискващ интервю 

повече от 15-20 минути, поставя на изпитание търпението на изследваните лица, 

а това се отразява на качеството на набираната информация. 

Фактът, че изследователите коментират разпалено и с много аргументи 

точно този аспект от създаването на въпросници, говори сам за себе си. Това е 

свидетелство, че изследователите гледат на създаването на въпросника 

достатъчно отговорно, дават си сметка за реалната ситуация на провеждане на 

интервютата/анкетите и се опитват да предвидят поведенческите реакции на 

респондентите. Изследователите изтъкват, че винаги се опитват да си представят 

                                                 
10 В методологическата литература е прието да се говори за два типа въпроси: а) 
изследователски въпроси (програмни въпроси) – това са въпросите от програмата на 
изследването, очертаващи обекта, предмета и хипотезите на изследването; б) анкетни въпроси – 
с това понятие се обозначават въпросите, които се съдържат в една анкетна карта или въпросник 
за интервю и с които се извършва набирането на индивидуалната емпирична информация. За 
повече подробности, виж: Атанасов, А. и колектив. Изкуството да се задават въпроси и получават 
отговори, София, 2009, с.23-28. 
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как хората ще реагират на този въпросник, колко време ще могат да задържат 

вниманието им и от кой въпрос нататък може да се очаква респондентът да дава 

механични отговори, просто за да приключи по-бързо. Презумпцията на 

проектанта на въпросници трябва да е свързана с очакванията на изследваните 

лица за бързо, интересно и ефективно провеждане на изследователската 

анкета/интервю. Подсъзнателно, изследваните лица оценяват ефекта от своето 

представяне в ролята на респондента, така че от тази гледна точка голямото 

майсторство е да се създаде такъв въпросник, който да позволи на респондента да 

се „разгърне”, да покаже най-доброто от себе си и да остане удовлетворен от 

участието си в изследването. Особеностите на поведението на респондентите са 

обект на специални методологически разработки, но тук ще посочим само това, 

което се извежда от изследователите като основно правило – трябва да се 

съобразим с психологията на респондентите, с желанието или нежеланието им да 

отговарят на въпроси по определени теми. 

В своята практика по разработване на изследователски инструменти и 

формулиране на анкетни въпроси, българските изследователи се придържат 

към следните основни правила: 

Първо, въпросът трябва да измерва това, което си мислим, че измерва. 

Например, когато се оценява разпространението на корупцията, изследователят 

предполага, че става дума за субективни оценки. След няколко теста се оказва, че 

оценките за разпространението на корупцията зависят от общото отношение на 

хората към политическата класа, към правителството и този индикатор по-скоро 

измерва оценката на хората за ефективността на работата на правителството и 

доверието към правителството, отколкото разпространението на корупцията. 

Точно поради тази причина понякога се получават разминавания. Възможно е 

например: поведенческите индикатори да показват една тенденция, а 

субективните индикатори да говорят за друга тенденция. Причината за това е 

проста: те измерват различни неща. Ето защо когато формулира даден въпрос, 

изследователят трябва да е наясно точно какво съдържание се влага в тази 

формулировка. 

Второ, въпросите да са пределно кратки и ясни. Нерядко 

изследователите се изкушават от дълги интермедии, въвеждащи респондентите в 

съответния въпрос. Доста често това вместо да облекчи възприемането на 
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въпроса, води до обратен ефект. Респондентът се фокусира върху съдържанието 

на въвеждащата част на въпроса, това може да доведе до някои неясноти и тогава 

респондентът може да поиска от анкетьора разяснения. Не казваме че това е 

лошо, но практиката показва, че интермедиите трябва да се избягват. Те могат да 

бъдат използвани по-скоро като логически преходи от един тематичен блок към 

друг или да подготвят респондента за следващата ситуация. 

Правилото за кратки и ясни въпроси визира също така и избягването на 

вметнати изрази и думи-паразити. 

Трето, въпросите трябва да са еднозначни. Знае се, че хората влагат 

различно съдържание в дадено понятие или фраза. Ако продължим с примера за 

изследването на корупцията, самото разбиране на корупцията се схваща по 

различен начин от хората. Например, някои възприемат неща, които са дали като 

подарък или услуга като благодарност и не го включват, когато съобщават за 

такива случаи. Други действия се възприемат не толкова като корупция, а по-

скоро като някакво полагащо се възнаграждение. Типичен пример е лекарската 

система. В този смисъл изследователят трябва да е напълно убеден точно какво 

съдържание и послание носи формулировката на въпроса. Ако изследователят не 

прецизира и не конкретизира въпроса, ако остане дори най-малката възможност 

за двусмислено възприемане на формулировката, получената емпирична 

информация става несравнима, защото отделните респонденти ще разберат 

въпроса по различен начин и ще говорят за различни неща. Желязното правило 

тук е еднозначност на формулировката. 

Четвърто, да не се допуска смесването на два въпроса в един. Макар че 

това е едно от първите правила, с които се запознава начинаещият социолог, едва 

ли има изследовател, който поне веднъж да не е създал такъв въпрос. Два въпроса 

в един «гарантират» получаването на напълно непотребна информация – в чисто 

социологически смисъл. Изследователят няма право да коментира получената по 

този начин информация, защото тя ще бъде микс от отговорите на единия и 

другия въпрос, но не и описание на реалната ситуация. 

Пето, въпросите трябва да са разбираеми. Грешка на много 

изследователи е, че запазват своя стил на изразяване (включително, изразни 

средства и лексика) във формулировката на анкетните въпроси. Използването на 

думи и изразни средства, които се различават от смисловите контексти на 
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изследваните лица, е грубо нарушение на правилото за достъпност и 

разбираемост на въпроса. Това правило се подразбира като един от 

задължителните методически стандарти, но въпреки това често се нарушава. В 

последните години, социологическите мъки по създаването на достъпни и 

разбираеми анкетни въпроси се „обогатиха” от международните сравнителни 

изследвания. Възникващите в тези случаи проблеми са главно поради 

невъзможността да се направи елегантен превод на въпросника, като 

едновременно се спази оригиналната формулировка на въпроса и в същото време, 

се намери точен еквивалент на български език. Понякога търсенето на точната 

аналогова дума отнема много време. Възможно е изследователят да вдигне ръце и 

да се откаже. Но тогава ще рискува респондентите или да изобщо да не разберат 

за какво ги питат, или да разберат превратно съдържанието на въпроса. И в двата 

случая резултатът ще бъде недостоверна информация. Въпросите трябва да се 

зададени на езика на респондента. Изследователите си дават сметка, че ако не 

спазят това правило, по късно на терена всичко ще бъде в ръцете на анкетьорите. 

Ако не разберат формулировката на даден въпрос, изследваните лица молят 

анкетьора да им „преведе” въпроса на „човешки език”. Тази молба се изпълнява 

охотно от анкетьорите, защото иначе въпросът ще остане без отговор. За да не се 

стига да такива ситуации, изследователят трябва да си свърши работата съвестно 

и тогава действително ще има повече гаранции за провеждането на еднотипни, 

унифицирани изследователски ситуации. 

Шесто, формулировките не бива да съдържат сугестии или неволни 

подсказки в една или друга насока. В литературата има достатъчно примери за 

такива въпроси и за това как да се избегне задаването на въпроси-сугестии. 

Българските изследователи подчертават, че съзнателно се пазят от подобни 

грешки. В същото време изтъкват, че при формулирането на анкетните въпроси 

отговорността на изследователя е огромна, защото е известно, че дори една дума 

във формулировката може да наклони набираната информация в определена 

посока. На практика, това е вид манипулиране на общественото мнение. 

Независимо дали става дума за съзнателно “насочване” на респондентите към 

определен отговор или за недоглеждане, и при двата случая резултатът е един и 

същ – получената емпирична информация не е достоверна. 
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Седмо, изследователят трябва да прецени кой от познатите видове 

въпроси е най-подходящ за конкретния индикатор. Това изисква от 

изследователя перфектно познаване на видовете въпроси и тяхното 

функционално предназначение. Практическият опит на изследователя дава 

богато знание в това отношение. Изкусният изследовател може много бързо да 

прецени кой тип въпрос ще му е необходим в конкретната ситуация. 

Изследователите съобщават интересни примери от своята практика. Детайлно се 

коментират познавателните възможности на въпросите-фунии и филтриращите 

въпроси. Въпросите-фунии се използват широко при маркетинговите 

изследвания и в това отношение изследваните от нас маркетингови агенции имат 

най-богат методически опит. Правилото е да се върви от най-общото, абстрактно 

ниво към постепенна конкретизация, докато се стигне до единичните прояви на 

емпирично ниво. Понякога изследователят „вгражда” филтриращия въпрос в друг 

въпрос. Едната причина за това е психологическа – това все пак е един въпрос, а 

не два. Другата причина е, че така се пести място във въпросника. Но тези трикове 

обикновено струват скъпо на изследователя, защото респондентите се объркват, 

настъпва смесване на контекстите и накрая се стига до изкривяване на 

информацията. 

Осмо, когато задаваме въпрос, трябва да се съобразим с 

предполагаемото ниво на информираност на подлежащите на изследване 

лица. Не бива да натикваме респондентите в измислени конструкти, нетипични и 

неестествени, защото ще получим шаблонни отговори. Добрият изследовател 

трябва да има предварителна представа за това каква информация може да 

събере от отделните групи респонденти и да не насилва изследователския си 

късмет с въпроси, надхвърлящи нивото на информираност на респондентите. И 

тук, и при други поводи в проведените методически интервюта, изследователите 

обръщат внимание на опасността от „когнитивно насилие над респондента”. 

Типичен пример за такова насилие са политическите рейтинги, при които от 

респондентите се изисква да оценяват личности, които не познават! В когнитивен 

смисъл, това е провокация към мисленето на респондентите, които са принудени 

в ситуацията на тест да дават бързи оценки. Респондентите прибягват към 

спасителния пояс, хвърлен им от скалите с отговорите и вместо да се затрудняват 

с мислене и генериране на собствени оценки, възпроизвеждат едно или няколко 
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от публичните клишета, които в дадения момент са най-широко достъпни (чрез 

медиите и общественото мнение). Тези ефекти са обект на немалко 

социалнопсихологически тестове и ако изследователят-социолог иска да създаде 

добър и работещ инструмент, добре е да се поучи от опита на социалните 

психолози. 

Девето, разновидност на горната познавателна ситуация е, когато се 

търсят мнения, знания или оценки по въпроси от общ характер. Най-лесно се 

пита за неща, които са част от ежедневието на изследваните лица. Но ако се 

търсят мнения по въпроси, не касаещи пряко респондентите, е нужно да се 

направи предварителна психологическа и познавателна подготовка за навлизане 

в темата, за настройване на съзнанието и насочване на мисленето в тази посока. 

Този подход се използва  сравнително често от българските изследователи. 

Търсят се ефективни подходи, посредством които съзнанието на респондента 

най-напред да се „актуализира”, да се проблематизира с общи, загряващи въпроси, 

след което се пристъпва към задаването на същинските въпроси. 

Десето, специфика при маркетинговите изследвания е внимателното 

въвеждане на времевата компонента, особено ако се пита за определени 

навици или за неща или навици от ежедневието. Тези особености се знаят от 

маркетолозите и когато се формулират въпроси от посочения тип, много 

внимателно се прецизира всяка дума. Друга интересна особеност на 

възпроизвеждането на събитията е използването на фразата „онзи ден”. 

Установено е, че респондентите имат склонност да датират събитията от 

близкото минало с неопределеното понятие „онзи ден”. Ако бъдат разпитани по-

внимателно се оказва, че става дума за нещо, което се е случило преди седмица-

две, дори повече. В тази връзка, правилото е формулировките на въпросите за 

време да се прецизират в максимална степен и когато се разговаря с 

респондентите, да се имат предвид особеностите на човешките мислене при 

възпроизвеждането на минали събития. 

Освен тези десет основни правила, ценни и полезни в методическо 

отношение са споделените от изследователите предпочитания за подходите 

при конструирането на скалите с отговорите. Представяме най-важните от тях: 

Първо, има множество коментари за това дали да се включват опциите “не 

знам”, “не съм мислил”, „не мога да преценя”. Тук изследователите се разделят 
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на две групи. От една страна са привържениците на опциите, които дават на 

респондентите максимална свобода при отговора. Но тези изследователи 

посочват, че в ситуацията на стандартизирано интервю, анкетьорите са изрично 

инструктирани да не четат горните опции, а ако лицето съобщи такъв отговор, да 

го отбележат в картата без специални коментари (например, избягват се 

коментари от типа “Следователно, Вашият отговор е “не знам”, така ли? Нека го 

отбележа”). 

В тази връзка, в редица агенции са възприели практиката да не вписват в 

анкетните карти и въпросниците опцията „не мога да преценя”. Вместо това, в 

картата фигурира например съкращението „БО” (без отговор). 

Другата група изследователи привеждат солидни аргументи в защита на 

неизползването на отговори от описания вид11. Според тях, причините за избора 

на отговорите “не знам”, “не съм мислил”, „не мога да преценя” са психологически. 

Три категории изследвани лица избират най-често тези отговори: а) лицата, 

които не желаят да съобщят действителното си мнение, б) лицата, които не 

желаят да се напрягат с излишно мислене и в) лицата, които не се чувстват 

достатъчно компетентни, за да отговорят. Въпрос на изследователско решение е 

дали ще постави тези изследвани лица в малко по-напрегната ситуация и ще 

поиска от тях да помислят и да се определят в своя отговор. Тук обаче възниква 

допълнително опасение: когато респондентите се поставят в такава ситуация е 

много възможно да се стигне до произвеждане на социален конформизъм. Лицата 

ще предпочетат да се вместят в отговорите, които са най-безопасни или най-

широко тиражирани в публичното пространство. Така че изследователят 

предварително трябва да прецени кои от анкетните въпроси допускат 

включването на отговорите “не знам”, “не съм мислил”, „не мога да преценя” и в кои 

случаи това ще създаде рискове от получаване на социално конформистки 

отговори. 

Второ, много внимателно трябва да се балансират позитивните и 

негативните опции в една скала. Обикновено, скалата се построява от три 

позитивни отговора, неутрална позиция и три негативни отговора. 

Майсторството тук е как ще се градира категоричността в позитивните и 

негативните отговори, какви формулировки ще се използват. Изследователите 

                                                 
11 Ако лицето каже „не знам”, това се записва отдолу като отговор. 
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споделят, че опитът им ги е научил да бъдат много внимателни при 

подреждането на отговорите. При номиналните скали, подредбата на отговорите 

винаги оказва влияние, твърдят повечето изследователи. Първите и последните 

отговори винаги събират най-големи натрупвания. За да се неутрализират 

ефектите от отговарянето, се прилага процедурата „ротиране на скалите”. Друг 

важен момент при скалите е играта с подредбата. По принцип разновидностите 

вървят от “да” към “не”, от най-категорично “да” към “не”. Изследователите 

считат, че има случаи, когато се налага скалата да се обърне и да се започне с „не”-

отговорите. Този методически подход е особено резултативен, когато се пита за 

силно табуирани неща (социално нежелателни теми). 

По този повод, все повече агенции се ориентират към специално обучение 

на своите анкетьори за рисковете, свързани с анкетните въпроси, 

използващи по-сложни скали на отговор (в това число, табличните въпроси). 

От практиката се вижда, че въпрос с 15 твърдения, всяко от което се оценява по 

петстепенна скала, произвежда шаблонни отговори. Процесът става монотонен и 

хората започват да отговарят някак по инерция, дават една и съща оценка само и 

само интервюто да приключи по-бързо. Затова анкетьорите са обучени в момента, 

когато лицето посочи три пъти последователно един и същ отговор, да му се 

напомни: Моля, при отговора си използвайте скалата от 1 до 5. Техниката 

изглежда съвсем проста, но дава добри резултати – обикновено респондентът се 

замисля за момент и започва по-внимателно да отговаря. 

Трето, има различни подходи по отношение на търсените 

(допустимите) отговори на един въпрос. Част от изследователите считат, че ако 

помолим респондентите да посочат повече от един отговор, това ще продуцира 

повече описания на действителността. Презумпцията е, че така ще се получи по-

изчерпателно описание на обекта на изследването. Други изследователи са на 

мнение, че посочването на повече от един отговор трябва да се прави само в 

крайни случаи, когато това е абсолютно наложително. Аргументът е, че когато 

респондентите избират само един отговор, това дава сигурност на изследователя, 

че тъкмо това е доминантното мнение на респондента по този въпрос. 

Посочването на втори и трети отговор дава повече информация, но тя е с по-

висока степен на дифузия и не може да се твърди в каква степен това мнение е 

валидно, да речем за определен профил от респондентите. 
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Анализът на българската изследователска практика хвърля нова светлина 

върху някои иначе традиционни методически дискусии, които се оказват особено 

актуални към днешна дата. Такива са например спорът за отворените и 

затворените въпроси, за познавателните и функционалните възможности на 

табличните въпроси, както и проблемът за избора на графичен дизайн, адекватен 

на различните изследвани съвкупности. 

4.4.2. Отворени въпроси или затворени въпроси? 

Дискусията за отворените и затворените въпроси винаги е била една от 

„горещите теми“ сред методолозите. Но изглежда, че през последните няколко 

години е натрупан сериозен опит и поради това днес изследователите могат да се 

похвалят с повече категоричност в мненията и оценките си за познавателните 

характеристики на тези два типа въпроси. Преобладава мнението, че изборът на 

отворен или затворен въпрос се предопределя от това характера на търсената 

емпирична информация, както и от целите на самото изследване. Ако например се 

търсят количествените натрупвания в мненията по определен признак, много е 

вероятно да се прибегне до използването на затворени въпроси. Но ако 

изследването е насочено към извеждането на интерпретации, мотиви, обяснения, 

тогава е по-добре въпросът да се остави отворен, като по този начин се даде 

повече свобода на респондента. В този смисъл, затворените и отворените въпроси 

имат своя специфична инструментална полезност, която трябва да се използва 

гъвкаво и в зависимост от целите на изследването. 

Отворените въпроси се използват сравнително често в българската 

изследователска практика. Изследователите предпочитат да оставят въпроса 

отворен в няколко основни случая: (1) когато изследват нова материя и не са 

наясно как е структурирано мисленето на респондентите по тези въпроси, (2) 

когато искат да проверят наличието на определен тип знания, (3) когато се 

опасяват, че всяко затваряне на въпроса ще доведе до „накланяне на везните“ в 

определена посока. В полза на отворените въпроси е и методологическото 

убеждение на изследователите, че отвореният въпрос дава пълна свобода на 

респондента. Полученият отговор е описание на реалността, но така както я е 

видял и оценил респондента. С неговите изразни средства, които си остават 

уникални в рамките на изследването. Затвореният въпрос работи по друга схема – 

тук изследователят конструира реалността (проблема) и търси реакциите на 
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изследваните лица спрямо тези конструкти. Както се вижда, двата типа въпроса 

провокират различни познавателни нива у респондентите и съответно, набират 

различен тип информация. Като има предвид особеностите на двата типа 

въпроси, изследователят трябва да реши какъв тип въпрос е най-подходящ да 

конкретното питане. 

Представителите на академичната общност имат определени 

предпочитания към използването на затворените въпроси. Счита се, че 

класическият въпрос е затвореният въпрос, но при условие че въпросът е 

изчерпателно „затворен“. Частните агенции също работят предимно със 

затворени въпроси, но достатъчно често използват полузатвореният въпрос. Той 

е много ценен, когато се изследва сравнително непозната материя и има 

съмнения относно изчерпателността на скалите с отговорите. Както посочват 

някои от изследователите, ако се планира второ изследване по същата тема, 

свободно зададените отговори могат да се прекодират и въпросът може да се 

затвори. Проблемът е, че рядко се правят няколко изследвания по една или съща 

тема. Затова пък описаната техника е добре работеща при политическия 

мониторинг или електоралните проучвания и широко се прилага от агенциите. 

Изследователите обръщат внимание върху факта, че ценността на 

полузатворените въпроси е в обработването на отговорите в категорията „друго“. 

Ако това не се направи, използването на полузатворени въпроси се обезсмисля. 

Съвременната практика поставя проблема и за икономическата страна 

при използването на отворените и затворените въпроси. Опитът показва, че 

отворените въпроси са икономически неизгодни въпроси, тъй като изискват 

допълнително кодиране, разработване на класификатори и интерпретационни 

схеми. Затова редица изследователи предпочитат предварително да получат 

изчерпателна информация за възможните отговори и да превърнат отворените 

въпроси в затворени. Освен от икономически съображения, това се прави първо, 

за да се гарантира по-висока степен на стандартизиране на изследователската 

ситуация и второ, за да се минимизира влиянието на анкетьора при 

формулирането на отговора на респондента12. Но извършването на процедурата 

„затваряне” на въпроса е свързано и с друг елемент от изследователската 

практика – провеждането на пробно изследване. Освен че тества качествата на 

                                                 
12  Анкетьорите са инструктирани да записват максимално точно отговорите на респондентите, но 
при всички случаи е налице привнасяне на известна доза субективизъм. 
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разработения въпросник, пробното изследване играе незаменима роля по 

отношение на отворените въпроси и позволява на изследователя да получи 

емпирични аргументи за „затварянето” на отворените въпроси. 

4.4.3. Табличните въпроси – какво знание продуцират и какви рискове 

крият 

Табличните са разновидност на затворените въпроси. Изследователите 

специално коментират използването на таблични въпроси в своята практика. И 

това е обяснимо. През последните десетина години табличните въпроси 

навлязоха изключително мощно в изследователските инструменти. 

Въпросниците за международните изследвания изобилстват с точно такива 

въпроси. 

Как изследователите оценяват табличните въпроси? Мненията са 

преобладаващо критични и дори силно негативни. 

Плюсовете на табличните въпроси, според българските изследователи, 

са в това, че се пести време за отговаряне на въпросите, самият въпросник 

придобива по-компактен и организиран вид. Табличните въпроси илюстрират по-

ясно логиката на изследователя по определена тема, по-разбираеми са за 

анкетьорите и за част от респондентите. 

Но от друга страна, табличните въпроси се оценяват като генератори на 

сериозни методически проблеми: 

 Още на етапа на разработване на въпросника, табличните въпроси 

изискват повече предварително мислене и задължително тестване докато 

максимално се изчистят всички формулировки; включително, трябва да е 

налице съгласуваност на всички подвъпроси със скалата за отговаряне; 

 За всеки табличен въпрос е добре да се разработи шоу-карта. Без шоу-

карта респондентите трудно се ориентират и често се объркват. Това е 

валидно особено в случаите, когато табличният въпрос съдържа повече от 

10 подвъпроса, скалата за отговаряне на които е повече от тристепенна. 

Това изискване изглежда логично, но част от изследователите го третират 

като допълнително утежняване на процеса по подготовка на 

изследването, затова предпочитат простички въпроси, не изискващи 

специален графичен дизайн; 
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 Създават монотонен ритъм при отговарянето. Това наблюдение е 

направено най-вече от анкетьорите, които са забелязали, че при „дългите” 

таблични въпроси, респондентът започва да отговаря механично, 

посочвайки едни и същи стойности от скалата за отговаряне. Например, 

респондентът се придържа плътно към средната позиция от скалата или 

пък на всички подвъпроси неизменно посочва крайната положителна 

(или отрицателна) степен. Това създава усещане за автоматичност в 

отговарянето и поставя под въпрос достоверността на получените 

отговори; 

 Попълването на табличните въпроси изисква специална подготовка на 

анкетьорите. Те трябва предварително да се обучават, докато се постигне 

рутина и се свикне с дадения въпрос. Ако този етап се пропусне, на терена 

настъпва хаос и никой не може да гарантира какво е било питано и какво е 

разбрал респондентът. 

Очевидно, табличните въпроси изискват много повече от традиционната 

изследователска рутина. Най-напред, те трябва да бъдат използвани много 

дозирано, като израз на определена концептуална или интерпретационна схема. 

Според нас, решението е в разумното им използване (само когато това 

действително се налага), в максимално изчистените формулировки на 

подвъпросите и в използването на три или петстепенни скали за отговаряне. 

Допълнителна гаранция за работоспособността на табличните въпроси е 

анкетьорите да преминават специален инструктаж (обучение) за работа с 

таблични въпроси. 

4.4.4. Графичното оформяне на анкетните въпроси и въпросника 

Важен елемент от композирането на изследователските инструменти е 

графичното оформяне на анкетните въпроси и на въпросника като цяло. 

Анализът на българската практика показва, че изследователите имат строга 

собствена политика в това отношение. Всяка агенция търси собствени графични 

средства, но като цяло принципите се спазват няколко основни принципа: 

 Отчетливо да се разграничават различните блокове, преходите и 

навлизането в нова тема; 

 Въпросите, инструкциите и скалите с отговорите да са ясно отграничени; 
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 Използването на различни шрифтове и различни стилове на 

форматиране, с което да се отграничат бележките за интервюера. 

 Някои агенции използват специално форматиране, с което да подчертаят 

коя е основната, водещата дума във въпроса и в отговорите към него 

В работата си агенциите се стремят към изработването на собствен, 

отличителен графичен дизайн. Това включва отпечатването на логото на 

агенцията, типично каре за уводните думи, специфичен дизайн на въпросника. 

Повечето агенции въвеждат като задължителен елемент от въпросника 

посочването на дата на провеждане, начален час, краен час. Това е добра практика, 

която дисциплинира анкетьорите и освен това, дава интересна допълнителна 

информация за изследователя. 

Силно смущава друг факт: агенциите са възприели практиката да 

записват още в самото начало на анкетната карта/въпросника пълните 

данни на респондента – трите имена, адрес и телефон за връзка. Това се прави 

с обяснението за контрол върху работата на анкетьора. Действително, агенциите 

след това използват тези телефонни номера, за да проверят дали с това лице е 

проведено интервюто. Но анкетьорите съобщават, че искането на данните на 

лицата създава много сериозни проблеми – хората се сърдят, някои отказват да 

участват, всички искат допълнителни гаранции, че с информацията няма да се 

злоупотреби. Според нас, тази практика трябва да се преосмисли. Нужно ли е 

данните на респондента да се записват на самата анкетна карта? Не е ли това 

грубо нарушение на правата на човека и закона за неприкосновеността на 

личните данни? Как гарантираме неприкосновеност на личността, след като 

свързваме съобщената от него информация с личните му данни? Решението, 

според нас, е данните на лицето да се записват само в описанието за обхода на 

гнездото – така, както се правеше дълги години преди това.. Така информацията 

няма да може да се асоциира непосредствено с личните данни на изследваното 

лице. 

Друг дискусионен въпрос е използването на една анкетна карта за 

провеждането на допитването сред цялото гнездо. Това обикновено са от 8 до 

13 души. По този начин работят най-вече в някои от частните агенции. При това, 

не винаги, а когато темата позволява. При бизнес проучвания, например, се спазва 
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изискването картата да е индивидуална. Множествените карти се използват при 

медийните изследвания и при омнибусите, казват от агенцията. 

Струва ни се, че изследователите трябва да бъдат по-въздържани в 

използването на множествените карти. Единственият сериозен плюс на тези 

анкетни карти е намаляването на разходите за отпечатване на въпросника. За 

това пък рисковете са много, не е удобно за интервюерите, които се объркват и 

допускат грешки при регистрацията на отговорите. 

В заключение ще подчертаем, че изследователите си дават ясна сметка за 

това, че един от основните източници на грешки при набирането на първична 

информация е допускането на дефекти в инструментите. Всеки изследовател 

може да посочи от практиката си примери в доказателство на това, че 

нарушаването на описаните по-горе правила за формулиране на въпросите и 

отговорите към тях, неспазването на правилата за подредбата на въпросите и 

графичния дизайн на въпросника водят до определен род изкривяване на 

първичната информация. Въпреки това, от интервютата съдим, че има моменти, в 

които изследователят е готов на известни компромиси. Както казва един от 

изследователите, има неща, за които се знае, че дори и малко да се нарушат, това 

няма да завърши с чувствителни последствия. Но има някои железни правила, 

които не допускат никакво отклонение, защото това би било фатално за 

качеството на емпиричната информация. 

4.4.5. „Златни правила“ за формулиране на работоспособни въпроси 

В зависимост от професионалната си специализация и позиционирането си 

на пазара за емпирични изследвания, изследователите имат специфични 

представи, подходи и оценки за процеса по конструиране на изследователски 

инструменти. Съответно, макар че се придържат към общоприетите канони и 

правила за конструиране на анкетни въпроси, изследователите са си 

изработили и спазват собствен “кодекс” от правила за формулиране на 

анкетни въпроси. 

Ако вникнем внимателно в практиката на българските изследователи, ще 

видим, че могат да се отграничат „златни“ правила за формулиране на анкетни 

въпроси. По-долу ги представяме в систематизиран вид: 

1. Задавайте кратки, ясни, достъпно формулирани въпроси. 

2. Доброто познаване на темата е предпоставка за ясни въпроси. 
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3. За сложните неща се пита с прости въпроси. 

4. Въпросите трябва да се отнасят до неща, които присъстват в ежедневието 

на хората. 

5. За всяка тема си има подходящ източник на информация. 

6. Не насилвайте респондента с въпроси, които са извън неговата 

компетенция. 

7. Не задавайте прекалено много въпроси. Питайте за главното. 

8. Не смесвайте два въпроса в един, ще получите невалидна информация. 

9. Забравете за сугестията. 

10. Използвайте неутрални изрази, без емоционален привкус. 

11. При отговорите винаги давайте възможност на респондента да каже „не”. 

12. Формулирайте въпросите на езика на респондента. 

13. Уверете се, че въпросът е затворен изчерпателно. 

14. Не прекалявайте с табличните въпроси. 

15. Съобразете се с особеностите на изследваната група – възраст, пол, 

социален контекст. 

16. Прецизно оформете въпросника, с ясни преходи от тема в тема. 

17. Всеки въпрос преценете с оглед на целостта на въпросника. Наистина ли 

ви е необходим и ако да, на точното място ли е поставен? 

18. Мислете за въпросника като за реален разговор и като нормално човешко 

общуване. 

19. Експериментирайте смело, ако искате да постигате успехи. 

20. Винаги тествайте въпросите си преди терена. 

Със сигурност, мнозина от читателите на тези редове ще разпознаят сред 

посочените правила и своите „златни правила”. От гледна точка на реализирания 

изследователски проект, могат да се откроят няколко основни извода: 

Първо, посочените правила отразяват натрупания дългогодишен 

изследователски опит. Затова съвсем естествено е различните изследователи да 

имат свои любими правила. Въпреки това, има железни правила, които са 

възприети от всички изследователи. Спазването на тези правила се третира като 

гаранция за разработването на работоспособни въпросници, а също и като 

предпоставка за набирането на достоверна информация. 
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Второ, съдържателният анализ на посочените златни правила показва, че 

те третират основните изисквания за конструиране на анкетни въпроси: а) 

изискванията към формулировките на въпроса и отговорите към него; б) 

изискванията за пълнота на скалите за отговаряне; в) изискванията за 

релевантна употреба на различните видове въпроси; г) изискванията за 

съобразяване на въпросите с особеностите на изследваната съвкупност; д) 

изискванията за предварително тестване на качеството на конструираните 

въпроси и е) изискванията за подредбата на въпросника като цялостен 

изследователски инструмент. 

4.4.6. Предизвикателствата на българската социологическа практика 

Българската изследователска практика преминава през интензивен, 

интересен период на развитие. Съществуващите традиции са приели нови 

очертания, в съответствие с променените социални условия и очакванията към 

съдържанието, формите и резултатите от провежданите социални изследвания. 

Общото впечатление е, че изследователите си дават съвсем ясна сметка 

за сложността на процеса по набиране на достоверна информация. На ниво 

респондент, достоверността на информацията* се свързва със спазването на 

редица условия: а) релевантност на метода по отношение на темата и 

изследваната съвкупност; б) релевантност и работоспособност на 

инструментариума; в) адекватно поведение на анкетьора; г) ситуационните 

условия (място на провеждане на интервюто/анкетата, продължителност на 

интервюто/анкетата и присъствието на странични лица); д) мотивираност на 

респондента за участие в изследването и вътрешната му готовност за съобщаване 

на достоверни данни**. За да илюстрират важността на всеки от горните 

елементи, изследователите дават конкретни примери от практиката си, 

предлагат интересни разсъждения по тези въпроси, а някои споделят конкретни 

решения за гарантирането на горните условия. 

                                                 
* Проблемите на достоверността и контролните действия при емпиричните изследвания са били неведнъж 
обект на изследователски интерес от секция Методология на ЕСИ. За пръв път систематично и научно 
обосновано изложение на тези въпроси се дава в: Атанасов, А. Достоверност и контрол при емпиричното 
социологическо изследване, София, 1990.. 
** По тези въпроси по-подробно виж Ченгелова, Е. Сравнителен анализ на поведението на респондентите при 
основни видове интервю, Институт по социология, София, 1995, 182 с.; Ченгелова, Е. Мотивиране на 
респондентите за участие в анкетни изследвания, Институт по социология, София, 1991; Ченгелова, Е. 
Ролята на поведението на анкетьора при провеждането на стандартизирано интервю. В: Социологически 
проблеми, N1, 1992, София. 
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Изследователите интерпретират разработването на изследователски 

инструменти като съществената част от процеса по подготовката на 

емпирично социологическо изследване. Подчертават, че всичко зависи от 

конкретната ситуация, но като цяло подготовката и теренната реализация на 

изследването предполага решаването на поредица от взаимно свързани 

методологически и методически въпроси. Натрупаният методически опит е 

източник за формирането на предпочитания към прилагането на 

определени методи за набиране на емпирична информация, както и за 

изграждането на собствен изследователски почерк при разработването на 

въпросници. Съществува определен континуум от стандарти и правила (златни 

правила), чието спазване се приема като абсолютно задължително. 

Но за разработването на качествени изследователски инструменти по-

важно е друго: умението за творческо прилагане на съществуващите 

теоретически постулати и умението във всяка конкретна изследователска 

ситуация да се вземат оптимални методологически и методически решения. 

В тази връзка, заслужава да се отбележи появата на експериментално 

насочено (иновативно) крило в частната изследователска практика. Това са 

част от агенциите, които активно се информират и търсят нови достижения в 

областта на методологията, заимстват и адаптират успешни методически 

подходи от сродните науки. Впоследствие това оказва позитивно влияние върху 

общото методологическо и методическо ниво на провежданите от тях ЕСИ. 

В изследователската практика се наблюдава и друга важна тенденция – все 

по-широко използване на съвременните технологични достижения и 

възможностите за електронни комуникации. За последните пет-шест години е 

натрупан сериозен опит в провеждането на online анкети. Те се оказват добро 

методическо решение, особено подходящо за определени целеви групи. Другата 

практика, заслужаваща специален интерес, е създаването на собствени центрове 

за провеждане на изследвания по метода на телефонното интервю (call-center). 

Тази практика следва да бъде обект на самостоятелно проучване, по две причини: 

първо, навлиза все по-широко в българското изследователско пространство и 

второ, масово се използва при международните сравнителни изследвания, при 

които набирането на информацията се прави едновременно по няколко метода 

(най-често, това са стандартизираното интервю, телефонното интервю и 
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дълбочинните интервюта). В отговор на тези промени в очакванията към 

социалните изследователи, частните агенции инвестират в изграждането на своя 

изследователска инфраструктура. Тези агенции гледат с „един ход” напред и се 

подготвят за провеждането на изследвания с помощта на компютри (CATI, CAVI 

техники). Това изисква сериозни инвестиции, а също и специфични знания – на 

първо място, методически знания и стандарти за разработването на електронни 

въпросници, на второ място, програмистки умения за създаването на въпросник 

от този тип и на трето място, оптимизирането на интервюерските умения и 

обучението на интервюерите за работа при новите технологични условия. Не на 

последно място, ще е необходимо известно време, докато респондентите 

възприемат новите практики за провеждане на социални изследвания. 
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ГЛАВА ВТОРА. 

НЕСТАНДАРТИЗИРАНИ РАЗНОВИДНОСТИ 

НА ИНТЕРВЮТО 

Нестандартизираните разновидности на интервюто се отнасят към т.н. 

качествени методи. Групата на качествените методи е богата – към нея 

традиционно се отнасят методите дълбочинно интервю, повествователно13 

интервю (narrative interview), свободно интервю, биографически метод, 

етнографски метод, история на семейството, неструктурирано наблюдение 

(явно и включено), изследване на случаи (case study), фокус групова 

дискусия. Всеки от посочените методи има интересна методическа история. 

Общото за тази група методи е, че те възникват обективно, в отговор на 

конкретни познавателни потребности. Би могло в известен смисъл да се твърди, 

че всеки от качествените методи има свой аналог сред количествените методи. 

С възникването на поредица от теоретични направления (разбиращата 

социология, символния интеракционизъм, феноменологията, етнометодо-

логията) качествените методи преживяват бурно развитие. От началото на 60-те 

години на ХХ-ти век социологията попада под мощното влияние на 

феноменологичната традиция, в резултат на което се развиват и утвърждават 

групата на качествените методи. Тяхното развитие продължава и в наши дни и е 

повод за сериозни теоретични дебати между привържениците на количествените 

и качествените методи. За целите на нашия анализ ще се абстрахираме от 

дискусията между методолозите14 и ще насочим вниманието си върху 

осветляване на природата, познавателните възможности и особеностите в 

прилагането на дълбочинното, повествователното и свободното интервю. 

1. Дълбочинното интервю като метод 

Според оценките на методолозите, в исторически план дълбочинното 

интервю е първият социологически изследователски метод, който излиза от 

                                                 
13 На български език още не е намерен консенсусен превод. Лингвистите използват понятието 
„наратив” и него обозначават този тип интервю, но за целите на СЕИ ни се струва подходящо да се 
възприеме терминът повествователно интервю (основното значение на narrative е разказ, 
повествование).  
14 Подробно теоретичната дискусия между представителите на основните парадигмални подходи 
и съответстващите на това методологически подходи се разглеждат в: Ченгелова, Е. Методите в 
социалните емпирични изследвания: методологически традиции и актуални тенденции. 2014 В: 
Съйкова, С. Атанасов, А., Е. Ченгелова. Социалните емпирични изследвания, София, Академично 
издателство „Проф. Марин Дринов“. 
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традиционната рамка на количествените методи и поставя началото на нова 

категория методи за набиране на емпирична информация. 

Прието е да се смята, че първите разновидности на дълбочинното 

интервю водят началото си от 30-те години на ХХ-ти век, когато американски 

изследователи заимстват идеята за клиничното интервю от психиатрията и на 

тази основа създават метода „изследователско интервю”. В първите години, 

непосредствено след възникването си, изследователското интервю действително 

има много общи черти с клиничното интервю – процесът на набиране на 

информация при него се извършва под формата на контролирана беседа, с 

предварително формулирана една или няколко общи теми за събеседване. Идеята 

на изследователското интервю е съзнателно да се създадат такива условия за 

водене на привидно „непосредствен” разговор, при който изследваното лице да 

свали маската на социално приемливото поведение и да сподели свои съкровени 

мисли, оценки, очаквания, нагласи и т.н. При тези ранни фази на създаване на 

метода изследователско интервю, изследователят предварително не знае точно в 

коя посока ще поеме интервюто и какви ще са познавателните резултати. 

Смисълът на този вид интервю е самият факт на споделянето и разкриването на 

лична информация. Изследваните лица извеждат акцентите, те решават кое е 

важното за споделяне и реално те задават съдържателните конструкти на 

интервюто. Ето защо е прието да се смята, че в този си вид изследователското 

интервю е твърде близко до клиничното интервю. 

1.1. Една възможна интерпретация на метода 

Най-общо дълбочинното интервю се определя като специфичен вид 

интервю, провеждано под формата на свободен разговор с изследваното лице (Ст. 

Михайлов, 1980, Г. В. Осипов, 1983, J. Mason, 1996, B. Malbon, 1999, J. Creswell, 2007). 

Формалното дефиниране (назоваване) на метода с подходящо име има 

кратка, но интересна история. Дефинициите на метода следват естественото му 

развитие като изследователска технология. Първоначално е прието да се 

обозначава като изследователско интервю, през 70-те години се припознава 

като етнографско интервю (ethnographic interview). В средата на 90-те години 

методът се обозначава от някои изследователи като интензивно (intensive 

interview, J. Lofland & L. Lofland, 1995), а J. Mason (J. Mason, 1996) обосновава 

употребата на термина неструктурирано интервю (unstructured interview) 
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като универсален термин за свободните техники на интервюиране. Bryman & 

Teevan (A. Bryman, J. Teevan, 2005) обръщат внимание върху това, че в резултат от 

натрупания методически опит и изследователска практика постепенно се стига 

до ясното обособяване на два вида нестандартизирано интервю - 

полуструктурирано и неструктурирано интервю (semi-structured interview 

and unstructured interview), които общо се означават с термина качествено 

интервю (qualitative interview). Постепенно в изследователската практика 

навлиза и се възприема терминът дълбочинно интервю (in-depth-interview). 

Този термин (дълбочинно интервю) използваме и ние в настоящия текст. 

През 80-те години на миналия век е предложена класификация на 

изследователските технологии за интервюиране в зависимост от степента на 

стандартизиране на процедурите(Г. В. Осипов, 1983). Фигура 3 илюстрира тази 

идея и основните видове интервюта - от свободно до стандартизирано, по 

степента на засилване на стандартизацията на основните изследователски 

процедури: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 3 Интервюто според степента на стандартизиране на процедурите 

 

Освен пределната яснота в представянето на видовете интервюта, 

съществено различното в предложената схема е обособяването на дълбочинно 
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интервю, фокусирано интервю и интервю с отворени въпроси. Тези три 

техники на интервюиране са най-често прилаганите в социологическата практика 

неструктурирани разновидности на интервюто. Но анализът показва, че често се 

същността им като методи не се разбира и поради това се допускат сериозни 

методически грешки. Няколко кратки пояснения за отликите между тях ни се 

струват абсолютно необходими още на този етап. 

Дълбочинното интервю се използва за изследването на нови или 

сравнително малко изучени обекти, процеси, явления. Целта му е да събере 

информация, обогатяваща съществуващите предварителни представи или 

водеща до създаването на такива (ако явлението е съвсем ново и неизучено). В 

този смисъл дълбочинното интервю има сондиращ, експертен характер и се 

провежда на първоначален етап, като подготовка за количествено, 

представително изследване. Но методът на дълбочинното интервю може да бъде 

поставен също така и в основата на самостоятелно социологическо изследване. То 

би могло да бъде монографично, непредставително или друг тип проучване. 

Фокусираното интервю има други функции. Най-вероятната му употреба 

е свързана с желанието да се получи информация за конкретно събитие. Това 

може да бъде филмова премиера, книга, конкретно изявление и т.н. В този случай 

обединяващата характеристика на единиците за изследване е, че те трябва 

задължително да са се запознали с конкретната ситуация. Едва тогава се търси 

тяхното мнение и оценка. Изследователят подхожда към своите респонденти с 

определен кръг от предварително набелязани въпроси. Тяхната формулировка и 

последователност могат да бъдат импровизирани според случая, но крайната цел 

е всеки един въпрос да получи отговор. Това е и всъщност по-високата 

стандартизация на фокусираното интервю: интервюиращият е ограничен от 

необходимостта на набере информация по определен брой предварително 

замислени въпроси. Що се отнася до респондента, то неговата позиция е 

относително свободна - той е свободен в изказа си, в избора на семантиката и 

емоционалната натовареност съжденията си, като единствената му 

„ограниченост” е, че трябва да отговори на всеки от поставените му въпроси. 

Твърде е възможно фокусираното интервю да има за цел да получи отговор на 

един единствен въпрос. В този случай обаче този въпрос се задава по няколко 

пъти, но в различни формулировки и контекст, така че изследва в дълбочина 
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мненията и представите на респондентите за предмета на изследването. 

Интервюто с отворени въпроси се нарича още полустандартизирано 

интервю. Същностната отлика на този вид интервю е в това, че се разработва 

въпросник, който представлява подробен списък (набор) от отворени въпроси. 

Препоръчително е задаването на въпросите да става в последователността, в 

която са записани във въпросника. Интервюиращият има свободата да задава 

нови, допълнителни въпроси, с които да изясни спонтанно възникващите в хода 

на интервюто аспекти. Изследваното лице има пълна свобода на изказа15. 

1.2. Същност и основни характеристики на дълбочинното интервю 

Широката употреба на дълбочинното интервю не е случайна. Методът има 

редица предимства и това го прави атрактивен за изследователите – независимо 

от това дали те се самоопределят като феноменолози, етнометодолози или 

традиционалисти. 

Същностната методическа и гносеологическа уникалност на 

дълбочинното интервю се конституира от следните негови основни 

характеристики: 

 Дълбочинното интервю е целенасочен изследователски контакт, при 

който набирането на търсената информация става под формата на 

непринуден разговор. Изследователят съзнателно изоставя всякакъв род 

стандартизиране на процедурите, лицата се интервюират в естествената 

им среда и самото протичане на интервюто силно наподобява 

„обикновения” разговор (J. Mason, 1996); 

 Всяко отделно интервю е уникално по своето съдържание, тъй като 

зависи до голяма степен от позицията и активността на изследваното 

лице. Изследователят задава въпросите си и “дълбае” там, където това се 

подсказва от хода на разсъжденията на респондента. Така че всяко едно 

интервю дава самостоятелно описание на изследваната реалност и то по 

                                                 
15 Задълбочаването на анализа на технологията на прилагане на горепосочените три 
разновидности на неструктурираното интервю показва, че методологическите и методическите 
разграничения между тях могат да се търсят по отношение на следните основни изследователски 
процедури: 1. Предварителна подготовка за провеждането на изследването (дефиниране на 
предметното поле и обекта на изследването); 2. Особености в конструирането на 
инструментариума (в зависимост от избраната степен на стандартизация); 3. Начин на 
осъществяване контакта с изследваните лица; 4. Препоръчителни модели за поведение на 
интервюера; 5. Вероятни типове на поведение на изследваните лица (стил на отговаряне на 
респондента). По подробно по тези въпроси виж Е. Ченгелова (1995). 
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начин, който най-точно следва представата на изследваното лице за 

изучавания предмет; 

 В съответствие с разбирането за същността на дълбочинното 

интервю, се разработва специфичен в методическо отношение 

изследователски инструментариум. В англосаксонската литература той се 

обозначава с термините „изследователски протокол” или „насоки” 

(guidelines), докато в европейската практика преобладаващо се използват 

термините насоки за интервюиране и въпросник за интервюиране. Но 

независимо от различията в термините, консенсусно се приема, че 

инструментът за дълбочинното интервю е минимално структуриран – 

повечето изследователи го описват като списък от най-общи 

изследователски въпроси (David de Vaus, № 14. 2002, А. Bryman & J. Teevan, 

№ 9. 2005, J. Creswell, № 12. 2009). Изследователят задава обща тема 

(въпрос) и оставя изследваното лице да разсъждава свободно – без 

сугестии и подсказки. Допускането тук е, че ако бъде оставено спонтанно 

да споделя, изследваното лице ще съобщи най-напред за тези аспекти или 

страни от изследвания предмет, които в контекста на личния му опит и 

преживявания му се струват най-значими и заслужаващи да бъдат 

дискутирани; 

 При дълбочинното интервю ролята на изследователя е да стимулира 

респондента да отиде отвъд повърхностните формулировки, да навлезе в 

дълбочина, да предложи свои обяснения, да стигне до разкриването на 

причините/мотивите за свои поведенчески актове. С това се цели 

максимално пространствено описание на субективното възприятие на 

конкретно социално явление или процес. Не случайно редица автори 

разглеждат дълбочинното интервю като методически подход за 

разкриване на субективните реалности и с това акцентират едновременно 

и върху специфичността на метода, и върху неговите познавателни 

ограничения. 

Силните страни на дълбочинното интервю като метод са предимно в 

това, че като предоставя максимална свобода на изследваните лица, 

изследователят получава спонтанно възпроизведена социална реалност – 

така, както тя се вижда, преживява и оценява от изследваните лица. 
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Неповторими и понякога смайващи са откровенията на хората – изследователите 

се натъкват на странни интерпретации, на неочаквани обрати в моделите на 

мислене. Но всъщност това е „живият живот”, това са понятията и реалните 

модели, с които хората оценяват събитията в своя живот. В този смисъл, 

дълбочинното интервю е незаменим метод за апробиране и адаптиране на 

изследователските теоретични призми. Много често, изследователите си служат с 

теории и теоретични перспективи, които в процеса на извеждането си към по-

високи нива на абстрактност са загубили връзката си с реалните обекти. 

Възможно е (дори е напълно логично) реалностите да са се променили и теориите 

да се окажат непригодни за обяснението им. Затова за изследователя е 

задължително периодически да се абстрахира от съществуващите теории и да 

потъва в грубата, неподправена емпирия на живота – така най-точно може да 

провери доколко адекватни и актуални се теориите, да улови сигналите за нови 

процеси и явления, да насочи изследванията си в непознати до този момент 

посоки. Дълбочинното интервю е възможност за изследователя да погледне света 

през очите на обикновените хора и да свери своите теоретически „лещи“ с 

очевидно присъстващите в живота неща; 

Ограниченията на метода са самоочевидни. Най-напред, методът се 

фокусира върху субективните преживявания, оценки и мнения на малка 

група от изследвани лица. В резултат се получава знание, което е съвкупност от 

преживявания и личностни оценки. В никакъв случай този тип знание не може да 

се пренася като валидно по отношение на по-големи групи хора или генерални 

съвкупности. Ценността на това знание е да подскаже идеи за теоретизиране, 

проблематизиране на отделни аспекти от действителността, да насочи 

изследователя към една или друга перспектива за провеждане на по-нататъшни 

изследвания, да покаже на изследователя в какви термини и понятия се мисли 

дадения обект и това знание да се използва при конструирането на 

изследователски инструментариум в последващи количествени изследвания. 

Другото сериозно (инструментално) ограничение на метода произтича от 

самата му същност – след като всеки контакт с изследвано лице е неповторим 

и уникален, то познавателната ситуация не подлежи на повторение. Както е 

известно, в науката това се третира като слабост и дори като основание 

съответното наблюдение (опит) да се разглежда като ненаучно. 
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Но вероятно най-голямото ограничение на метода се отнася до 

познавателните му възможности от гледна точка на продуцираното като 

краен продукт знание. Спонтанно споделените мнения и преживявания от 

всекидневието на изследваните лица се анализират от изследователя, но 

анализът тук е зареден с много висока доза субективизъм. Събраните данни 

(текстове) не се анализират с неутрални математико статистически методи, а се 

„превеждат“ в социологически категории и релевантни теории. Това решение 

обаче се взема от изследователя – той прави прочита на текстовете и предлага 

своя интерпретация. Поради това една и съща субективна реалност 

(преживяванията на един конкретно взет индивид) ще получат различни 

интерпретации, ако бъдат описвани и анализирани от различни изследователи. 

Тази слабост на метода се дискутира пространствено в наличната литература и е 

предупреждение към изследователите за подводните камъни, които крие 

използването на метода. 

И последното ограничение, логически произтичащо от казаното дотук, е в 

невъзможността на метода да произвежда общовалидни знания. В най-

добрия случай методът продуцира частни теории, обяснения на явления и 

процеси, касаещи определени групи хора. Дълбочинното интервю не може да има 

претенции за извеждане на причинно каузални връзки, факторни влияния и 

взаимодействия в рамките на обществото като цяло, не може да достигне до 

извеждането на типични модели и общовалидни връзки. Той си остава метод на 

частното знание, което има свое точно определено място в контекста на общите 

мета теории за функционирането на обществото като система. 

Съвкупността от разгледаните основни характеристики на дълбочинното 

интервю го оформят като специфичен метод с богати познавателни възможности 

– еднакво добре приложим и като основен метод за самостоятелно (собствено 

качествено) изследване, и като съпътстващ, паралелно прилаган метод 

(самостоятелен изследователски модул) в провеждането на изследване на 

принципа на комбинираните методики. 
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1.3. Две основни методологически традиции в приложението 

на дълбочинното интервю 

Методът на дълбочинното интервю намира широко приложение в 

изследователската практика. Различават се две основни методологически 

традиции в прилагането на дълбочинното интервю: 

1) Дълбочинното интервю като самостоятелен метод или като елемент 

от изследване с качествени методи; 

2) Дълбочинното интервю като отделен изследователски модул 

(метод) в комбинирани стратегии на изследване. 

Тъй като в контекста на двете методологически традиции дълбочинното 

интервю се натоварва с различни функции и задачи, в следващите редове ще ги 

разгледаме отделно. 

Първата традиция в прилагането на дълбочинното интервю се 

развива в рамките на хуманизираната социология, работеща изключително 

с качествени методи. Дълбочинното интервю се смята за един от основните 

методи за набиране на информация във феноменологичната и разбиращата 

социология. Обичайната практика е да се използва в съчетание с метода на 

неструктурираното наблюдение (явно или включено). Редица изследователи 

разглеждат дълбочинното интервю и неструктурираните разновидности на 

наблюдението като естествено допълващи се качествени методи. Счита се, че 

те създават необходимите методически условия за изследване на субективната 

реалност на индивидите и „улавянето” на спонтанността от техния всекидневен 

живот. Поради това, в методическата литература дълбочинното интервю и 

наблюдението се разглеждат заедно, като взаимно допълващи се методи. 

Практиката на СЕИ показва, че самостоятелното прилагане на 

дълбочинното интервю като качествен метод е свързано с редица 

методологически дилеми. Макар че методът е един и същ, изследователите от 

различни школи го натоварват с различни функции, приписват му различни 

познавателни свойства, препоръчват специфични техники за интервюиране. В 

тази връзка, през последното десетилетие изследователите правят опити да 

внесат предварителна систематизация, като изведат и очертаят някои типични, 

общи методологически подходи при планирането и провеждането на дълбочинни 

интервюта. 
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Конструктивен в това отношение се оказва подходът за идентифициране 

на възможните изследователски стратегии и „разполагането” на дълбочинното 

интервю в контекста на тези стратегии. През 2001 г. Walcott предлага 19 такива 

стратегии, но бързо става ясно, че наличието на множество алтернативи вместо 

да улесни изследователите, допълнително ги затруднява (за повече подробности 

виж J. Creswell, 2007). Затова когато през 2007 г. Creswell предлага пет възможни 

изследователски стратегии, това се посреща с известно облекчение (J. Creswell,. 

2007). Предложената от J. Creswell (J. Creswell, 2007, 2009) систематизация на 

изследователските стратегии се разглежда като общ методологически 

контекст на дълбочинното интервю и за кратко време получава широка 

приемственост. Поради това представяме схематично петте изследователски 

стратегии. 

1. Първата изследователска стратегия е известна под името 

етнография. Препоръчва се като стратегия тогава, когато се изучава 

поведението на индивиди или групи в контекста на споделяната от тях 

култура и социални норми. Когато се избере изследването да протича в духа и 

под формата на етнографско изследване, това означава провеждане на 

систематично, продължително във времето изследване на определена културна 

група. Препоръчителните методи тук са свободното интервю и включеното 

наблюдение. Изследването задължително се провежда от самия изследовател 

(или екип от няколко изследователи), които имат само обща изследователска 

тема и в хода на изследването вземат решение за „отварянето” на нови теми и 

въпроси. Инструментът е свободен, т.е. без каквато и да е предварителна 

фиксация на въпроси и последователността на тяхното задаване. Инструментът 

се ражда в хода на самото изследване. Данните се записват в изследователски 

протокол, а тяхното обработване и осмисляне може да започне още в хода на 

изследването, но интерпретация на информацията се прави след окончателното 

приключване на етапа на набиране на данните. Други препоръчителни методи са 

повествователното интервю, биографичният метод, разказ за историята на 

семейството. 

2. Втората изследователска стратегия се обозначава като grounded 
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theory16. Препоръчва се при изследване на процеси, дейности или събития. 

При този тип изследване познавателният процес следва естествения ход на 

наблюдаваните събития (процеси). Изследваните лица описват своите 

преживявания, мисли и чувства по конкретно изследваната тема (предмет). 

Различното при тази стратегия е, че на базата на споделената от респондентите 

информация изследователят създава теория, с която обяснява наблюдаваното в 

конкретния случай. Този тип теории се считат за частни (микро теории), които 

могат да послужат като отправна точка за построяването на мезо и мета теории, 

както и за провеждането на системни социални емпирични изследвания (K. 

Charmaz, 2006). Съществено важното за прилагането на тази изследователска 

стратегия е непрекъснатото съпоставяне на емпиричните данни и раждащите се 

от тях категории, многократното връщане към емпирията (изследователското 

поле) и критичния прочит на наблюдаваното с оглед създаването на уникална 

теория, служеща за обяснение на конкретния случай17. И в този случай 

препоръчителните методи са дълбочинното интервю и неструктурираното 

наблюдение (в двете му форми), но също така подходящ е методът анализ на 

документи (снимки, семейни архиви, разкази, аудио и видео записи). 

3. Третата изследователска стратегия се обозначава като изследване на 

случаи (case study). Подобно на предходната стратегия, и тази се счита за 

подходящо решение при изследване на процеси, дейности или събития. Това е 

широко прилагана качествена стратегия, при която обект на изследване е 

конкретно събитие, дейност, институционална единица, процес, програма, 

един или няколко индивида. Обектът на изследване се изучава изчерпателно, 

във всичките му аспекти и проявления. За целите на изследването се разработват 

Насоки, в които се фиксират темите и изследователските въпроси. По преценка 

на изследователя се подготвят допълнителни изследователски протоколи, с 

които се записват наблюденията и резултатите от интервюирането на лицата. В 

                                                 
16 Търсенето на български еквивалент на термина ”grounded theory” все още продължава. 
Превежда се като обоснована теория, теренна теория или като вкоренена теория. Тъй като 
никой от термините не е получил достатъчно широка приемственост сред експертните среди, се 
въздържаме от посочването на български вариант и запазваме оригиналното название на 
английски език. 
17 Струва ни се, че едно от обясненията за възникването на този тип изследователска стратегия е 
възприетото в англосансконските страни прецедентно право. Всеки отделен случай (юридическо 
дело) се описва като прецедент и става част от правната система. Впоследствие, при подобни 
възникващи случаи се цитира като пример за това какви подходи са били приложени и до какво 
решение е стигнал съдът. 
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рамките на изследването на случай, се прилагат методите наблюдение, изучаване 

на документи, фокус групови дискусии и дълбочинно интервю. 

4. Четвъртата изследователска стратегия е феноменологичното 

изследване. Като се изследва малка група хора, се изучава човешкия опит по 

отношение на определен феномен. В обектива на изследователя е същността на 

феномена – навлизане в дълбочина, под очевидно видимата повърхност, търсене 

на характеристиките и същностните отлики на изучавания феномен. Подходът е 

разработен в рамките на феноменологичната парадигма и неговото приложение 

се свързва с желанието на изследователя да опише конкретни феномени, така 

както социално се конструират от изследваните лица (C. Moustakas, 1994). 

Дълбочинното интервю, наблюдението е етнометодологията са предпочитаните 

методи и при тази изследователска стратегия. 

5. Петата изследователска стратегия е позната като повествователно 

изследване (narrative research). Наративната (повествователната) 

изследователска стратегия се препоръчва в тези случаи, когато целта е да се 

изучат индивиди и техния социален опит. Това е специфичен подход, при който 

изследваните лица се оставят спонтанно, без каквито и да е насочвания, да 

реконструират социални събития от гледна точка на личните си преживявания. 

Едно и също събитие се вижда и оценява различно от изследваните лица и в това 

е необятността на метода. Приема се, че повествователното интервю е 

специфична изследователска техника, целта на която е изследваното лице 

(информанта) да бъде стимулирано да разкаже за значими събития от неговия 

живот. Повествователното интервю не бива да се бърка с дълбочинното интервю 

– това са два различни изследователски метода, съответно прилагат се различни 

техники на интервюиране. 

В зависимост от това коя от петте изследователски стратегии е 

възприета в конкретния случай, методът на дълбочинното интервю 

получава специфичен „профил”. Така макар и разглеждано като 

самодостатъчен метод за изследване или като част от по-голяма изследователска 

програма с качествени методи, дълбочинното интервю играе уникални функции – 

различни са подходите към прилагането му като метод, използват се различни 

техники за интервюиране, различни са изискванията към интервюиращия, а 

полученото знание има различна познавателна стойност. 
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Втората, сравнително по-нова методологическа традиция в 

прилагането на дълбочинното интервю е в контекста на изследователските 

стратегии за комбиниране на качествени и количествени методи. От средата 

на 90-те години дълбочинното интервю започва широко да се прилага и от 

изследователите-традиционалисти. Като начало, полезността на метода се вижда 

в чисто методически план и се свързва с възможността за тестване на вече 

конструиран инструментариум за количествените изследвания. По-късно 

изследователите-традиционалисти разширяват функциите на дълбочинното 

интервю и методът се разглежда като един от методическите подходи за 

изследване на малко познати социални явления, за генериране или пробно 

тестване на хипотези за изследвания, за изследване на социално табуирани теми 

или за проникване в затворени общества. Започва разработването на методиката 

на дълбочинното интервю като елемент от комбинирана изследователска 

стратегия. През последните две десетилетия методът на дълбочинното интервю 

се оформя като един от елементите в комбинираните изследователски стратегии 

- поетапни и паралелни. В редица случаи се използва в съчетание с фокус групови 

дискусии. Двата метода се прилагат достатъчно широко и гъвкаво, като в 

зависимост от това в рамките на кой тип комбинирана изследователска 

стратегия се прилагат, подходите са три: 

а) При поетапните изследователски стратегии дълбочинното интервю 

може да бъде част от качествения модул, като или предхожда количественото 

изследване, или го следва и цели валидизиране, допълнително проучване на 

отделни аспекти от предмета на изследването. Когато качествените методи 

(дълбочинното интервю и фокус груповите дискусии) са в началото, 

функционалното им предназначение е да тестват социалния контекст, да 

генерират хипотези и да създават теоретични предпоставки за конструиране на 

модела на количественото изследване Когато количественото изследване 

предхожда качествения метод, целите, задачите, функциите и инструментите на 

качествения метод са подчинени на общата цел на изследването; 

б) В рамките на паралелните изследователски стратегии, качествените 

и количествените методи се прилагат в едно и също време. Според преценката на 

изследователя може един от методите да се натовари с по-голяма познавателна 

тежест и да играе приоритетна функция спрямо останалите методи, но също е 
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възможно всички методи да имат еднаква инструментална тежест. 

В заключение на представянето на двете методологически традиции в 

прилагането на дълбочинното интервю, ще подчертаем очевидно произтичащите 

методологически и методически последствия. Първото важно следствие е 

свързано с дефинирането на предметното поле и обекта на изследването - в 

зависимост от контекста, в който се използва, дълбочинното интервю може да 

изпълнява разнообразни, при това коренно различни инструментални и 

познавателни задачи. Това от своя страна предполага разработването на 

специфичен изследователски инструментариум и прилагането на специфични 

техники за интервюиране. Всички тези въпроси ни препращат към технологията 

на дълбочинното интервю като метод. 

1.4. Технология на дълбочинното интервю 

Предвид специфичния характер на дълбочинното интервю като метод, 

технологията на неговото прилагане е уникална в методически смисъл и 

заслужава специално разглеждане. Приемаме, че най-общо технологията на 

дълбочинното интервю включва следните осем основни етапа (Фиг. 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 4. Технология на дълбочинното интервю 

Дефиниране на предметното поле на изследването 

Дефиниране на изследователския въпрос (въпроси) 

Избор на единиците за изследване 

Конструиране на изследователския инструментариум 

Определяне на целите и функциите на изследването в 
контекста на избраната изследователска стратегия 

Избор на релевантни техники за интервюиране 

Теренно реализиране на интервютата 

Обработване, анализ и интерпретация на информацията 
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В зависимост от това дали методът се прилага самостоятелно или като 

част от комбинирана изследователска методика, на всеки от осемте етапа 

изследователят взема конкретни методологически и методически решения и това 

формира уникалността на всяка отделна изследователска ситуация. Ще направим 

кратка характеристика на всеки от изброените етапи. 

1. Дефиниране на предметното поле на изследването. Ако се използва 

като самостоятелен метод в собствено качествено изследване, предметното поле 

на дълбочинното интервю има силно аморфна форма. То е може да бъде посочено 

като най-общ проблем или като кръг от няколко взаимно свързани проблеми. Ако 

е част от комбинирани изследователски методики и особено ако се предхожда от 

количествено изследване, дълбочинното интервю има добре структурирано 

(дори в някои случаи, дефинитивно формулирано) предметно поле. 

2. Определяне на целите и функциите на изследването в контекста на 

избраната изследователска стратегия18. Някои автори са на мнение (J. Creswell, 

2009), че ако дълбочинното интервю се използва като самостоятелно качествено 

изследване, трудно може да се говори за предварително формулиране на цели, а 

още по-малко за формулиране на хипотези. Целта на такъв тип изследване би 

могла да се разглежда по-скоро в контекста на епистемологичните възможности 

на избраната изследователска стратегия. Например, ако изследователят е избрал 

да работи в рамките на стратегията „изследване на случаи”, това означава, че 

целта му е да изследва определен процес, дейност или събитие. Ако е предпочел 

стратегията на феноменологичното изследване, то целта му очевидно е 

изучаването на опита на група хора и техните субективни преживявания. В 

крайна сметка, целите и функциите на дълбочинното интервю са в пряка 

зависимост от това дали се прилага като самостоятелен качествен метод, или е 

част от по-широко мащабна изследователска стратегия, в която едновременно 

или поетапно се комбинират количествени и качествени методи. 

3. Дефиниране на изследователския въпрос (въпроси). За целите на 

дълбочинното интервю се формулира един централен изследователски въпрос и 

от пет до седем подвъпроса. Кръгът от препоръчителните въпроси за 

дискутиране се определя най-общо. Това обикновено е отражение на представата 

на изследователя за състоянието на изследваното явление или процес. От 

                                                 
18 Става дума за петте изследователски стратегии, представени в т. 2.3. от настоящата глава. 
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методическа гледна точка съществено е обстоятелството, че изследователят 

(интервюиращият) разполага предварително само с най-общ кръг въпроси, които 

той може да модифицира, съответно да разгръща, обогатява или пък да 

съкращава в зависимост от конкретния респондент. Поради това е прието 

дълбочинното интервю да се третира като изследователски модел, търпящ 

непрекъснато развитие се в хода на интервюто. 

4. Избор на единиците за изследване. Единиците за изследване се 

избират в зависимост от търсената информация. Тъй като целта е твърде условна 

и обща, то подходът е ориентиран повече спрямо източниците на информацията, 

отколкото спрямо целите и задачите на изследването. Обичайно използваните 

подходи за избор на лица са методът на „снежната топка” (snow ball method), 

методът на отзовалите се и други непредставителни извадкови методи. За 

определяне на броя на изследваните лица се въвежда понятието „точка на 

насищане”. Мярата за това, че са обхванати достатъчен брой изследвани 

лица е когато една и съща интерпретационна схема започва да се повтаря. 

Това е знак, че ветрилото от интерпретации е започнало да се изчерпва. В този 

смисъл изследователят може да смята теренната си работа за приключена тогава, 

когато респондентите му започнат да си служат с идентични обяснителни модели 

(Collins, 1970). Освен тези подходи, в методическата литература се сочат и други 

два модела, според които изследователят може да подбере единиците на своето 

изследване с дълбочинно интервю (Осипов, 1983): 

 Първият модел се отнася до случаите, когато ни интересуват 

индивидуални траектории, индивидуални интерпретации на проблема и 

готовност на определени хора да се държат по определен начин. Отделните 

хора, с които разговаряме не ни интересуват като самостоятелни единици, а 

по-скоро ни помагат да отидем до неформалния лидер; 

 Съвсем друг е въпросът, когато изследователят е изправен пред 

необходимостта да получим максимално голям брой гледни точки към едно и 

също явление или процес. Много често в тези случаи се работи в условия на 

дефицит от време. И тогава максимално широкият брой на гледни точки, на 

интерпретации, на индивидуални проекции на един или същи проблем е 

водещ. 
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5. Конструиране на изследователския инструментариум. Само в 

случаите, когато дълбочинното интервю се предхожда от количествено 

изследване, можем да говорим за използване на традиционните подходи за 

конструиране на изследователския инструментариум. В тези ситуации, в 

зависимост от конкретните задачи и функции на дълбочинното интервю, 

изследователят съставя въпросник (или насоки за интервюиране), в който 

изрежда списък от отворени въпроси. Тук при подготовката на дълбочинното 

интервю излиза с особена острота проблемът за „превода” на изследователския 

език в съответствие с образователното и културното нива на респондента. 

Първоначалните, общотеоретични конструкти и термини трябва да бъдат 

сведени до понятен език, така че въпросите да бъдат адекватно възприети от 

отделните респонденти (Михайлов, 1980). 

Когато става дума за класическо качествено изследване, терминът 

инструментариум има съвсем друг смисъл. Както находчиво се изразява по този 

повод (Creswell, 2009), тук самият изследовател е главният инструментариум. 

Изследователят отива на терен с най-общ списък от въпроси и в процеса на 

интервюиране обогатява, до-създава своя изследователски инструмент. В този 

смисъл изследователят е „живият” и гъвкаво формиращ се инструмент: тук 

съществена роля играе субективното усещане на изследователя за това в каква 

посока следва да „задълбае“ разговора с изследваното лице. 

Но независимо в какъв контекст се използва дълбочинното интервю, преди 

да отиде на терен, изследователят трябва да си отговори на един много важен 

въпрос: съществува ли изследователска традиция, третираща темата, и ако 

да, каква е тя. Установяването на отсъствието на такава традиция също е важно, 

тъй като насочва изследователя към по-различен подход на работа. 

6. Избор на релевантни техники за интервюиране. Техниките за 

интервюиране са различни и варират чувствително в зависимост от контекста, в 

който се прилага дълбочинното интервю. Но все пак, има някои общовалидни 

изисквания, които са препоръчителни за дълбочинното интервю като метод. 

Създаването на атмосфера на непринуденост и равнопоставеност е първото общо 

изискване. Лицето трябва да се чувства комфортно и спокойно, за да започне да 

споделя. Затова в началото на интервюто се използват няколко неутрални 

въпроси, които може да бъдат пределно общи и извън темата на интервюто. Това 
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са въпроси с психологически функции за „разчупване на леда”, след което се 

поставя първият изследователски въпрос. Основното правило е лицето да бъде 

оставено само да извежда смисловите акценти, да разкрива вселената от образи и 

асоциации, които възникват в него като реакция на зададения въпрос. От 

интервюиращия се изисква максимална концентрираност, за да бъдат уловени 

всички нюанси на разказа на изследваното лице. Бързите реакции, умението за 

деликатно формулиране на допълнителни въпроси (възникващи в контекста на 

казаното от изследваното лице), задължителните техники на „добро” и 

стимулиращо слушане, техниките за насърчаване на лицето чрез неутрални, но 

прецизни словесни „вмъквания” от страна на интервюиращия – всичко това са 

задължителни елементи на техниката на интервюиране в ситуацията на 

дълбочинното интервю. Препоръчва се интервюто да завършва с въпрос, 

изясняващ дали други лица биха могли да бъдат полезни със свои мнения по тази 

тема. Така изследователят (интервюиращият) си проправя път към следващото 

изследвано лице. 

Съществен елемент от техниките на интервюиране при дълбочинното 

интервю е, че разговорът задължително се записва. Най-често се прави аудио 

запис, сравнително по-рядко се използва техниката на водене на бележки и най-

рядко - стенографски запис. Изследователят е заинтересован да има пълен запис 

на разказа на изследваните лица, за да може след това при обработването на 

информацията да се връща към оригиналния източник на информация и да 

сравнява с разказите на другите лица. Проблемът е, че не винаги хората се 

съгласяват да бъдат записвани. В тази връзка в литературата (Е. Ченгелова, 1991, 

1995) се разработват специални техники и препоръки за това как да се работи с 

различните категории изследвани лица и какви проблеми могат да се очакват в 

различните познавателни ситуации. 

7. Теренно реализиране на интервютата. В контекста на търсенето на 

максимално добри модели за интервюиране в рамките на дълбочинното интервю, 

в литературата се отделя специално внимание на въпроса кой трябва да 

провежда дълбочинните интервюта - самият изследовател (респективно, 

изследователският екип) или екип от интервюери? 

Категорично преобладава мнението, че дълбочинните интервюта трябва 

да се провеждат от самия изследовател или от изследователския екип. Това 
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изискване произлиза най-вече от спецификата на дълбочинното интервю като 

метод. Аргументите в полза на това становище най-общо са следните: 

Първо, този тип изследвания се прилагат, за да разкрият проблеми, по 

които науката още не се е произнесла. Малко или повече, но изследователите 

очакват да открият нови неща, да опишат и анализират неизучени феномени и 

тенденции. Неслучайно в литературата дълбочинните интервюта се обозначават 

като пилотни, разузнавателни изследвания. Затова изследователят е 

заинтересован сам да се срещне с колкото може повече хора, за да обогати 

максимално представата си за обекта и да получи непосредствени впечатления за 

начина, по който предметът на изследването се възприема и проблематизира от 

различните хора. 

Второ, ако изследователят знае всичко за изследвания обект, той ще 

подготви анкетна карта, в която ще закрие въпросите и по този начин ще 

стандартизира въпросите, съответно информацията. При дълбочинното интервю 

изследователят заема позицията на откривател, респективно той се нуждае от 

специфичен подход в стремежа си да открие отделните аспекти на изучавания 

обект. Затова интервюто трябва да се прави от изследователя, като той 

предварително трябва да знае параметрите на изследваната материя и може да 

прецени къде и в каква посока да задълбочи своето проучване. 

Съществува и такава вероятност интервюто да бъде проведено и от 

интервюер, но при условие, че не е присъствал, дори пасивно, при разработването 

на идеята за интервюто. Единственото условие е интервюерът да познава 

проблематиката на изследването. Това е наложително, защото при едно 

дълбочинно интервю разговорът се води свободно, с много нюанси и 

интервюиращият трябва да е в състояние да реагира бързо, да може да долавя 

детайлите, да доуточнява отговорите на респондентите (Ковач, 1983). 

Трето, освен всичко друго, когато изследователят сам провежда 

дълбочинните интервюта, печели най-малкото по две линии: 

1. Получава идеална възможност да контролира процеса на набиране на 

информацията; 

2. Реагира адекватно на респондентите - в хода на интервюто биха могли 

да възникнат нови въпроси, а и самият респондент с начина си на мислене би 

могъл да разкрие неподозирани до този момент аспекти за размисъл. 
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Единственият риск, който съществува тук е, че не всеки изследовател 

притежава нужните комуникативни качества, за да осъществи пълноценен 

контакт с респондентите. Затова има смисъл да се разглежда и вариантът, когато 

изследователски екип подготвя изследването, а провеждането на дълбочинните 

интервюта се поверява на интервюери. Задължително условие при тези случаи е 

това да са само на изключително добри интервюери, с доказани умения и 

качества. Желателно е също така това са интервюери от типа „изследовател”. В 

зависимост от отношението си към отделните елементи на методиката и според 

реалното си поведение на терена, интервюерите могат да бъдат 

класифицирани най-общо на два типа: тип „общителен педант“ и тип 

„изследовател“. И ако “общителният педант” е перфектен за ситуацията на 

количествените методи, то качествените методики изискват привличането и 

поощряването на таланта на другия тип интервюери, тези от типа “изследовател” 

(Е. Ченгелова, 1991). Поставени в ситуацията на стандартизираното интервю, те 

са рисков фактор с голяма значимост - грубо нарушават повечето инструкции и 

пренебрегват унифицирането на интервютата. Тези техни минуси обаче 

автоматично се превръщат в плюсове, когато бъдат поставени в ситуация на 

дълбочинно интервю. Естествена черта на тези интервюери е тяхното 

идентифициране с ролята на изследователя. Притежават силно развита 

любознателност и стремеж да разгледат проблема от възможно най-различни 

ъгли. Често са добри слушатели и подтикват събеседниците си към нови и нови 

разсъждения. Големият им плюс е, че превръщат всяко отделно интервю в 

уникален експеримент. Определено смятат, че интервюерът може и трябва да 

намери най-точния път към сърцето на респондента, така че да го предразположи 

и да стимулира свободното излагане на позициите му по темата. 

8. Обработване, анализ и интерпретация на информацията. Последният 

етап в технологията на дълбочинното интервю е свързан с обработването и 

анализа на събраната емпирична информация. Както е известно, дълбочинното 

интервю е интерпретативен метод, което означава, че информацията не просто се 

анализира – тя се интерпретира от изследователя. Високото ниво на субективност 

на този тип аналитични процедури изискват от изследователя изключително 

внимание и високи аналитични способности. За унифициране на процедурите по 

обработване и анализ/интерпретация на информацията от дълбочинното 



Интервюто в социалните науки 

 

 80 

интервю са разработени правила и стандарти. Приема се, че процесът стартира с 

подготовка на суровите данни за анализ (дешифриране на записите от 

интервютата и оформяне на протоколи или стенограми). Следващата стъпка е 

първичните протоколи или стенограми да се систематизират и да им бъде 

направен първи общ прочит. При този първи прочит изследователят сглобява 

най-общо впечатленията си от всички проведени интервюта и получава обща 

представа за гледните точки и личните перспективи, в които е коментиран 

предметът на изследването. Следващото ниво на обработване на информацията е 

вероятно най-трудоемкото – разработва се система от кодове, след което всички 

първични документи се изчитат внимателно и се кодират. Въпросите на 

кодировката се подробно разработени и могат да се намерят при автори като U. 

Flick (Flick, 2007) и J. Creswell (Creswell, 2009). Веднъж кодирани, текстовете се 

преглеждат отново и този път целта е от тях да се извлекат общите теми и 

описания. В част от изследователските стратегии (каквато е например grounded 

theory) следващото ниво на анализа се състои в идентифициране на понятия и 

категории, на основата на които са конструират частни теории за обяснение на 

изучавания феномен, процес или дейност. Завършващото ниво на анализа е 

интерпретирането на идентифицираните теми, личностни смисли или значения. 

Това всъщност е моментът, в който изследователят прави превод на 

информацията от изследваните лица в социологически категории и евентуално 

ги помества в контекста на вече съществуващи теории. Според някои автори 

(Lincoln & Guba, 1994) завършващият въпрос за изследователя е какви поуки са 

извлечени в резултат от проведените дълбочинни интервюта. 

Дълбочинното интервю е метод с огромен познавателен потенциал. 

Като използва формата на непосредственото човешко общуване, дълбочинното 

интервю прониква под повърхността на привидно очевидните реалности. 

Основната сила на този метод е в това, че в свободна форма могат да се 

дискутират произволно избрани теми от човешкото ежедневие. Изследователят 

„преотстъпва“ на респондентите правото да структурират социалната 

действителност съобразно собствените си представи, вярвания и оценки. Но 

както всеки метод, дълбочинното интервю има своите неминуеми 

инструментални ограничения. Най-съществените от тях са високата степен на 

субективизъм при интерпретирането на набраната информация и 
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невъзможността на метода да продуцира общовалидни знания. 

Предвид спецификата на дълбочинното интервю като метод, неговото 

приложение за целите на СЕИ изисква най-напред отлично познаване на 

техниките на интервюиране по принцип, а в допълнение и овладяване на 

тънкостите на провеждането на целенасочено изследователско интервю формата 

на непринуден, близък до ежедневните модели на общуване разговор. 

Дълбочинното интервю, ако бъде приложено адекватно, открива пред 

изследователя безкрайната вселена на човешкия свят - в първичния й вид, 

необременена от форматиращите рамки на предходни теоретични изследвания. 

Видяна през сетивата на изследваните лица, емпирията оживява и предлага на 

изследователя огромни възможности за провеждане на системни социални 

емпирични изследвания. 

2. Свободното интервю 

Свободното интервю е един от най-рядко използваните методи в 

социологията. Всъщност, то се споменава сравнително рядко и в 

специализираната методологическа литература, и то най-вече от руските 

изследователи (Осипов, 1983). Не са известни специализирани издания на 

американски или канадски изследователи, в които да се коментира този вид 

интервю. Българската практика също не обръща специално внимание на този 

метод. В англоезичните издания се говори за неформално или разговорно 

интервю (informal, conversational interview), но се има предвид тази техника на 

интервюиране, която се прилага при провеждане на включено наблюдение. За 

неформалното интервю се приема, че то е елемент от включеното наблюдение, 

затова отличителните му характеристики са неговата спонтанност (възниква по 

хода на случване на събитието), непредсказуемост (изследователят никога не 

знае каква тема ще възникне и затова е подготвен само най-общо за общуването в 

наблюдаваната група), липсва какъвто и да е предварителен изследователски 

инструмент - изследователят задава въпроси по хода на разговора и 

импровизира, като се стреми да запазва непринудения характер на разговора. 

Неформалното интервю не се записва, а се възпроизвежда по памет. В контекста 

на включеното наблюдение, неформалното интервю може да се определи като 

вербалният компонент на включеното наблюдение. 

Тъй като свободното интервю е метод с по-специални методологически, 
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инструментални и познавателни функции, в настоящата монография е включен 

нарочен текст за тази разновидност на интервюто, с което се надяваме да 

запълним празнотата по този въпрос в методологическата социологическа 

литература. 

2.1. Специфика и методически особености на свободното интервю 

Когато се подготвят социални или социологически изследвания по теми, 

които са постоянен и/или устойчив елемент от социалната действителност, 

изследователят предварително разполага с генерирано знание19 за предмета и 

обекта на изследването. Научната традиция изисква при теоретичната 

подготовка на едно ново изследване да бъдат взети предвид съществуващите 

методологически подходи за емпиричното изучаване на този обект, както и 

наличните методики, процедури, техники и изследователски инструменти. Рядко 

може да се разчита на пълен набор от тези елементи, но обикновено могат да се 

намерят описания на методологическите подходи, на използваните системи от 

емпирични индикатори, дори и самите изследователски инструменти. Стъпвайки 

на наличното методологическо знание, изследователят прави следващата стъпка 

напред, като избира в рамките на коя парадигма, с какви методологически 

подходи и с кои научно изследователски методи ще изучи предмета и обекта на 

изследването. Критично важно в този процес е изграждането на релевантен 

теоретичен модел на предмета и обекта на изследването, който представлява 

концептуалната основа и основанията за разработване на система от емпирични 

индикатори и построяване на изследователски инструменти. 

Но има немалко случаи, когато изследванията в дадена област се намират 

на сравнително начален етап на теоретичната си разработеност и емпиричното си 

изучаване - по тези въпроси е писано малко, налице са единични опити за 

проблематизиране и концептуализиране, липсват цялостни теоретични 

разработки, анализиращи същността, структурата, елементите, свойствата и 

отношенията на този обект от действителността. Дори и да има емпирични 

                                                 
19 Друг е въпросът, че наличието на знание по даден въпрос не бива да се възприема като 
еквивалент за теоретична разработеност на този въпрос. Възможно е по някои важни обществени 
процеси или явления да има множество изследвания с относително скромен общ теоретичен 
принос. По тази причина може да се окаже, че някои теми, независимо от високата честота на 
тяхното емпирично изследване, се намират на сравнително начален етап от своята теоретична 
разработеност, докато други обекти от социалната действителност, макар и по-рядко изучавани 
по емпиричен път, са на етапа на по-висока теоретична зрялост. 
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изследвания по тези въпроси, те или са оскъдни, или обхващат отделни елементи 

или свойства и поради това не дават възможност да се изгради цялостна 

представа нито за структурата на явлението, нито за неговите функции по 

отношение на цялото, нито за специфичните свойства или отношения. 

Когато предстои да се изучава такъв тип социален обект, изследователят се 

нуждае от предварително знание, за да си изгради представа за същностните 

характеристики, свойствата и релациите, в които влиза този обект. Изграждането 

на такава концептуална представа е първият задължителен етап от подготовката 

на едно емпирично изследване. В търсене на информация, изследователят е 

желателно да се обърне към носителите на емпирично знание, които по силата на 

своите професионални интереси и ангажименти биха могли да осветлят 

разностранни аспекти от подлежащото на изучаване явление/процес. 

Обикновено, това са неголяма група лица, които са експерти в изследваната 

област. 

И точно на този етап, свободното интервю се оказва най-подходящият 

метод. Тъй като изследователят има ограничено знание по интересуващия го 

обект на познанието, най-прекият начин за получаване на достоверна емпирична 

информация е да се интервюират експертите, които познават интересуващото ни 

явление. 

Отличителните характеристики на свободното интервю са следните: 

1. Максимална де-стандартизация на научно изследователската 

процедура. Свободното интервю е възможно „най-освободената“ разновидност 

на интервюто. По своята същност то е антиподът на стандартизираното интервю 

- докато стандартизираното интервю е с максимално висока степен на 

формализация и стандартизация на научно изследователската процедура, 

свободното интервю е другата крайност. 

2. Предварително се задава само темата на интервюто: Свободното 

интервю е тази разновидност на интервюто, при която е фиксирана единствено 

темата на интервюто - предварително не се формулират никакви 

изследователски въпроси, нито пък се обмисля в каква логическа 

последователност ще протече разговорът. Изследователят поставя темата и 

оставя експертът да разказва. По хода на разказа, изследователят задава 

допълващи въпроси, за да уточни казаното или за да се убеди, че правилно е 
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разбрал смисъла на казаното. Последното е много важно, защото се предполага, че 

изследователят познава темата повърхностно и бегло, а последствията от това са, 

че изследователят може и да не оцени важността на това, което експертът му 

разказва, или да не разбере някои важни структури или логически връзки. Затова 

е задължително чрез допълващи въпроси да се прецизират отговорите на 

експерта, така че да се стигне до еднозначно разбирано знание, което да бъде 

използвано като основа за изграждането на теоретичен модел на обекта на 

изследването. 

3. Свободното интервю преминава под формата на разговор между 

изследователя и експерта-носител на търсената информация. Поради 

максималната си освободеност, този вид интервю силно се доближава до 

обикновения разговор. Поради това логиката на свободното интервю следва 

логиката и познавателните схеми, с които оперира експертът-носител на 

търсената информация. Тематично, развитието на разговора при свободното 

интервю се задава не от изследователя, а от експерта, тъй като експертът е този, 

който носи в съзнанието си континуума от знания, които може да съобщи. 

4. Независимо че е свободното, и този вид интервю има своя вътрешна 

логика и организационна структура. Доколко ще бъде структурирано 

интервюто до голяма степен зависи от това до каква степен е структурирано 

знанието на експерта за интересуващия ни обект. Ако експертът има логически 

стройна система от знания за обекта, много е вероятно да направи стройно и 

логически свързано описание на интересуващия ни обект. Ако обаче експертът 

има разпокъсани и несвързани знания, при интервюто той ще ги съобщи също 

така разпокъсано и несвързано. 

5. В тази връзка е и следващата особеност на свободното интервю - то е 

колектор на експерти знания за подлежащата на изучаване област от 

социалната действителност. Свободното интервю не може да има претенции за 

установяване на типични връзки или зависимости, тъй като то е начин за 

събиране на първоначални експертни оценки за изучавания обект. Дори и 

действително да е носител на генерализиращи знания за обекта на изследване, 

полученото при свободното интервю знание не бива се приема като обобщаващо 

или типологизиращо. На този първоначален етап на изследването това знание 

може да се използва за формулиране на хипотези за връзките и 
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взаимозависимостите между елементите на изучавания обект, както и за 

релациите между обекта и социалната действителност и функционалната 

специфика на изучавания обект. 

6. Уникалност на отделните интервюта, проведени по метода на 

свободното интервю: тъй като всеки експерт има специфични знания в 

интересуващата ни предметна област, най-вероятно е всяко следващо интервю да 

бъде съдържателно различно и да очертава интересуващия ни обект по различен 

начин. Когато се очертаят две или повече основни позиции/становища по 

отношение на свойствата или характеристиките на интересуващия ни обект, 

изследователят може да направи опит при следващите интервюта да провери 

каква е разпознаваемостта на тези становища сред експертните кръгови и каква е 

аргументацията в подкрепа на едно или друго мнение. По този начин 

изследователят ще изясни за себе си коя от събраните позиции има по-висока 

чуваемост сред експертните среди и се приема като меродавна. 

7. Специфична особеност на свободното интервю е възможността 

изследователят да тества как се приемат някои тези или концептуални 

схеми. Но това е добре да се прави не на първото интервю, а на третото интервю и 

нататък, когато изследователят вече е натрупал определен съдържателен запас и 

има добре очертани контурите на обекта на изследване. Докато слуша разказа на 

експерта и имайки предвид предходните интервюта, изследователят може да 

помоли да бъде специално коментиран точно определен аспект от изучавания 

обект/явление, дори да „сблъска“ мнения от предходно проведените интервюта с 

мнението на интервюирания експерт и по този начин да получи повече аргументи 

в защита на изказваното от интервюирания експерт мнение. 

8. Тъй като свободното интервю се използва на подготвителния етап на 

изследването - като проучвателна, разузнавателна фаза, препоръчително е 

самият изследовател да проведе всичките интервюта, без да прибягва да 

помощта на интервюери. Това е абсолютно необходимо, тъй като чрез 

интервютата изследователят навлиза в проблематиката и събира липсващото му 

първоначално знание, което да му послужи като отправна точка за конструиране 

на теоретичния модел на изследването.Ако изследователите са повече от един, 

провеждането на интервютата се разпределя равномерно, като е желателно всеки 

член на изследователския екип да проведе поне по 2-3- интервюта, за да може да 
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навлезе в тематиката и лично да има възможност да общува с експертите. 

2.2. Функции на свободното интервю 

Така очертаната специфика на свободното интервю позволява да 

експлицитно да се изведат основните функции на свободното интервю като 

метод. Те са: 

 Когнитивна функция: Събиране на първоначално знание за 

описанието на интересуващия ни социален обект - както за неговите 

основни елементи и структурните им връзки, така и за връзките на 

този обект с цялото. Доколкото се прилага на първоначалния етап на 

изследването, свободното интервю е пилотна фаза с разузнавателен 

характер, имащи за цел да ориентира изследователя в тематиката и да 

очертае полето на действие. От своя страна, когнитивната функция 

има четири разновидности: 1) описателна, 2) обясняваща, 3) 

диагностична и 4) прогностична Коя от четирите разновидности на 

когнитивната функция ще се прояви в дадено свободно интервю, 

зависи от типа знание, което експертът съобщава - 1) описва, 2) 

анализира, 3) диагностицира и 4) прогнозира. В реалния живот тези 

функции нерядко се преплитат и взаимно се допълват; 

 Инструментална функция: Тестване на тези и концептуални идеи за 

интересуващия ни обект на изследване. Чрез свободното интервю 

изследователят генерира различни тези за състоянието на 

интересуващия го обект. Тезите могат да бъдат диаметрално 

противоположни и тогава е важно да се стигне до генерирането на 

експлицитни доказателства за всяка една от тезите. Впоследствие 

изследователят може да сведе тезите до изследователски хипотези, 

които да заложи за тестване в рамките на изследването; 

 Методическа функция: Тестване на коректността на по-

детайлизирани знания за интересуващия ни обект - на ниво емпирични 

индикатори или дори въпроси за емпиричното изучаване на обекта. 

Свободното интервю е метод с изключително богат евристичен потенциал. 

То е незаменимо на етапа на теоретичната подготовка на една емпирично 

изследване. Генерираните в резултат от проведените интервюто знания се 

предмет на внимателно осмисляне и на тази основа се стига да изграждането на 
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концепция и теоретичен модел на изследването. 

При прилагането на свободното интервю възниква практическият въпрос 

колко интервюта са достатъчни, за да се приеме, че за интересуващия ни обект 

е получено знание, достатъчно за да се пристъпи към етапа на теоретизиране и 

изграждане на модел на изследването. Най-точният отговор е според конкретния 

случай - има обекти на изследване, по които експертите се броят на 

„пръсти“(обикновено са между 5 и 7-8 в цялата страна) и тогава могат да се 

проведат свободни интервюта с всичките тези експерти. В други случаи 

експертният кръг е по-широк и обхваща до 20-30 лица в страната. Тогава е 

желателно предварително експертите да се стратифицират според техните 

ключови характеристики, да се сформират нужния брой страти и от всяка страта 

да се изследват по 2-3 лица, ако стратите са повече от 4-5, или по 5-6 лица, ако 

стратите са няколко (по-малко от 4). Така реално на началния етап на 

изследването ще се проведат между 8 и 15 интервюта по метода на свободното 

интервю. Провеждайки тези интервюта, изследователят неизменно достига до 

момента, в който изказваните тези започват да се повтарят. Това е и моментът ,в 

който трябва да се приеме, че е събрано необходимото знание, за да се конструира 

теоретичен модел на изследването. 

3. Повествователното интервю 

3.1. За термина „повествователно интервю“ 

Повествователното интервю е разновидност на неструктурираното/ 

нестандартизираното интервю, която често пъти се бърка с дълбочинното 

интервю или дори с неформалното интервю. Става дума обаче за отделни 

разновидности на нестандартизираното интервю, всяка от които със собствена 

технология и характерни отлики. 

В специализираната литература се използва терминът narrative interview. 

В систематичен вид тази техника на интервюиране е развита най-напред в 

ръкопис на Фриц Шютце (1977) - непубликуван, но на разположение в 

Университета в Билефелд. Тази техника на интервюиране е развита от Шютце 

(Schütze 1983; 1984)
20 и неговите сътрудници и някои автори я наричат 

                                                 
20 Често пъти не се прави разлика между творчеството на Фритц Шютце и Алфред Шютц. Това 
вероятно е така, защото и двамата работят в полето на интерпретативната социология. Но докато 
Алфред Шютц остава известен с работата си в семинара на Фон Мизес и „Смисловото изграждане 
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„биографична социология21” (Rokuszewska-Pawełek 1996: 42, цитирано по Ивков, 

2010). В тази логика, този вид интервюта се означават като биографични 

интервюта. 

В българската социологическа практика, методът намира все по-честа 

употреба, но същността на самия метод се приема като самоподразбираща се от 

работите на Шютце. Това означава, че всеки изследовател разбира по своему тази 

техника и в съответствие със своите разбирания я прилага в практиката си. По-

значим принос за осветляването на методологическите особености на метода има 

Ивков (Ивков, 2010), който в своя текст „Социален контекст на видимата 

инвалидност“ отделя специално внимание на наративното интервю и 

биографичната социология. Всъщност, той пръв обръща внимание на 

социологическата общност, че методът се нуждае от специализирани 

методологически разработки и изработване на консенсусно разбиране за 

същността и технологията на метода. 

Преди да представим същността на метода и спецификата на технологията 

на интервюиране при този вид интервю, бихме искали да предложим употребата 

на термина „повествователно интервю“. На български език все още няма 

консенсусно възприето понятие за коректния превод на метода narrative interview. 

Поради това в българските текстове, колкото и малобройни да са те, методът се 

назовава наративно интервю, а съдържателните структури, получавани при него, 

се обозначават като биографични наративи. 

Една рационална възможност за адекватен български превод е да се 

използва терминът „повествователно интервю“, който отразява коректно 

същността и методическата специфика на този вид интервю. Самата идея за 

назоваване на този вид интервю с термина narrative идва от латинската дума 

„narrare“, която се превежда като „да съобщя, да разкажа история“. Тъй като в 

българския език „да съобщя, да разкажа“, е най-близко до идеята да се направи 

свързан разказ за отделно събитие или поредица от събития, изглежда логично 

тази техника на интервюиране да бъде обозначена с термина „повествователно 

                                                                                                                                                         
на социалния свят“, Фритц Шютце разработва техниката на т.н. наративно интервю, или 
наричаните още биографични наративи. 
21 За основоположници на биографичния метод се приемат Уйлям Томас и Флориан Знанйецки. 
Особеност на биографичния метод е, че той „ ... не цели да диференцира особеностите на 
отделните личности, а да разгадае онези елементи на техните съдби, които се поддават на 
генерализация, т.е. от които могат да бъдат изведени общи тенденции.“ (Тилкиджиев, Омда). 
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интервю“. Ако този термин бъде възприет в социологическата практика, ще бъде 

от една страна далеч по- разбираем за самите изследователи, а от друга страна ще 

бъде в контекста на българската социологическа традиция по отношение на 

терминологията за конкретните методи за набиране на емпирична информация. 

3.2. Технология на повествователното интервю 

Повествователното интервю може да се дефинира като специфичен 

изследователски метод за реконструиране на социалната действителност 

чрез жизнените истории и разказите за индивидуалните траектории, 

случващи се на фона на значими обществено политически събития. 

Самият Щютце (1977) дефинира повествователното интервю като техника, 

която окуражава и стимулира информантите да разкажат значимите събития в 

техния живот. В разбирането на Шютце, при тази техника интервюираните лица 

се наричат информанти, а в някои по-късни свои работи (1983, 1984) говори за 

„наратори“, т.е. разказвачи. На български език терминът „информант“ крие 

известна негативна конотация, а терминът „наратор“ звучи още по-нелепо, затова 

по-приемливо е да бъде използван терминът „интервюирани лица“ или 

„разказвачи“. Определено обаче терминът „респондент“, с който си служи 

стандартизираното интервю, не е подходящ за употреба по отношение на 

повествователното интервю, тъй като смисълът на този вид интервю е в даването 

на възможност на интервюираното лице спонтанно, без прекъсване, да следва 

собствените си представи за това какво да разкаже и с какви вербални изразни 

средства да го артикулира. В този смисъл, за интервюираното лице може да се 

каже, че при повествователното интервю то разказва и възпроизвежда 

значими събития от своя живот, а не отговаря на изследователски въпроси. И 

точно тук е ценността на метода: разказвайки за важните неща в живота си, 

интервюираното лице всъщност дава субективна оценка за социално значимите 

обществено политически и икономически събития, рамкирали общата среда и 

задали по този начин детерминантите на личностните случки и съдбите на 

съвременниците на тези събития. 

Идеята за извличане на общото, типичното и значимото за дадена епоха 

чрез жизнените разкази и личните биографии на участниците или свидетелите на 

тези събития притежава висок евристичен потенциал. Неслучайно, 

биографичният метод и техниката на повествователното интервю печелят все 
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повече популярност. Методът е относително лесен за прилагане, но големият 

проблем при него е свързан с коректната и обективна интерпретация на 

получената емпирична информация. За този метод с пълна сила може да се 

твърди, че същинската работа започва едва след като бъде събрана емпиричната 

информация, защото всяко проведено интервю представлява уникално описание 

на социалната действителност - такава, каквато я виждат интервюираните лица 

през собствената си житейска ситуация и през призмата на личностно 

преживените събития. Затова и оценките за едни и същи социално значими 

събития са различни както в съдържателен смисъл, така и по своя знак - това, 

което е било позитивно и катализиращо за едни индивиди, е имало 

разрушителни личностни последствия за други индивиди. 

В основата на повествователното интервю като изследователски метод се 

поставя презумпцията, че обществено политическите и икономически явления с 

висока социална значимост конфигурират общ социално икономически и 

социално психологически фон, в контекста на който се „случват“ личните съдби 

на индивидите, живеещи по времето на тези значими събития. Така например, 

двете световни войни внасят радикален отпечатък върху съдбите и жизнените 

траектории на живеещите по това време индивиди. Ако хората, чийто жизнен път 

е пресечен от такива събития с колосален политически и социално икономически 

ефект бъдат помолени да разкажат своите жизнени истории, всички случили се 

лични събития ще бъдат реконструирани в контекста на тези събития. най-

вероятно в разказите ще има демаркационни линии от типа „преди войната“, по 

време на войната“ и „след войната“. 

В по-новата българска политическа история, мнозина биха разказали 

своята жизнена история, вплитайки в нея реконструкции на „избухването на 

демокрацията“ и „прехода от 1989 г.“. Любопитен е дори самият факт, че хората 

използват такива описания като „избухване на демокрацията“, което само по себе 

си е нонсенс, но това е определението, с което обикновеният човек свързва 

идването на голямата промяна. 

Каква е технологията на повествователното интервю и какви са 

етапите в неговата подготовка, практическо прилагане и при 

интерпретацията на получените съдържателни резултати (т.н. биографични 

наративи или съдържателни структури). Най-общо технологията на 
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повествователното интервю включва следните осем основни етапа. Фиг. 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5. Технология на повествователното интервю 

 

Първите четири етапа са валидни по принцип за всяко едно изследване на 

социалната действителност: 

 Първите задачи на изследователя са 1) да дефинира предметното поле 

на изследването и 2) ясно и експлицитно да фиксира целите и 

задачите на изследването, както и от кой тип ще бъде то (описателно, 

обяснително, диагностично, прогнозиращо); 

 Следващата по ред задача е да се формулират т. н. изследователски 

въпроси. Щютце отбелязва, че на етапа на подготовката на 

1. Дефиниране на предметното поле на 
изследването 

3. Дефиниране на изследователския въпрос (въпроси) 

4. Избор на единиците за изследване 

5. Конструиране на изследователския инструментариум 

2. Определяне на целите и функциите на изследването в 
контекста на избраната изследователска стратегия 

6. Теренно реализиране на интервютата 

7. Обработване на полевите записки и съдържателните 
структури 

8. Интерпретация на съдържателните структури и 
реконструкция на социално значимите събития 
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инструментариума за повествователното интервю се формулират т.н. 

еxmanent issues, т.е. тези въпроси или аспекти, които интересуват 

изследователя. Това не са въпросите, които се задават на интервюираните 

лица и чрез които се събира търсената информация, а въпросите, които 

поставя пред себе си изследователя. Това е този кръг от въпроси, чрез 

които изследователят се надява да намери познавателни и практически 

решения на конкретната проблемна ситуация, в отговор на която се 

провежда изследването. при интервюто задачата на изследователя е да 

трансформира еxmanent questions във immanent questions, т.е. въпроси, 

коит осе задават на интервюираното лице в точно определен момент 

от интервюто. По тези въпроси в българската социологическа литература 

има подробни разяснения и вече е внесена концептуална яснота. 

Различават се, от една страна, изследователски въпроси, а от друга страна 

- анкетни въпроси, и недвусмислено се разкриват разликите между тях и 

специфичните им функции (Атанасов, 2010). Подготовката на 

повествователното интервю предполага изследователят предварително 

да се информира с предходни изследвания по темата, да изчете 

съществуващите по-важни документи и анализи на подобен тип 

изследвания, да открие съществуващите различни гледни точки по 

изследваната тема (ако разбира се, има такива). Така изследователят 

предварително има теоретична готовност и познава темата достатъчно 

добре, за да може на етапа на провеждане на интервютата да открива 

личностните превъплъщения на темата и индивидуалното им осмисляне 

от интервюираните лица; 

 Задължителна процедура за всяко изследване е обосновката на 

релевантни подходи за избор на единици на изследването. В случая с 

повествователното интервю, се конструират малки нерепрезентативни 

извадки и се прилагат съответни подходи за избор на единиците за 

изследване. Най-често прилаганият подход е „методът на снежната топка“ 

(snow ball method), при който първоначално се откриват няколко лица, 

отговарящи на изискванията за носители на търсената информация, след 

което интервюираните лица подсказват кои други лица биха могли да 

бъдат потърсени за участие в изследване по същата тема. Възможно е 
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също така да се приложат и модели на типологична извадка, като се 

определят няколко типологизиращи критерия. Тези въпроси се решават в 

зависимост от това какви са целите и задачите на изследването. 

В контекста на спецификата на повествователното интервю, по-

различни и по своему уникални са следващите етапи в подготовката и 

реализация на този вид интервю: 

 На първо място тук става дума за конструирането на изследователския 

инструментариум, което е петият етап от технологията на 

повествователното интервю. Предвид специфичния характер на научно 

познавателната процедура при повествователното интервю, тук 

изследователският инструментариум няма нищо общо с традиционно 

познатите ни въпросници за стандартизираните видове интервю или 

насоките за интервюиране при дълбочинното интервю. Основната отлика 

при повествователното интервю идва от това, че изследователят 

формулира и задава на интервюираното лице само един общ проблем. 

Този проблем трябва да звучи достатъчно общо, без сугестиране или 

насочване на разказа на интервюираното лице в една или друга посока; 

 На следващо място, повествователното интервю протича под формата 

на научно изследователски разговор, структуриран в следните фази: 

 Първата фаза се нарича подготвителна. Целта на тази фаза е 

интервюираното лице да бъде подготвено за предстоящото 

интервю. Изследователят накратко обяснява целта на изследването 

и защо се обръща тъкмо към това лице, а не към другиго. Изрично 

се изисква да се получи 1) съгласие от лицето да бъде проведено 

интервю с него и също така 2) съгласие интервюто да бъде 

записано. При тази първоначална размяна на реплики 

изследователят трябва да успее да създаде подходяща обстановка 

за провеждане на интервю, като изкуството тук е така да се настрои 

интервюираното лице, че интервюто да се доближи в максимална 

степен до обикновения разговор. Интервюираното лице трябва да 

бъде подготвено, че ще последва разговор, в който то ще главното 

действащо лице, а интервюерът ще бъде в ролята на фасилитатор, 

който ще помогне този разговор да се състои; 
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 Приема се, че втората фаза на повествователното интервю е 

инициирането на интервюираното лице. В терминологията на 

Щютце, това е т.н. наративен импулс. това е така наречения общ, 

встъпителен въпрос, с който интервюираното лице се подканва да 

разказва. Встъпителният въпрос (наративният импулс или 

мотивът за разказване) трябва да бъде „достатъчно общ и да не 

насочва вниманието на изследваното лице към определен проблем 

или времеви аспект, към последствия от събития и преживявания” 

(Rokuszewska-Pawełek 1996: 46, цитирано по също Ивков, 2010). 

Тъкмо при тази фаза изследователят пояснява на интервюираното 

лице, че става дума за особен вид интервю, което не протича по 

класическата схема задаване на въпроси и отговори. Някои автори 

специално отбелязват, че целта на фазата на инициирането е 

интервюираното лице да бъде убедено, че интервюерът се 

интересува от личностното развитие на лицето, а не от отделните 

събития (Ивков, 2010); 

 Третата фаза на повествователното интервю е собствено 

фазата на разказването. По време на тази фаза интервюираното 

лице разказва своята жизнена история - без каквото и да е 

прекъсвания от страна на интервюера, без задаване на уточняващи 

въпроси, без вмъкване на реплики и т.н. При тази фаза задачата на 

интервюера е да слуша. Единственото, което му е позволено, е чрез 

паралингвистични сигнали да подкрепя усилията на 

интервюираното лице и да го мотивира да продължи своя разказ. 

Щютце изрично изтъква, че това могат да бъдат кратки 

междуметия, кимане и мълчаливо съгласие. Интервюерът не бива 

да излъчва оценъчно поведение - той просто слуша. Това слушане 

обаче трябва да е съпроводено с водене на кратки записки, защото 

на тази основа след това интервюерът ще задава допълнителни, 

уточняващи въпроси. Щютце препоръчва интервюерът да следи и 

за логиката на развитие на разказа на интервюираното лице - както 

всяка история, и този разказ има начало, същинско развитие и край. 

Когато интервюираното лице достигне до края на своята история, 
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интервюерът е длъжен изрично да попита: „Имате ли да добавите 

още нещо, или това е всичко?“, като по този начин ясно се обособи 

края на третата фаза на разказването; 

 Четвъртата фаза е тази на задаването на допълнителни 

въпроси. Тъкмо заради тази фаза е необходимо интервюерът, 

докато слуша, да си води кратки полеви записки, защото след като 

интервюираното лице приключи своя разказ, на ред е задаването 

на уточняващи въпроси. Според Щютце, за да има качествена 

четвърта фаза, интервюерът трябва да е бил изключително 

внимателен слушател - да си е отбелязал основните събития, за 

които е съобщило лицето, да е установил дали има припокриване 

на героите/участниците в съобщените събития, да е забелязал 

противоречиви съобщения в разказа и т.н. Задаването на въпроси 

при тази фаза е подчинено на някои основни правила. Като начало, 

въпросите трябва да бъдат задавани само по отношение на 

съобщените събития, например „Какво се случи след ... ?“, „Какво се 

случи преди  ... ?“. Не са разрешени въпроси от типа „Защо ... ?“ 

Когато изследователят да се интересува защо дадено събитие е 

настъпило, трябва да избегне думата „защо“ при самото 

формулиране на въпроса. Шютце също така препоръчва ако бъдат 

забелязани противоречия в отговорите на интервюираното лице, 

това да не се изтъква в експлицитен вид, а чрез уточняващи 

въпроси да се стигне до естественото изчистване на противоре-

чивата информация. Това става отново чрез въпроси от типа „Какво 

се случи след това?“, „Това, което току що казахте, преди ... ли се 

случи или след това?“; 

 Някои автори (Ивков, 2010) изтъкват съществуването на пета 

фаза, при която интервюираното лице се изявява като 

теоретик. Това става чрез задаването на специални въпроси, които 

позволяват на интервюираното лице да направи някои теоретични 

обобщения и заключения; 

 Самият Шютце не споменава за предходната фаза, но говори за 

фаза на непринудения разговор (small talk). Смисълът на тази 
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фаза, според Шютце, е лицето да се отпусне от ситуацията на 

интервюто и в абсолютно непринудена форма да сподели каквото 

му хрумва по темата. Това е естественият край на интервюто. 

Интервюерът трябва да има готовност да стенографира тези 

последни фрази (или да ги помни) и да ги отрази след това в така 

наречения протокол по памет (memory protocol). 

 След като интервюто приключи, интервюерът трябва в рамките на 

същия ден да изготви протокол от проведеното интервю, в който да 

отрази разказа на интервюираното лице, в това число разменените 

реплики от завършващата фаза на интервюто. В протокола задължително 

се описва паралингвистичното поведение на интервюираното лице - 

емоционални състояния, жестове, мимики, погледи, възклицания, пози, 

движения на тялото, като се отбележи тези паралингвистични елементи в 

кои части от интервюто са възникнали. Това помага по-късно при анализа 

на разказа на интервюираното лице и извличането на обобщаващи 

генерализации; 

 Последният етап от повествователното интервю е интерпретацията на 

разказаната информация. Това е етапът, който изисква изключително 

майсторство, чрез което разказите на интервюираните лица да послужат 

като основа за извличане на обобщаващи, типологизиращи изводи и 

реконструкция на социалните събития. При това, социологическото 

въображение трябва да бъде укротено и да остане в предварителните 

теоретични рамки, с които изследователят е влязъл в изследването. По 

този въпрос Шютце е лаконичен - той препоръчва да се отделят 

индексалните изказвания (кой какво, кога, къде, как и защо е направил) 

от генерализиращите изказвания, отиващи над пределите на 

описваните събития и предаващи мъдростта на живота. 

Автори с повече опит в интерпретацията на повествователни интервюта 

(Muehlfeld et.al, 1981; Bauer, 1991; Mayring, 1983) съветват събраните разкази да 

бъдат обработени по следния начин. Текстовете последователно да се редуцират 

чрез няколко стъпки: първо, оригиналните фрази да се преразкажат в по-сбит 

вид; второ, вече редуцираните сбити фрази да се сведат до няколко ключови 

думи. така в крайна сметка всеки отделен разказ се представя в три колони - 
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първата колона е оригиналният разказ, втората колона са сбитите фрази и 

третата колона са ключовите думи. Когато всички интервюта са обработят по 

този начин, изследователят може да пристъпи към тяхната смислова 

интерпретация, като целта му е реконструира социално значимите събития  през 

погледа на интервюираните лица и не просто да описва отделни личностни 

преживявания, а да извежда общи, типични характеристики и да генерализира. 

За да стане възможно това, изследователят трябва да си разработи система 

от категории, с които да описва изследвания обект/проблематика. Анализирайки 

получените разкази с помощта на системата от категории, изследователят 

буквално „изстисква“ обобщенията, измъква ги от тежестта на множеството 

детайли и на тази основа извежда структури на биографичните процеси - 

1)биографични планове или схеми за действие, 2) институционални образци за 

протичане на живота, 3) траектория и 4) промени (по Ивков, 2010).  

Muehlfeld et.al, Bauer и Mayring, 1983 посочват, че веднъж кодирани, 

разказите от повествователните интервюта могат да бъдат обработвани и със 

статистико математическите методи и така да се стигне до получаването на 

числови разпределения по отделни категориални признаци. 

В заключение трябва да се подчертае, че повествователното интервю може 

да бъде използвано както като отделен изследователски модул от по-голямо 

изследване, така и като самостоятелно изследване, състоящо се само от 

определен брой повествователни интервюта (изследване с качествени методи). 
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ЧАСТ ВТОРА. 

ИНТЕРВЮТО КАТО ВИД НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКО ОБЩУВАНЕ И 

МЕЖДУЛИЧНОСТНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

 

ГЛАВА ТРЕТА. 

ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ НА ИНТЕРВЮТО 

 

Независимо от вида на интервюто и степента на неговата стандартизация, 

процесът на интервюиране е особен вид научно-изследователско общуване, 

чиито основни непосредствени участници са интервюерът и изследваното 

лице (респондентът). Анализът на възникващите между тях отношения сочи 

ясно, че всяко интервю е уникален социалнопсихологически интерактивен 

процес, резултатът от който се материализира в попълнения въпросник 

(Погосян, 1985; Жабский, 1985; Бутенко, 1996; Stoop, 2005). Социално-

психологическо по своя характер, непосредственото взаимодействие между 

интервюера и респондента рефлектира пряко върху достоверността на 

емпиричната информация. Нещо повече, практиката на прилагане на интервюто 

дава основание да са заключи, че получаването на достоверни отговори (което е 

първостепенна задача при теренната работа на интервюера) зависи до голяма 

степен от характера и динамиката на взаимните отношения между интервюера и 

изследваното лице. 

Това не означава, че могат да бъдат подценени такива важни елементи от 

подготовката на изследването, като разработката на теоретичния модел и 

адекватния му инструментариум (въпросниците и инструкциите за работа с тях). 

Но интервюерите са непосредствените изпълнители на изследователския 

замисъл и от начина, по който те подходят към изследваните лица, зависи какъв 

ще бъде полученият емпиричен продукт. Ето защо изследователят трябва да 

предвиди възможните реакции на респондентите спрямо изследваната тематика 

и в съответствие с това предварително да инструктира интервюерите, 

снабдявайки ги с оптимални стратегии-релевантни спрямо изследваната 

проблематика и изследваните съвкупности. 

Това обаче е само едната страна на проблема, защото чрез инструкциите за 

едно конкретно изследване се предприемат действия за минимизиране на 
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нежелателни, вредни въздействия на интервюерите върху респондентите. 

Съществено важно е да се разбира, че интервюто е едновременно научно 

изследователско общуване и междуличностно взаимодействие (социално 

психологическо общуване). По силата на комплексната си природа, процесът на 

интервюиране се подчинява както на методическите изисквания на интервюто 

като метод в социологията, така и на законите за протичане на човешкото 

общуване. В този смисъл интервюто е научно изследователско общуване, но 

също така и социално психологическо общуване, при което протича 

динамично развиващо се междуличностно взаимодействие. 

Тъй като интервюерът е активната страна, инициираща общуването с цел 

набиране на определен вид емпирична информация, то от начина, по който 

протича интервюирането, както и от цялостното поведение на интервюера, 

зависи какво ще бъде отношението на респондента към самия акт на 

интервюирането и това в крайна сметка ще повлияе върху качеството на 

съобщаваната емпирична информация. Разбира се, върху отговорите на 

респондентите оказват влияние комплекс от фактори: предварителното 

отношение на това лице към изследваната предметна област, степента на 

неговата информираност по темата, качеството на въпросника (езикова 

сложност и понятийна разработеност, семантична чистота, брой на въпросите), 

конкретната ситуация на провеждане на интервюто (присъствието на 

странични лица, наличието на разсейващи шумове и ли др. отвличащи фактори), 

моментното психологическо и физиологическо състояние на респондента. Все пак, 

практиката на социалните изследвания сочи, че един и същи респондент може да 

избере различен модел на поведение в зависимост от интервюиращия го, а 

отговорите на респондента съответстват на избрания модел на поведение. 

И така, след като интервюиращият е в състояние да оказва силно и при 

това не винаги полезно (от гл.т. на качеството на получаваната информация) 

влияние върху респондента, очевидно е необходимо зрителният ъгъл да бъде 

сменен или обогатен. Не е достатъчно да се мисли за това как да се избегне 

нежелателно влияние на интервюера върху респондента. За да може да се 

контролира качеството на получаваната емпирична информация, е необходимо да 

бъде разбран и осмислен самият процес на интервюиране. Рационалният подход 

за осмисляне на интервюирането е интервюто да се схваща като особен вид 
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социално психологическо общуване, в рамките на което се разгръща 

специфично взаимодействие между интервюера и респондента. Но за да бъде 

описан механизмът на протичащото взаимодействие и да бъдат обяснени 

законите, на които то се подчинява, е необходимо най-напред да се приведат 

някои общи бележки за общуването. 

1. Общуването - дейност по осъществяване на взаимодействие 

Социалното битие предполага, от една страна, отношение на хората към 

предметния свят, при което се реализират отношения от типа „субект-обект“, а от 

друга страна отношение към останалите индивиди, което по своята природа е 

отношение от типа „субект-субект“. „Субект-субектните“ отношения се 

реализират чрез общуване - индивидите общуват действайки и действат 

общувайки, като по този начин опредметяват своето отношение и към 

предметния свят. При този вид общуване се извършва непрекъснат взаимопреход 

от едно качество в друго, като всеки индивид се явява едновременно в качеството 

и на субект, и на обект. В качеството си на субект човек „произвежда“ обществени 

отношения, а в качеството си на обект ги „присвоява“ (Леонтиев, 1981). 

Отнесено към социологическата практика и използването на интервюто, 

субект-обектното отношение се специфицира под формата на обективно 

съществуващо социално психологическо взаимодействие между субекта и обекта 

на изследване. Твърдението, че интервюто е специфичен вид общуване 

означава да се възприеме субект-субектната парадигма като подход при 

анализа на общуването. Инструменталната ценност на този подход е в 

поставянето на акцент върху очевидния факт, че при интервюто и субектът, и 

обектът на познанието са индивиди - човешки същества, със своите личностните 

характеристики и характерологични особености. Всеки индивид има характерна 

степен на социализация, определено ниво на социална активност, способност за 

съзнателна и целенасочена дейност, както и склонност към саморефлексия (за 

оценка на своето светоусещане и вътрешния си свят) и склонност към оценка на 

външния свят. 

Общуването може да се разгледа като преднамерено влияние и 

въздействие върху поведението, съзнанието, ориентирането, нивото на 

активност и дейност на партньора (Леонтиев, 1967). В зависимост от 

съдържанието си, общуването може да бъде материално, когнитивно, 
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емоционално, мотивационно, дейностно. Според целите, които се преследват с 

общуването, е прието да се говори за следните видове функции: контактна, 

информационна, стимулираща, координираща, емотивна, функция за 

разбиране/осмисляне, функция за установяване на отношения, функция за 

оказване на влияние. Дори изброяването на функциите на общуването е 

достатъчно, за да се схване изключителната инструментална полезност и 

широкия обхват от влияния и въздействия, които се осъществяват чрез 

общуването. При общуването се извършва размяна на информация, влияния, 

преценки, оценки, нагласи, съпреживяват се емоции, настроения и мисли. Чрез 

общуването и като резултат от него се оформят възгледи, убеждения, модели на 

оценка и модели на мислене. Общуването далеч не се изчерпва само с обмен на 

информация - дори и при най-обикновената размяна на информация са налице 

допълнителни компоненти, които също се „разменят“. Общуването е сложен 

процес на взаимовлияние, в който са включени поне две лица. При това 

общуването не е само въздействие на едно лице върху друго, а процес на 

взаимодействие на субектите на дейността, които като си взаимодействат се 

приспособяват един към друг. 

В контекста на интервюто и най-вече с оглед очертаването на спецификата 

на самия процес на интервюиране и резултатите от него, могат да се разграничат 

два аспекта на общуването: процесуален и резултативен. 

Първият аспект (процесуалният) визира самия процес на 

взаимодействие на общуващите индивиди. Най-общо, взаимодействието между 

тях се определя от две променливи - ситуационните условия и начините на 

общуване. Ситуационните условия в своята съвкупност представляват 

конкретната обстановка, в която се осъществяват отделните комуникационни 

актове. Доколкото всеки един акт е завършено действие, то е насочено към 

решаването на точно определена задача, подчинена на общата цел. 

Последователността от целенасочени взаимно свързани действия придава 

цялостен облик, завършеност и типичен характер на извършваната дейност. При 

това е важно как, по какъв начин се прави всичко това, т.е.е възниква 

необходимост от дефинирането на начините (средствата, механизмите, формите) 

на общуването. В процесуален план, общуването се характеризира с 
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непрекъснатост, динамичност и взаимна детерминираност на отделните 

комуникационни актове. Всяко действие е едновременно и следствие, и причина.  

Разгледано в резултативен план, общуването е преди всичко дейност по 

удовлетворяване на конкретна потребност. Първата предпоставка за всяка 

дейност е субектът, притежаващ определена потребност (Леонтиев, 1971). 

Резултатът е пряко свързан с целта, която по същество е „представата за очакван 

бъдещ резултат от дадена дейност“ (Самуилов, 1990). Тъй като крайната цел на 

общуването е постигане на състояние на удовлетвореност, т.е. снемане на 

състоянието на тревожност, характерно за етапа на осъзнаване на потребността, 

то за резултата от общуването може да се съди по това до колко и в каква степен е 

удовлетворена възникналата потребност. Крайният, основен продукт от 

взаимодействието на общуващите индивиди може да бъде материален или 

идеален, а най-важната му характеристика е пряката му подчиненост на целта. В 

известна степен този продукт е резултат от онези субпродукти, с които е 

завършило всяко едно действие в рамките на общия процес на взаимодействие. 

Успоредно с това, при общуването се получават странични резултати, които не са 

пряко подчинени на целта и се получават независимо от нея, а понякога и 

въпреки нея. От гл.т. на постигнатия резултат общуването може да се 

характеризира като повече или по-малко ефективно. Ефективността на 

общуването се разбира като съотношение между положените от общуващите 

страни психофизически и интелектуални усилия, от една страна, и степента, в 

която е постигната набелязаната цел, от друга страна. 

Привеждането на тези най-общи бележки за природата на общуването, 

възприемано като дейност по осъществяване на взаимодействие, е 

необходимата методологическа основа, на която стъпва изучаването на научно 

изследователското и социално психологическото общуване между интервюера и 

респондента. 

2. Взаимодействието „интервюер-респондент“ - същностна основа на 

интерактивния модел на интервюто 

За обяснение на протичащото в рамките на стандартизираното интервю 

взаимодействие между интервюера и изследваното лице може да се използва така 

наречения интерактивен модел на интервюто (Ченгелова, 1991, 1995). 
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Интерактивният модел разглежда интервюто като изследователски 

метод, при който набирането на първичната информация се извършва в 

условията на научно изследователско общуване и протича под формата на 

непосредствено междуличностно взаимодействие „интервюер-респондент“. 

В основата на интерактивния модел се поставя разбирането, че за да бъде 

опозната същността на процеса на интервюиране и познавателните процеси при 

интервюто, е необходимо то да се схваща едновременно и като метод за 

набиране на емпирична информация с произтичащите от това методологически и 

методически последствия, и като специфичен вид общуване, подчинено на свои 

закони и имащо своя логика на развитие. 

Интервюто е сложен комплекс от наслагващи се една върху друга смислови 

матрици, но това са предварително зададени матрици, които се формират от 

изследователя и се предлагат като модел на научно изследователско общуване 

между интервюера и респондента.  

В този смисъл може да се твърди, взаимодействието между интервюера и 

респондента при интервюто е предварително дефинирано и се характеризира със 

следните особености: 

1. Първата особеност на междуличностното взаимодействие между 

интервюера и респондента се изразява в ясното и прецизно предварително 

дефиниране на основните параметри на комуникационния процес. Differentia 

specifica на интервюто е, че бидейки изследователски метод, по своята 

същност то е научно изследователско общуване, протичащо под формата на 

междуличностно взаимодействие с предварително дефинирани и строго 

фиксирани формални, ситуационни и съдържателни параметри. Неговите 

цели и съдържание се задават от програмата и задачите на конкретното СЕИ, а не 

от интересите и актуалните потребности на общуващите индивиди. 

Изследователят, в отговор на получена социална поръчка или възникнала 

когнитивна потребност, си поставя за цел изучаването на определени социални 

процеси или явления. Работата по изследването на конкретния предмет и обект 

започва с разработването на програма на СЕИ, която фактически определя 

съдържанието и начините на общуване между изследователите и изследваните 

лица. Когато набирането на емпиричната информация става по метода на 

интервюто, връзката между изследователя и респондентите се осъществява от 
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интервюерите. В хода на изследването всеки интервюер влиза в непосредствен 

изследователски контакт с определен брой индивид, които приемат ролята на 

респонденти. Същественото в случая е, че броят и структурата на тези лица е 

предварително зададен и строго определен от изследователя. не се допуска 

произволна замяна на подлежащите на интервюиране лица, тъй като това би 

повлияло негативно на вероятността от получаване на представителна 

информация (последното се отнася до изследванията със стандартизирано 

интервю). Придържането към предварително разработените познавателни 

процедури е задължително условие за провеждането на ефективно СЕИ. Всяко 

отклонение рефлектира върху качеството на получаваната индивидуална 

информация и е предпоставка за неадекватно отразяване на изучавания обект. На 

практика, това означава строго фиксиране на следните параметри: 

 Дефиниране на целта на интервюто: изследователят определя целта 

на общуването. Обикновено тя се свежда до набирането на достоверна 

индивидуална информация по определен тематичен кръг, което дава 

възможност да бъдат изучени обективното състояние и основните 

характеристики на обекта на изследване. За да бъде постигната тази цел, 

се преминава през няколко взаимно детерминирани етапа - 

осъществяване на контакт с подлежащото на изследване лице, създаване 

на мотивировка за участие в изследването (спечелване на лицето за 

ролята на респондент), внушаване на увереност в способността на лицето 

да изпълни ролята на респондент, създаване на мотивация за съобщаване 

на верни (адекватни) отговори, отговарящи на действителното състояние 

на изследваните признаци, поддържане на постоянен интерес към 

изследването, неутрализиране на възможността за неотговаряне на някои 

въпроси, стимулиране на искрени отговори на въпросите за мнения. 

Целият този процес се осъществява от интервюера, който действа в 

съответствие с дадените му инструкции; 

 Избор на подходяща разновидност на интервюто: В съответствие с 

целите и задачите на изследването, характера на търсената информация и 

спецификата на изследваните съвкупности, изследователят определя 

дали е подходящо набирането на емпиричната информация да се извърши 

по метода на интервюто и ако да, каква от неговите разновидности е 
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целесъобразно да се използва в конкретния случай. С това свое решение 

изследователят прави предварително форматиране на вида и 

характера на научно изследователското общуване - то ще приеме един 

вид при стандартизираните разновидности на интервюто и съвсем друг 

вид, ако се избере да се работи с повествователно или дълбочинно 

интервю. По този начин изследователят е този, който предзадава и 

определя какви да бъдат формалните характеристики на общуването 

между интервюера и респондента. Ако да речем информацията се 

набира със стандартизирано интервю от типа „лице-в-лице“, интервюерът 

и респондентът влизат в режим на строго общуване, ядрото на което е 

отговарянето на въпросите от въпросника. Страничните коментари са 

допустими само дотолкова, доколкото спомагат за даване на 

изчерпателни и достоверни отговори. Ако за целите на изследването е 

избран методът на дълбочинното интервю, интервюерът провежда 

изследователски разговор с респондента, като му поставя (отворени) 

въпроси и в зависимост от отговорите на лицето задава допълнителни 

конкретизиращи въпроси. Това продължава до изясняване на 

набелязания кръг от въпроси; 

 Другият предварително фиксиран компонент на научно 

изследователското общуване е начинът на регистрация на отговорите 

на респондентите - възможни са различни варианти и изследователят 

предварително решава кой от тези варианти е подходящ за конкретния 

случай. Избраният от изследователя вариант се препоръчва като 

оптимален и интервюерите са длъжни да го спазват, освен в крайните 

случаи, когато се прави компромис при работа с трудни респонденти. Но 

тези случаи изрично се описват от интервюера, за да може изследователят 

да има ясна представа по какъв начин е осъществено набирането на 

информацията; 

 Обикновено, изследователят дава точни указания в какви условия и 

къде е желателно да се проведе интервюто (на работното място, по 

местоживеене и т.н.). Спазването на това изискване е от първостепенно 

значение за изследването, тъй като е експериментално доказано, че 

конкретните условия създават точно определена настройка и 
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предопределят психологическата готовност за съобщаване на 

информация. Различните условия водят до различно поведение и 

различна готовност към себеразкриване/споделяне. последното е в пряка 

връзка с искреността на отговорите на респондентите и достоверността 

на индивидуалната информация; 

 Предварително дефиниране и „рамкиране“ от изследователя на 

съдържателните параметри на общуването между интервюера и 

респондента: Основа за общуването при интервюирането е въпросникът 

(при стандартизираните разновидности на интервюто) или списъкът от 

въпроси (при нестандартизираните разновидности). Въпросникът се 

разработва от авторите на изследването (наричан тук за краткост 

изследователя) в съответствие с методическите изисквания и 

представлява материален израз на програмата на СЕИ. Освен това си 

качество обаче, на етапа на интервюирането въпросникът играе ролята на 

основно средство за осъществяване на конкретния комуникационен акт. 

Степента на формализация на въпросника съответства на степента на 

стандартизация на интервюто и осигурява спазване на изискването за 

инвариантност в поведението на интервюерите и равнопоставеност на 

респондентите спрямо инструмента на измерване. Набираната по този 

начин индивидуална информация притежава свойството сравнимост и 

подлежи на по-нататъшна обработка и анализ; 

 Предварително строго фиксиране на единиците на изследване. В по-

голямата си част СЕИ са извадкови. Определената с помощта на 

стохастични подходи репрезентативна извадка съдържа тези единици от 

генералната съвкупност, които подлежат на непосредствено изучаване. 

При интервюирането на „терена“ е абсолютно задължително да се 

интервюират точно тези избрани единици, а не други - на принципа на по-

лесно достъпните. Това е важна особеност на извадковите изследвания, 

при които информацията се набира чрез разновидностите на 

стандартизираното интервю.. Но предварително фиксиране на единиците 

на изследване се прави и при качествените изследвания. Независимо че 

този тип изследвания нямат представителен характер, за тяхното 

успешно реализиране също е важно да се спазят изискванията за подбор 
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на лицата. В известен смисъл, при изследванията с качествени методи е 

още по-важно да не се правят произволни замени на единиците на 

изследване, тъй като по правило те са ограничен брой, подбрани са по 

определени квотиращи или стратифициращи признаци и всяко от 

интервютата има сериозен когнитивен принос за постигане целта на 

изследването. Произволни замени на единиците на изследване с други 

лица се срещат достатъчно често в социологическата практика, като 

причините са различни - ниска професионална етика на интервюерите, 

кратките срокове за реализиране на изследванията, относително ниското 

заплащане на анкетьорския труд и др.; 

 Предварително фиксирани са интервюерите, които участват в 

теренната реализация на дадено изследване. Тъй като 

интервюирането е изключително отговорна дейност, тя предполага 

привличането на лица с подходящи личностни качества и професионални 

квалификации, специална подготовка и професионални умения. Това 

важи за всички изследвания, но при изследванията на социално 

табуирани и деликатни тези е предмет на засилен методически контрол и 

предварителен подбор; 

 Изискването за инвариантност в поведението на интервюерите 

предполага предварително разработване на модели за поведението на 

интервюерите в различни ситуации и при осъществяването на 

контакти с различни типове изследвани лица. В работата си на терена 

интервюерите се сблъскват с най-разнообразни случаи, затова те трябва 

предварително да бъдат инструктирани как да постъпват, за да 

осъществят пълноценен изследователски контакт с конкретния 

респондент, и каква тактика да изберат, за да получат достоверна 

информация по изследователските въпроси. Безспорно, това е трудна 

задача. За нейното решаване е необходимо осъществяването на постоянен 

мониторинг върху работата на интервюерите и експериментално 

изучаване на всички онези фактори, които оказват влияние върху процеса 

на интервюиране и качеството на набираната индивидуална информация. 

Специално се обръща внимание и върху специалната подготовка на 

интервюерите за работа в различни ситуации и различни степени на 
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сложност на изследователския инструментариум. При това, решаващо си 

остава изискването изследователят да даде точни и ясни инструкции за 

работа на терена, а не да разчита на опита на интервюерите като 

необходимото и достатъчно условие за реализиране на поставените цели. 

Предварителното форматиране и предзадаване на взаимодействието 

между интервюера и респондента е не само необходимо методологическо условие 

- то съответства на същността и логиката на познавателния процес при 

интервюто като метод за набиране на информация. Интервюирането е уникален 

вид социално психологическо общуване, при което протича динамична 

трансформация на формата и характера на комуникационния процес: 

 На началния етап, когато интервюто се подготвя от изследователя, то 

притежава всички характеристики на опосредстваното общуване - 

замисля се от един субект и се насочва към определена съвкупност от 

обекти (единиците на изследването). Тъй като неговото реализиране се 

осъществява от интервюерите, този вид общуване е целесъобразно да се 

определи като научно изследователско по своя характер и 

съдържание и опосредствано по своята форма; 

 Въпреки че е представител на изследователя, интервюерът привнася в 

интервюирането структурата на своя „Аз“ - по-точно, това са личностните 

му качества и неговите разбирания, възгледи, оценки. Набирането на 

информацията става в условията на непосредствено общуване между 

интервюера и респондента, и по този начин интервюерът привнася силно 

изразен личностен аспект към първоначално дефинирания от 

изследователя научно изследователския характер на интервюто. Това 

влияние е неизбежно - дори и най-опитният интервюер не би могъл да го 

избегне, защото става дума за общуване между два индивида. Така на 

етапа на набиране на информацията, което е собствено същината на 

интервюирането, общуването се превръща от опосредствано в 

непосредствено, а научно изследователският характер на интервюто 

се обогатява допълнително с матрицата на междуличностното 

общуване. В този смисъл може да се твърди, че интервюирането изцяло 

преминава под формата на междуличностно взаимодействие, смисловите 
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и съдържателни параметри на което са предварително зададени от 

изследователя. 

Така в крайна сметка, при интервюто респондентът е в двойствено 

положение - той е едновременно в непосредствено отношение спрямо 

интервюера и в опосредствано отношение спрямо изследователя. Общувайки 

непосредствено с интервюера, респондентът реално общува и с изследователя, но 

в опосредствана форма и чрез превърнати и опредметени средства (въпросника). 

2. Втората особеност на взаимодействието между интервюера и 

респондента е свързана с природата на общуването. Тъй като интервюто е 

вид социално психологическо общуване, то основните закономерности на 

общуването са валидни и за процеса на интервюиране - разбира се, пречупени 

през методическата матрица на интервюто. Същественото в случая е, че 

общуването и взаимодействието между интервюера и изследваното лице 

приема асиметричен вид. Обичайното общуване е открита и подвижна система, 

осигуряваща възможност за разпределение и преразпределение на позициите 

между партньорите, непрекъсната смяна на ролите „комуникатор-реципиент“, 

взаимно съдействие, взаимна корекция, компенсация и контрол. Общуването 

между двама индивида се описва с понятията „роля22“, „ролеви предписания“, 

„ролево поведение“ и „ролево взаимодействие“. 

Поставени в ситуацията на интервюто, и интервюерът, и респондентът 

изпълняват специфични роли. При интервюто двамата партньори по общуване 

нямат право на избор на ролите - техните роли също са предзададени и ясно 

фиксирани. Както показва практиката, това обстоятелство може да внесе немалко 

                                                 
22 По принцип, с понятието „роля“ се обозначава шаблона на поведение, предписан на дадена 
позиция или очакван от нея. Специфичният характер на една или друга роля се определя от 
изпълняваните дейности. Понякога ролята се схваща като комплекс от емоционални реакции, 
характеризиращи цялостното поведение на индивида в конкретно взета ситуация. Правилното 
разбиране на ролята е в третирането й като общо приет културен модел на поведение, изискващо 
определено емоционално и интелектуално напрежение. В процеса на социализация индивидите 
овладяват и изпълняват различни роли, като при това се ръководят от основни представи за това 
как следва да се изпълнява съответната роля. Например, всяка жена има унаследен модел за 
изпълняване на ролята на майка и сестра, а впоследствие когато влезе в съответната роля, 
привнася своя индивидуалност в изпълнението й, но прави това в съответствие с базовите си 
представи, които е усвоила за тази роля още в детството си. Това са така наречените ролеви 
предписания, с които се свързва всяка една роля - те включват указания за поведението, 
задължително за тази роля, плюс онова, което е недопустимо. Комбинацията от предписаните 
начини на поведение и индивидуално личностния начин на преосмисляне то им определят това, 
което психолозите наричат ролево поведение. Ролево взаимодействие е взаимното влияние 
между начина, по който единият от партньорите изпълнява своята роля, и ролевото поведение на 
другия. Това е валидно и за двамата партньора. 
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смущения - поне по отношение на респондентите, защото не може да се очаква, че 

всички от тях доброволно ще се съгласят с пасивната роля на реципиента, който 

отговаря на въпросите на интервюера. Ситуацията при интервюто се комплицира 

допълнително и от факта, че двете лица запазват през цялото време непроменени 

получените роли - ролята на интервюер и ролята на респондент. Но независимо 

от това изкуствено закрепване на ролите, двамата партньори се „контролират“, 

като всеки от тях се съобразява с поведението на другия. Все пак, стесняването на 

заеманите позиции води до еднотипност и относителна еднопосочност на 

действията на двамата, до еднообразност в отношенията им един към друг. 

Посочената асиметричност на общуването при интервюто води до развиването на 

компенсационни механизми, регулиращи информационната значимост на 

вербалните и паралингвистичните елементи на комуникационния процес във 

всеки негов момент. 

Ролевото поведение на интервюера е индивидуално изпълнение на 

ролевите предписания, фиксиращи поведението на индивида в тази роля и 

указващи какво е желателно да се прави и какво не трябва да се прави. Ако 

интервюерът е овладял ролята си и притежава необходимите качества за нейното 

адекватно изпълнение, то едната страна комуникационния процес при 

интервюто е гарантирана. 

Какво става обаче с хората, които попадат в нашите извадки и които 

приемат да изпълнят ролята на респонденти? Практиката показва, че хората 

далеч не винаги знаят какво се очаква от тях, за да изпълнят ролята на 

респондент. Това е специфична роля, съдържанието на която следва да се разясни 

от интервюера. Изследователят е длъжен, инструктирайки своите интервюери, да 

обърне специално внимание върху тази част от подготовката им. Изключително 

важно е интервюерите да имат готови формулировки и добре усвоени описания 

на ролята на респондента, с които да се обърнат към подлежащите на изследване 

лица и ясно и достъпно да им обяснят какво се очаква от тях в процеса на 

интервюиране. Освен това, трябва да се има предвид, че при интервюто ролевото 

взаимодействие между интервюера и респондента е повлияно от строго 

фиксиране и закрепване на ролите. Тази особеност изисква прилагането на някои 

методически „хитрини“, които изпълняват функцията на компенсационни 

механизми или буфери. 
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3. Третата особеност на взаимодействието между интервюера и 

респондента е следствие от специфичната структура на феномена общуване. 

Като всеки вид общуване, взаимодействието между интервюера и респондента 

е структурирано от три задължителни компонента: комуникативен, 

интерактивен и перцептивен. Приложени към протичащото в рамките на 

интервюто взаимодействие, тези три аспекта придобиват свои типични 

измерения и характеристики. Фиг. 6: 

 

 

Фиг. 6. Структура на общуването при взаимодействието „интервюер - 

респондент“ при интервюто 

 

Предвид важността на всеки от трите аспекта, те са предмет на 

самостоятелно разглеждане в следващите параграфи. 

3.1. Комуникативният аспект на общуването се свързва с активната 

обмяна на информация, значима и за двете страни в общуването. Размяната на 

информация при общуването се счита за най-ярко забележимият и най-лесно 

фиксиращият се аспект. Това е свързано с обстоятелството, че при общуването 

постигането на поставената цел (независимо от нейния характер) е възможно 

само при постигане на взаимно разбиране между партньорите. От своя страна, 

това предполага задължителна размяна на информация. В хода на общуването се 

разменя различна информация, но е прието най-общо разменяната информация 

да се разделя на вербална и паралингвистична информация: 

 Вербалната комуникация по своята същност представлява процес на 

взаимна размяна на семантични съобщения и в двете посоки. целта на 
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взаимната размяна е в постигането на такова взаимно разбиране между 

двамата партньори, при което значението на дадено съобщение за 

реципиента съответства на значението, придадено му от комуникатора, 

продуциращ съобщението. Това е осъществимо само ако е спазено 

условието на интерсубективност на знаковата система, т.е. ако двамата 

партньори оперират с единен или сходен тезаурус. От гл.т. на разменяната 

вербална информация, интервюто може да се разгледа като движение на 

два вербални потока. Първият от тях е насочен от интервюера към 

изследваното лице и е продукт на съвместните усилия на изследователя 

и интервюера. Този вербален поток представлява артикулиране (точно 

възпроизвеждане) на разработения въпросник, съдържащ определено 

количество въпроси. Но към него се добавя и специфичното ролево 

поведение на конкретния интервюер. Наличието на този информационен 

поток е необходимата предпоставка за разгръщането на по-нататъшно 

взаимодействие между интервюера и респондента. Качествената страна 

на вербалните съобщения, предназначени за респондента, е от голямо 

значение, защото от нея зависи степента на достоверност на получената 

от респондента емпирична информация. По тази причина може да се 

твърди, че характерът и спецификата на първия вербален поток (от 

интервюера към респондента) до голяма степен предопределят 

качеството и съдържанието на втория вербален поток - от респондента 

към интервюера (Фиг. 7): 

 

 

 

 

 

Фиг. 7 Основни вербални потоци при интервюто 

 

Практическата цел на интервюирането е да се събере търсената 

информация. Практическата цел на общуването между двамата партньора 

е на основата на взаимното разбиране да изчерпят предмета на 

общуването, а полученият резултат се изразява в регистрирането на 

Първи вербален поток:  
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определено количество вербални съобщения. По силата на характерните 

за интервюто особености, количеството на вербалната информация от 

респондента към интервюера е по-голяма от тази, която респондентът 

получава в замяна - интервюерът поставя кратки въпроси, лицето 

отговаря и нерядко допълнително аргументира своите отговори (дори и 

когато има пред себе си въпросник с ясни скали за отговаряне). 

Поради това за ситуацията на интервюто е характерен ясно изразен 

информационен дефицит. Той се изразява в следното. За индивидите е 

характерен стремежът към формиране на „съвкупен познавателен 

субект“. Когато биват поставяни в ситуация по намирането на отговор на 

конкретно зададен проблем, двамата партньори по общуване интуитивно 

преминават към координиране на усилията си и съвместно търсене на 

отговора. Този процес е сложен и предполага активен обмен на 

информация и от двете страни. Принципът „стимул-реакция“ се повтаря 

многократно, докато се изчерпа предметът на общуването. 

Логиката на човешките действия е следната (Фиг. 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 8. Логика на поведенческите актове при човешкото общуване 

 

Какво се случва при интервюто? Когато интервюерът зададе въпрос, 

респондентът отговаря и веднага след това изпитва вътрешна потребност 

да разбере какво е мнението по този въпрос на човека срещу него. 

Полученото мнение - било то съгласие, несъгласие или възражение, 

стимулира поведението на респондента и така се разгръща 

комуникационният процес. Подобна потребност от съпричастност и 

Вътрешни реакции на лицето В 

Поведение на лицето В 
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взаимно „сверяване на часовниците“ се наблюдава във всеки 

комуникационен акт. Поставено в условията на информационен дефицит, 

лицето В (в нашия случай това е респондентът) изпада в затруднено 

положение и само достроява непълнотата със свои предположения 

относно мнението на лицето А (интервюера). Тъй като интервюерът е 

изрично предупреден да не изказва никакви свои мнения по съществото 

на зададените въпроси, респондентът може да остане дори с 

впечатлението за излишна неестественост и нелюбезност от страна на 

интервюера и да си обясни този факт като резултат от отговорите, които е 

дал. В резултат на това отношенията между двамата партньори 

преминават под знака на перманентно напрежение, като 

интервюерът съзнателно се възпира от неизказване на собствени 

мнения по въпросите, а респондентът се стреми да разгадае какво 

мисли интервюиращият го. Тъй като тази игра продължава през целия 

процес на интервюиране, чувствителността на респондента може да се 

изостри до такава степен, че дори незначителната мимика или жест на 

интервюера може да се приеме като оценка за цялостното поведение на 

изследваното лице. И точно тук на помощ идва паралингвистичната 

информация; 

 При интервюто размяната на паралингвистична (невербална) 

информация придобива изключителна важност. Експериментално е 

доказано, че възприятието на смисъла на разменяните вербални 

съобщения при общуването става по следния начин: значението на 

използваните думи (смисловата семантика) е само 7%, интонацията на 

говорещия - 37%, а жестовете и мимиката - 55%23. Това означа, че една 

гримаса или един жест могат коренно да променят смисъла на изречените 

думи. Счита се, че значимостта на отделните паралингвистични 

компоненти корелира с вида общуване - съответно, формално или 

неформално, пряко или опосредствано. Възприемането на 

паралингвистичната информация става подсъзнателно, но влияе през 

всички етапи на осъществявания комуникационен процес - от неговото 

начало до самия му край. Тази особеност на общуването може да се 

                                                 
23 Тези данни са от експерименталния изследвания на френски психолози под ръководството на 
Франсоа Сюлже. 
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наблюдава отчетливо и при интервюто, като за да се определи при коя от 

неговите разновидности влияе в най-силна степен, са необходимо 

целенасочени експериментални изследвания.24 Както интервюерът, така 

и респондентът разчитат на смисъла, вложен в паралингвистичните 

знаци. Често пъти очите на респондента „казват“ много повече от 

вербализирания отговор и по тях интервюерът може да разбере дали 

събеседникът му съобщава истината или се опитва да послъже. Мимиката 

на изследваното лице, неговите жестове, погледът му, фонетичните паузи, 

неговият тон, скоростта на произнасяне на думите, различните 

възклицания и междуметия - цялото това многообразие от 

паралингвистични компоненти внася огромна допълнителна информация 

в процеса на интервюирането. Най-общо тази информация може да 

повлияе по два начина. От  една страна, постъпващата от респондента 

паралингвистична информация може да потвърди изцяло вербалния 

отговор на респондента. От друга страна, паралингвистичната 

информация може да опровергае казаното от респондента. Ако 

интервюерът се сблъска със ситуация от втория тип, е уместно да постави 

допълнителен въпрос, с който да поиска уточняване на отговора на 

респондента. Това трябва да се направи деликатно, за да не внесе 

смущение в респондента и да не доведе до рязко намаляване на неговата 

мотивация за адекватно участие в интервюто. Тъй като в процеса на 

интервюиране възникват немалко ситуации от такъв тип, изследователят 

може в определени случаи предварително да инструктира интервюерите 

да наблюдават паралингвистичните реакции на респондента и да ги 

отбелязват по дискретен начин в изследователския инструмент. По този 

начин могат да се съберат ценни допълнителни сведения за конкретната 

обстановка на провеждане на интервюто и реалното поведение на 

респондентите. Ще припомним, че основният информационен източник 

при интервюто е самосъзнанието на респондента. По тази причина 

                                                 
24 Би могло да се допусне хипотетично, че размяната на паралингвистична информация има най-
силно влияние при максимално стандартизираните разновидности на интервюто. Причината за 
това е в силно изразения информационен дефицит при стандартизираните разновидности. 
Поради това при тях е логично да се очаква двамата партньори, и особено респондентът, да 
преувеличават смисъла на паралингвистичните знаци, идващи от интервюера. Но на този етап  
това е само предположение. Нужно е да бъде проверено с научни методики. 
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обективността и адекватността на набраната индивидуална информация 

не са априори гарантирани - достоверността трябва да се удостовери или 

чрез специално заложени в изследователския инструмент логически 

контроли, или чрез допълнителни въпроси, или чрез задаване на два или 

три сходни въпроса, целящи установяването на действителното 

състояние на изследваните признаци. Подобна процедура обаче е 

приложима към определена част от въпросите, тъй като ако всеки въпрос 

бъде дублиран, това би довело до създаване на тежки и невъзможни за 

попълване въпросници. При всички случаи обаче, допълването на 

регистрираната от интервюера информация (под формата на въпроси и 

отговорите към тях) с данни за фактическото поведение на 

респондентите гарантира постигане на максимална адекватност на 

изучаваната съвкупност.Това е едната страна на въпроса. 

От друга страна, интервюерът също изпраща, съзнателно или 

подсъзнателно, паралингвистична информация към респондента. В 

условията на информационен дефицит респондентът улавя и най-

незначителния жест на интервюера, като му придава собствена трактовка. 

Не е пресилено да се каже, че в някои случаи дори само един жест или 

възклицание на интервюера може коренно да промени поведението на 

респондента, в това число да се стигне до съществена промяна в 

съдържанието на съобщаваните отговори. Трябва да се има предвид, че 

при интервюирането вниманието на респондента не е концентрирано 

върху предмета на изследването. В повечето случаи вниманието му се 

разпределя върху три основни елемента: 1) съдържанието на въпроса, 2) 

съдържанието на отговора и 3) паралингвистичното поведение на 

анкетьора в същия този момент. Дори респондентът да е решил какво ще 

отговори и да е започнал да вербализира своя отговор, това все още не 

изключва вероятността под влияние на мимиката на интервюера 

респондентът да внесе корекции в своя отговор. Това е валидно с особена 

сила при въпросите за установяване на мнения и оценки, особено когато 

те касаят социално табуирани теми или теми, които не се приемат 

еднозначно в обществото. 
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3.2. Вторият аспект на общуването се обозначава като интерактивен и 

по същество поставя акцент върху самия процес на взаимодействие между 

общуващите индивиди.Прието взаимодействието да се тълкува като организация 

на съвместна дейност по удовлетворяване на възникнала потребност (Андреева, 

1980; Ломов, 1981). Всяко взаимодействие започва с определяне на общите за 

двамата индивиди координати. Те включват изясняване на целите и предмета на 

комуникационния акт, неговия характер и форма, начини средства на 

осъществяване на съвместните действия, както и заеманите позиционни роли. 

При интервюто определянето на общите координати на взаимодействието между 

интервюера и респондента се извършва предварително от изследователя. При 

срещата си с подлежащото на изследване лице интервюерът има задачата да 

запознае подлежащия на изследване субект с модела на предлаганото му 

общуване. При това е особено важно интервюерът да успее да мотивира 

респондента, като активизира необходимите нива на диспозиционната му 

система, и го убеди да приеме ролята на респондент. Развитието на 

взаимодействието между тях се съпровожда с възникването на взаимно 

отношение един към друг. То е „идеален“ продукт на съвместните им усилия. 

Същественото за него е, че веднъж възникнало, определя всички останали 

параметри на съвместната им дейност, в това число детерминира поведението им 

и определя съдържателните компоненти на тяхното ролево взаимодействие. 

Взаимодействието между интервюера и респондента е динамичен процес, с 

множество взаимни преходи и в този процес двамата партньори се оказват 

последователно в ролята на субект и обект на общуването. така например, когато 

задава въпроса интервюерът е съзнателният субект, направляващ движението на 

комуникационния акт. В същото време той е обект на възприемане от страна на 

изследваното лице, което докато слуша въпроса изучава своя събеседник. От 

степента, в която респондентът успее „да прочете“ своя партньор, зависи какъв 

модел на поведение ще избере и до каква степен ще се себеразкрие. Всичко това 

ни отвежда до третия аспект на общуването - перцептивният. 

3.3. Перцептивният аспект на общуването е много добре изучен и 

надлежно описан в специализираната психологическа литература. Всичко започва 

от първия поглед, от първото впечатление. Формирането на първото впечатление 

става на подсъзнателно ниво. То възниква дори и при абсолютното отсъствие на 
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целенасочено намерение за оценяване на събеседника. В хода на разгръщането на 

комуникационния процес първоначалното възприемане на външните признаци 

на събеседника по общуване се допълва с оценки за притежаваните от 

събеседника характерологични и психофизични черти, които се използват като 

основа за интерпретация на неговите постъпки. Този феномен традиционно се 

отбелязва като  междуличностна перцепция. Благодарение на способността на 

индивидите за междуличностно възприемане, при общуването протича 

подсъзнателен процес на взаимно опознаване и отразяване. Междуличностната 

перцепция е сложен психичен феномен, структуриран от три константни 

компонента: 1) сензорен, фиксиращ външния облик и поведението на 

възприемания индивид; 2) интелектуален, с който се характеризират 

личностните качества и особеностите на вътрешния свят на обекта на 

възприемане и 3) емоционален, чрез който се разкрива отношението на субекта 

на възприемане то към обекта на възприемането (Самуилов, 1990). Формирането 

на образ за нов събеседник става под влиянието на множество различни фактори, 

произтичащи както от субекта на възприемане, така и от обекта на 

възприемането. Така например, формирането на образа на интервюера при 

интервюто става под влиянието на следните фактори: обективните му 

характеристики (пол, възраст, образование, професия, социален статус,  семейно 

положение), субективните му (психофизиологически) характеристики 

(темперамент, характер, личностни качества). Образът на изследваното лице 

също се формира под влиянието на изброените обективни и субективни фактори. 

Към тя се добавят конкретните ситуационни условия, в които протича срещата 

между интервюера и респондента. 

Ще добавим и още едно много съществено обстоятелство. Според 

социалните психолози, предварителните представи и очаквания са специфичната 

детерминанта, която предопределя характера на комуникационния процес и 

резултатите от взаимната перцепция. Представите, с които оперират интервюера, 

от една страна, и респондента, от друга страна, си дават среща още в момента на 

осъществяване на контакта и те запазват своята сила в хода на целия 

комуникационен процес. Изменения в първоначалната представа могат да 

настъпят, но това изисква по-продължително общуване, в рамките на което 

партньорите опознават и оценяват качествата на другия в различни ситуации. 
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Тъй като интервюто предполага еднократен контакт (в редки случаи два), трудно 

може да се очаква да настъпи съществена промяна в предварителните представи 

на партньорите. 

Например, ако респондентът посрещне интервюера с предварителна 

отрицателна представа (от типа „поредната досадна ситуация“), то и неговите 

отговори ще бъдат чисто формално и ще бъдат по-скоро „отбиване на номер“, 

вместо съзнателно отговаряне. Цялостното поведение на респондента ще се 

определя от тази негова първоначална отрицателна представа и ще бъде 

насочено към такъв модел на себеразкритие, който е допустим при срещата с 

подобен човек. Усилията на интервюера да предразположи изследваното лице 

към искреност ще бъдат напразни. Възможно е в хода на интервюто изследваното 

лице да промени мнението си за интервюера (ако интервюто се провежда с 

нужния такт и професионализъм) и д аго допусне по-близо до себе си. Тази 

промяна веднага ще проличи в отговорите на респондента. Ако обаче тематиката 

на интервюто е по-деликатна или социално табуирана, първоначалното 

отрицателно отношение може и да се запази до края на интервюто. 

Както става ясно, взаимодействието между интервюера и респондента е 

достатъчно комплицирано. Интервюто предполага особен вид социално 

психологическо взаимодействие, чиито характерни особености могат да 

останат ненапълно оценени дори от самите участници в него. 

И така, анализът на протичащото в хода на интервюто взаимодействие 

между интервюера и респондента показва, че спецификата му като научно 

изследователски и комуникационен процес се свежда до следното: 

Първо, интервюто като метод за набиране на индивидуална информация 

предполага спазване на съвкупност от методически изисквания, правила и 

стандарти. Характерът и същността на познавателните процедури, включени в 

състава на интервюто, детерминират предварителната зададеност, 

„форматиране“ на процеса по набиране на индивидуалната информация. Тази 

първоначална детерминираност определя цялостния облик  на взаимодействието 

между интервюера и респондента. 

Второ, като следва методическите инструкции, интервюерът встъпва в 

контакт с определените за изследване лица. Процесът на интервюиране е сложно 

междуличностно взаимодействие, протичащо в рамките на специален вид научно 
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изследователско общуване. Но неговата принадлежност към феномена общуване 

означава, че присъщите закономерности на общуването са валидни и за 

взаимодействието между интервюера и респондента. Спецификата му се 

заключава в това, че двамата партньори по общуване изпълняват закрепените им 

в началото на контакта роли в условията на взаимодействие от асиметричен вид. 

Основните роли при интервюто съответстват на двете възможни позиции - 

позицията на интервюера и позицията на респондента. Под влиянието на 

посочената асиметричност на общуването между тях, в рамките на ролевото 

взаимодействие „интервюер„респондент“ се развиват компенсационни 

механизми, които регулират информационната стойност на вербалните и 

паралингвистичните елементи на комуникационния процес във всеки негов 

момент. 

Трето, като всеки вид общуване, взаимодействието между интервюера и 

респондента се развива в три основни аспекта - комуникативен, интерактивен и 

перцептивен. В специфичната ситуация на интервюто трите задължителни 

компонента на общуването се конкретизират в поставянето на акценти върху: 

 Характера, съдържанието и насочеността на разменяната информация 

(вербална и паралингвистична); 

 Специфичния характер на взаимодействието “интервюер-изследвано 

лице” като необходима предпоставка за координиране на съвместните им 

усилия за постигане целите на интервюто, респективно, изчерпване 

предмета на общуването; 

 Изключителната важност на взаимното възприемане и взаимното 

отразяване на партньорите по общуване, влиянието на образа, който 

всеки от тях си изгражда за другия и който предопределя както 

цялостното поведение на двамата в условията на интервюто, така и 

съдържателната страна на набраната индивидуална информация. 

3. Фактори, детерминиращи характера и съдържанието на 

взаимодействието „интервюер-респондент“ 

Анализът на протичащото в рамките на интервюто взаимодействие между 

интервюера и респондента позволи да бъдат експлицирани характерните му 

особености като специфичен вид научно изследователско и социално 

психологическо общуване. Сложната природа на този вид общуване се определя, 
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от една страна, от същността на интервюто като научно изследователска 

процедура, а от друга страна - от присъщите на феномена общуване 

закономерности, механизми, ефекти. 

Разглеждането на взаимодействието „интервюер-респондент“ при 

социологи-ческото интервю би било непълно без анализа на факторите, които 

влияят върху този специфичен вид взаимодействие. на основата на 

социологическата практика могат да се обособят три типа фактори, влияещи 

върху процеса на интервюиране - 1) социални фактори; 2), методически 

фактори, опредметени под формата на методически изисквания и стандарти 

за провеждане на интервюто, и 3) социално психологически фактори. 

Трите вида фактори изпълняват различни функции спрямо процеса на 

интервюиране и в частност, върху междуличностното взаимодействие 

„интервюер-респондент“. Част от тях детерминират и задават характера и 

съдържанието на особения вид общуване между двете страни в процеса на 

интервюирането, други определят неговите параметри и граници в общия 

познавателен процес на СЕИ, трети конституират ролевото поведение на 

интервюера и респондента. Обединяващата характеристика на трите вида 

фактори е, че всички те оказват значимо влияние върху процеса на интервюиране 

и разгръщащото се в неговите рамки социално психологическо общуване 

(взаимодействие), като по този начин детерминират качеството на получаваната 

в резултат от интервюто индивидуална информация. 

При анализа на факторната детерминираност на взаимодействието 

„интервюер- респондент“ се спазва следната логическа схема: 

 Разграничават се, изследват се и се систематизират възможните влияния, 

които интервюерът и респондентът изпитват върху себе си в процеса на 

интервюиране; 

 Очертава се и се изследва сферата на влияние на трите вида фактори; 

 Разглеждат са степента на управляемост (контролируемост) на факторите 

с оглед усъвършенстването на методиката на интервюто и набирането на 

достоверна информация. 
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3.1. Социалните фактори и процесът на интервюиране 

Целта на всяко СЕИ е получаването на знание, обективно отразяващо 

съществуващите явления, процеси, отношения. Както всяко знание, последното 

носи върху себе си неизбежният печат на релативизма - то фиксира състоянието 

на изучавания обект (неговата структура, съдържание, компоненти и техните 

характеристики, както и взаимните влияния и отношения между тях) към 

момента на провеждане на изследването. В този смисъл уловената от 

изследователя обща картина представлява своеобразна „снимка“, „картография“ 

на обективно съществуващата реалност, отнесена към точно определен времеви 

отрязък. Логично, изводите и обобщенията, с които завършва всяко СЕИ, се 

отнасят също така до определен времеви момент. В този смисъл изглежда 

логично да се говори за темпорално пространствени координати на 

познавателния процес при СЕИ. Това е необходимо с цел изричното експлициране 

на времевия момент и мястото на провеждане на изследването. 

Първо, провежданите изследвания се влияят от доминантите на 

социално икономическа обстановка към момента на провеждане на 

теренните действия за набиране на индивидуална емпирична информация. В 

зависимост от това дали социално икономическият климат към даден момент е 

спокоен или има деструктивни фактори, изразени в явна форма или в латентен 

вид, ще бъде събрана различна по характер емпирична информация за един и същ 

изследван обект. Различната социална атмосфера води до създаването на 

различен социален „тонус“ на хората, което пряко рефлектира върху тяхното 

поведение като респонденти и характера на оценките/мненията им за 

изучаваните признаци. Така например, коренно различни са моделите на 

поведение на респондентите преди 10.11.1989 г. и след това. В епохата на 

социализма, хората се отнасяха към провежданите социологически изследвания с 

подчертан респект, но и с голяма доза на социален конформизъм - респондентите 

се поместваха в ролята на добросъвестни граждани, които дават мнения по 

въпроси от общонационално или регионално значение. Затова малцина от 

респондентите си позволяваха да излязат извън стандартите и общоприетото 

говорене по изследваните въпроси. По важните въпроси имаше ясно 

артикулирано обществено мнение и при социологическите изследвания тези 

модели на общоприето мислене и говорене се възпроизвеждаха. Промяната в 



Интервюто в социалните науки 

 

123 

социално икономическите отношения доведе до съществена промяна в ценностно 

нормативната система на индивидите - старите ценности бяха разрушени и 

заменени от типичните за пазарния фундаментализъм норми, вярвания и 

нагласи. Промененият обществен морал доведе и до трансформиране на моделите 

на поведение при участие в социологически изследвания. От една страна, появи се 

тенденция за увеличаване на отказите от участие в демоскопски и 

социологически изследвания, а от друга страна значими части от респондентите 

започнаха да изразяват негативни и критикуващи мнения/оценки. Появи се 

тенденция за структуриране на общественото мнение (ясно разделяне на две 

половин или на повече части, отстояващи взаимно изключващи се позиции и 

мнения). Така в резултат от изследванията социологът започна да получава 

пъстра мозайка от мнения и оценки, отразяващи всички възможни гледни точки 

по изучавания обект, към конкретно взетия времеви момент. 

Второ, освен времевата координата, общественото мнение се отличава и 

с подчертан регионализъм, т.е.е при изследвания се установяват съществени 

разлики и специфики в начина, по който дадено явление/процес се оценява от 

жителите на отделните региони или населени места. Тази регионалност е 

валидна принципно за общественото мнение и начина на мислене на индивидите 

и се проявява независимо от използвания метод. 

Всеки регион или населено място има своя специфика и неповторима 

уникалност, която рефлектира върху отговорите на респондентите и придава 

регионална окраска на изказаните мнения. Специфичните проблеми на даден 

регион определят типично отношение на неговите представители при 

изучаването на тези проблеми. Например, при национално представително 

изследване25 през 2014 г. за влиянието на минималните осигурителни доходи 

върху заетостта, става ясно, че работодателите и наетите лица от икономическите 

по-слабо развитите местни икономики (Перник, Видин, Монтана, Враца, Разград, 

Търговище, Шумен, Кърджали и др.) се изказват много по-критично и негативно 

по отношение на прилаганата система от минималните осигурителни прагове, 

отколкото жителите на по-устойчивите в икономическо отношение райони 

(София-град, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора, Велико Търново, Габрово и 

др.). 

                                                 
25 Изследването е проведено по поръчка на МТСП, изпълнител на изследването е „Естат и 
партньори“, научен ръководител на изследването е Емилия Ченгелова. 
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Трето, характерът и съдържанието на индивидуалната емпирична 

информация търпи силно влияние от принадлежността на респондента към 

определена социална група - в това число, влияние оказва и семейството. Всяка 

социална група има свой концептуален, нравствен и поведенчески кодекс, 

компонент от който е изработването на устойчиви критерии за оценка на 

социално икономическите явления и процеси. Индивидите от различните 

социални групи се отличават по своето светоусещане, имат различни системи от 

базисни ценностни ориентации и диспозиции и оценяват действителността по 

различен начин. това, което е добро и допустимо за една група, е напълно 

недопустимо и осъдително според членовете на друга група. Принадлежността 

към дадена група изпълнява ролята на доминанта и детерминира 

индивидуалното поведение на членовете на тази група- те се съобразяват с 

нейния кодекс не само когато са вътре в групата, но и когато са вън от нея. 

Влиянието на социалната макро и микро среда стана отчетливо и 

забележимо при трансформирането на българското общество. под влиянието на 

социалните фактори настъпват отклонение в поведението на изследваните лица. 

Тяхното поведение варира чувствително, но като цяло се описва с две 

променливи - желание/нежелание за включване в изследването и 

желание/нежелание за даване на достоверни отговори на поставените 

изследователски въпроси. В този смисъл може да се твърди, социалните фактори 

оказват значимо влияние върху предварителните нагласи на респондентите и 

отношението им към социологическите изследвания като социална технология, 

което от своя страна води до силни влияния върху интервюирането и характера 

на съобщаваната информация. 

Така например, в условията на тежка икономическа криза каквото и да 

изследваме, получаваме по-песимистична, по-мрачна и по-критична картина, 

отколкото бихме получили при нормално функциониране на основните 

компоненти на социално икономическата система. В това отношение могат да се 

посочат множество примери от научно изследователската практика и общото 

между тях е, че независимо от изследвания проблем/тематика, когато макро 

средата в страната е утежнена или обществото е в състояние на криза, отговорите 

на респондентите възпроизвеждат това положение и поради това са или силно 
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критични, или по-песимистични26. 

Обобщавайки влиянието на социалните фактори върху поведението на 

представителите на различните социални групи и страти, подчертаваме 

изключителното влияние на социално груповата принадлежност върху 

поведението на респондентите и съдържанието на даваните от тях отговори. Тъй 

като двама участници в процеса на интервюиране са съзнателни субекти, тяхното 

поведение е индивидуална форма на пречупване/преосмисляне на 

съществуващите в обществото типични взаимовръзки. Затова всяко интервю има 

своя индивидуална социална окраска, която пряко кореспондира със социалния 

фон към момента на провеждане на изследването. Това от своя страна определя 

степента на достоверност на получената при този комуникационен акт 

емпирична информация. 

3.2. Методиката на интервюто и междуличностното взаимодействие 

„интервюер - респондент“ 

Прилагането на метода на интервюто изисква спазването на някои 

задължителни правила и методически стандарти, съобразени със спецификата на 

познавателния процес при интервюирането. Методическият срез на анализа на 

факторните влияния върху интервюирането и взаимодействието „интервюер-

респондент“ визира значимостта на прецизно разработената методология, от 

една страна, и спазването на произтичащите от нея методически изисквания, от 

                                                 
26 Едно изследване от началото на прехода в България е ясна илюстрация за описаните влияния на 
социалните фактори и социалната среда. Екип от института по социология при БАН предвиждаше 
изследване на тема „Социално групови различия и социално групово съзнание“. Пробното 
изследване се проведе през юли 1989 г. Тогава поведението на изследваните лица можеше да се 
опише по формулата „учител-ученик“: интервюираните лица кимаха с глави, усмихваха се 
многозначително и отговаряха точно според обществено приетите щампи. Интервюирането 
ставаше под формата на доста измъчено взаимодействие между интервюера и респондентите., той 
като трябваше да се отговаря на деликатни въпроси. Самото естество на темата на изследването, 
характерът на търсената информация и конкретните социални условия правеха задачата на 
интервюера трудно изпълнима., тъй като поведението на интервюираните лица неизменно беше 
съобразено с това, което е допустимо да се говори и това, което не бива да се коментира 
официално. Най-свободно бе поведението на представителите на интелигенцията, което се отрази 
върху съдържанието на получените от тях отговори. Когато през май 1990 г. изследователите 
посетиха представителите на същите тези изследвани съвкупности, завариха съвсем различно 
отношение към изучаваните проблеми, което впрочем бе напълно обяснимо в контекста на 
настъпилите коренни промени. Тогава общото поведение би могло да се опише по формулата 
„лекар- пациент“, защото в повечето случаи интервюто се превръщаше в отдушник на хората - те 
бяха благодарни на учените, които са се заинтересували от проблемите им и охотно споделяха 
трупаното с години напрежение. При тези интервюта общуването между интервюера и 
респондентите носеше отпечатъка на промяната - подлежащите на интервюиране лица по-бързо 
се съгласяваха да участват в изследването, отговаряха по-искрено и цялото им поведение бе 
значително по-разкрепостено. 
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друга страна. Последните са насочени към осигуряване на достоверна 

индивидуална информация. Този процес е в пряка зависимост от начина на 

интервюиране и от протичащото взаимодействие между интервюера и 

респондента. В този контекст е правомерно да се постави въпросът до колко и как 

именно методиката на интервюто влияе върху характера и съдържанието на 

взаимодействието „интервюер-респондент“. 

Като конкретизираме общата смеха от условия и изисквания за адекватно 

отразяване на изучавания обект, получаваме модел на методическо осигуряване 

на достоверна информация при интервюто. Колкото по-пълно и по-дълбоко и 

отразяването на изучавания обект, толкова по-достоверна е събраната 

индивидуална информация (Атанасов, 1990). достоверна индивидуална 

информация по метода на интервюто може да се получи, ако са спазени 

изискванията за адекватност спрямо следните шест условия: 

 

1. Избор на информационен източник. 

2. Избор на конкретен метод за набиране на индивидуална информация. 

3. Инструменти за набиране на индивидуалната информация. 

3. Подател на търсената информация. 

5. Получател на емпиричната информация. 

6. Ситуация на получаване на информацията. 

Предвид важността на тези шест условия, всяко от тях тук е предмет на 

самостоятелен анализ. 

 

1. Избор на информационен източник, адекватен на характера и 

съдържанието на търсената информация. Когато интервюто се избира като 

метод за набиране на индивидуална информация, се има предвид, че основният 

източник на информация ще бъде самосъзнанието на изследваните лица, като се 

добавя възможността за използване на интервюерите като източник на 

допълнителна експертна информация за реалното поведение на изследваните 

единици. Този етап е изключително важен за осъществяването на ефективен 

изследователски контакт между интервюерите и изследваните лица от 

генералната съвкупност. Характерът на взаимодействието между тях зависи на 
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първо място от темата на изследването и съдържателните компоненти на 

търсената информация. 

Например, ако търсим мненията на интервюираните лица по социално 

табуирани, деликатни теми, засягащи личния авторитет на изследваните лица и 

тяхното самолюбие, трябва внимателно да преценим дали сме в състояние да 

зададем въпросите по такъв начин, че да не нарушим нормалните отношения 

между интервюера и респондента, защото последното би довело до набиране на 

невярна информация по изучаваните свойства и характеристики на обекта. Върху 

избора на интервюто като метод влияе и факторът „степен на информираност на 

генералната съвкупност“ по изучаваните въпроси. Когато „самият обект на 

изследване притежава значителна степен на неопределеност спрямо 

измерваното свойство“ (Рабочая книга социолога, 1983), отговорите на 

респондентите се конструират изключително в условията на междуличностното 

взаимодействие „интервюер-респондент“. Те представляват наслагване на 

смисловите матрици на двамата участници в интервюто върху смисловата 

матрица, наложена от изследователя като рамка на взаимодействието - 

посредством разработения от него въпросник или друг изследователски 

инструмент. Затова ако избере интервюто, изследователят би трябвало да има 

предварителна представа за вероятната степен на информираност на 

изследваните лица по изучаваните въпроси, както и за предполагаемото равнище 

на формирано обществено съзнание и масово мнение по тези въпроси. 

Не трябва да се преминава границата на реалното ниво на 

информираност на генералната съвкупност за обекта на изследване. В 

противен случай изследователят създава предпоставки за когнитивно насилие 

над респондента. С този термин се обозначава ситуацията, когато 

изследователят очаква и изисква от изследваните лица да дават оценки или 

мнения по въпроси, за които изследваните лица няма информация или нивото им 

на осведоменост не е достатъчно широко и пълно, за да се формулират оценки и 

мнения. Така например, редица теми от социално икономическия дневен ред на 

обществото изискват много добро експертно познаване на съответната материя. 

По тези въпроси не може да се очаква хората да имат задълбочени познания. 

Затова в такива случаи е препоръчително най-напред да се проведат 

дълбочинните интервюта или фокус групови дискусии с експерти по темата, 
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които да очертаят проблематиката, да разкажат ясно и достъпно в какво се 

състои проблемът, да посочат решенията на проблемите. На основата на тези 

експертни интервюта изследователят може да разработи стандартизиран 

инструмент представително изследване, което да бъде или анкетно допитване, 

или по метода на стандартизираното интервю (в някоя от неговите 

разновидности). 

2. Практиката на провеждане на СЕИ показва, че изборът на един или 

друг конкретен метод трябва да бъде съобразен не само с характера на 

търсената информация, но и с особеностите на изследваната съвкупност и 

конкретните условия, при които ще се извърши набирането на индивидуалната 

информация. Подценяването на това изискване крие риск да превърне 

предпочетения метод в „сигурен“ източник на недостоверна информация и да 

обремени изследването със систематични грешки. Най-сигурната гаранция за 

правилността на направения избор е провеждането на пробно изследване, тъй 

като това е най-прекият начин за проверка на пригодността на съответния метод 

към съответните информационни източници и теренните условия. Понякога 

резултатите от пробното изследване могат да наложат пълна промяна на метода 

за набиране на индивидуална информация - в случай, че първоначално 

предпочетеният метод се окаже неадекватен на съвкупността и конкретните 

условия на терена. използването на различните разновидности на интервюто е в 

пряка връзка със степента на изученост на дадено социално явление или процес. 

Когато задачата е да се изследват сравнително нови социални феномени, 

отношения или процеси, за предпочитане е етапът на разработване на 

стандартизирани инструменти да се предхожда от изследователски модул с по-

ниска степен на формализация. Това може да бъде интервю с открити въпроси 

(дълбочинно интервю) или дори свободно интервю (свободен разговор по темата 

само с няколко предварително фиксирани изследователски въпроси, като се 

разчита респондентът чрез своята експертност да зададе дневния ред и хода на 

интервюто).Различната степен на стандартизация на интервюто предполага 

различни модели на поведение на двамата участници в интервюто. Колкото по-

свободна е процедурата (по.-ниска степен на формализация или стандартизация), 

толкова по-естествен е ходът на взаимодействието „интервюер-респондент“  и 

толкова по-непринудено протича комуникационният обмен между тях. Но 
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същевременно толкова по-големи са възможностите за превръщането на 

интервюера в източник на влияние върху поведението и отговорите на 

изследваното лице. И макар набирането на информация да става в условията на 

непринуден разговор, нейната достоверност може да се окаже силно занижена 

именно поради ярко изразения „ефект на интервюера“. Разбира се, пълната 

стандартизация на метода не означава, че влиянието на интервюера може изцяло 

да се неутрализира. Стандартизирането на научно изследователските процедури 

е предпоставка, но не и достатъчно условие за решаването на проблема, защото 

поведението на двамата партньори по общуване е резултат от наслагването на 

сложния механизъм на междуличностното взаимодействие върху методическата 

рамка на интервюирането. Отговорността на изследователя още при избора на 

вида интервю е голяма, тъй като по този начин се задават всички основни 

параметри на взаимодействието „интервюер-респондент“ - специфичната форма 

на техния контакт, начинът на протичане на интервюто, действията на 

интервюера по отношение на респондента (препоръчителните, допустимите, 

както и строго забранените), средствата за общуване, условията, при които ще си 

взаимодействат. 

Видът на интервюто оказва влияние и върху изпълването с конкретно 

съдържание на ролевите позиции на двамата участници в интервюто. При 

свободното интервю функциите на интервюера се доближават до тези на 

изследователя, тъй като тук предварително се определя темата на интервюто, а 

последователността и формулирането на въпросите са работа на интервюера. При 

стандартизираното интервю интервюерът изпълнява функциите на 

посредник/медиатор между изследователя и изследваното лице. Що се отнася до 

позицията на изследваното лице, то тя остава сравнително постоянна при всички 

видове интервю. Основните функции на респондента в ситуацията на 

интервюиране се свеждат до съобщаване на търсената информация, но все пак 

поведението на изследваното лице варира според предварително зададената 

позиция на интервюера - колкото по-свободна е позиционната роля на 

интервюера, толкова по-разчупено и непринудено е поведението на изследваното 

лице. Поставен в условията на тоталната предварителна зададеност на 

стандартизираното интервю, респондентът интуитивно чувства необходимостта 

от придържането към някакви норми, отговарящи на създадената от интервюера 
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обща атмосфера на интервюирането. Оттук произтича и важността на правилно 

подбраното (за всеки отделен случай на интервюиране) позиционно поведение на 

интервюера. 

3. Инструменти за набиране на индивидуалната информация. В 

повечето случаи проблемът за разработването на надежден инструментариум се 

асоциира с конструирането на работоспособен въпросник. Това се обяснява с 

обстоятелството, че при СЕИ въпросникът изпълнява ролята на: 1) материален 

израз на програмата на изследването; 2) инструмент (средство) за набиране на 

емпиричната информация и 3) носител на информация, предназначена за 

обработка със специализиран софтуер (Атанасов, Георгиева, Молхов, 1992). 

Когато методът за набиране на индивидуална информация е интервюто, 

вниманието на изследователя е насочено не само към разработването на 

въпросника (при стандартизираните разновидности на интервюто) или насоките 

за интервю (при дълбочинното или повествователното интервю), но и към 

разработването на подробни и ясни инструкции за работа в изследователските 

инструменти. 

Предвид изключителната важност на разработването на изследователския 

инструментариум, на този въпрос ще се спрем малко по-късно, в отделно 

обособена глава на настоящата монография. 

В контекста на провеждания анализ на междуличностното взаимодействие 

„интервюер-респондент“ ще посочим очевидното: колкото по-съвършена е 

структурата и съдържанието  на изследователските инструменти, толкова по-

малки са възможностите за негативно влияние на интервюера върху 

изследваните лица. Ето защо от умението на изследователя да подготви добри 

изследователски инструменти зависи дали процесът на интервюиране ще 

протече нормално, без проблеми и без излишни интерференции от страна на 

интервюера. От гл.т. на гладкото протичане на научно изследователското 

общуване между интервюера и респондента от особено значение е до каква 

степен изследователският инструмент изпълнява функцията да събира 

индивидуална информация. В този смисъл е прието да се дискутира различната 

степен на работоспособност на инструмента, която се определя в зависимост от 

това как той се възприема от интервюера и респондентите и какви 

взаимоотношения предпоставя в процеса на интервюирането. По същество, става 
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дума за адекватността на изследователския инструмент спрямо изследваната 

съвкупност и спрямо метода за набиране на индивидуална емпирична 

информация. 

Към изискването за адекватност на изследователските инструменти се 

добавя изискването за надеждност на скалите, която се изразява в три 

аспекта - правилност, устойчивост и валидност. Тъй като при интервюто 

набирането на индивидуалната информация става в условията на специфично 

междуличностно взаимодействие „интервюер - респондент“, изследователският 

инструмент придобива още една съществено важна функция - той изпълнява 

ролята на координатор на съвместната дейност на двамата участници в 

интервюто. Разглежданата функция се реализира в най-чист вид при 

стандартизираното интервю. От една страна, тук въпросникът е средството, чрез 

което изследователят достига до изследваните лица. Тази връзка е опосредствана 

по своя характер и кратковременна по своята продължителност - 

изследователите предлагат на попадналите в извадката лица да отговорят на 

въпросите, включени във въпросника. В същото време, чрез въпросника се 

дефинират общите координати на взаимодействието между интервюера и 

респондента. В този смисъл, въпросникът е константната величина, 

детерминираща пряката връзка между тях. Това обстоятелство следва да се взема 

предвид при структурирането на въпросника. Внимателно би следвало да се 

прецени мястото на „лесните“ и „трудните“ въпроси, както и разполагането на 

въпросите, засягащи по-деликатни теми. Обикновено последните се поставят в 

средата на въпросника, кат осе предполага, че до този момент изследваното лице 

е получило увереност в своите способности да отговаря и е по-спокойно за 

престижа си. Ако зададеният въпрос е нетактичен, засяга самолюбието, 

авторитета, личността на респондента или вътрешното му равновесие, най-

вероятно е да последва отрицателна реакция. Нейните прояви могат да се сведат 

или до рязко намаляване на желанието на респондента за по-нататъшно участие в 

интервюто, или до съобщаване на недостоверна информация, или отчетливо 

изразена агресивност както по отношение на въпросника и изследователите, така 

и спрямо интервюера. При всички случаи нетактично зададеният въпрос води до 

нарушаване на обстановката на сътрудничество между двамата партньори и 

смяната й с недоброжелателност от страна на респондента. 
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Пак от гл.т. на създаването на благоприятни предпоставки за интервюиран, 

при дизайна на въпросника въпросите следва да бъдат подредени така, че да 

позволяват интересът на респондента към интервюто да се поддържа до края, да 

създават желание и мотивировка за сътрудничество с анкетьора, за позволяват 

даването на достоверни отговори. Да припомним, че ако изследователят не реши 

тези въпроси още на етапа на конструирането на въпросника, то независимо от 

старанието и добросъвестността на интервюерите, получените съдържателни 

резултати могат да се окажат незадоволителни. Този аспект от дизайна 

въпросника заслужава специално внимание, тъй като повечето изследователи 

полагат усилия преди всичко по спазването на изискванията и правилата за 

формулиране на въпросите. Безспорно е, че формалните и съдържателните 

характеристики на въпросите и отговорите към тях са от първостепенно 

значение за работоспособността на въпросника. но не бива да се забравя фактът, 

че начинът на подреждане на въпросите може коренно да промени вложеното в 

тях съдържание и замисъл и да доведе до получаване на неискрени или 

недостоверни отговори. 

Характерът на взаимодействието между интервюера и изследваното 

лице се определя от изучаваната тема. Има такива тематични области, при 

изследването на които интервюерът трябва да положи изключителни усилия и 

такт, за да влезе в доверителния кръг на респондента и да го стимули за 

съобщаване на достоверни отговори. Дори да е налице добре свършена работа от 

страна на интервюера на първоначалния етап на интервюто, несполучливото 

разполагане на отделните въпроси може рязко да снижи ефективността на 

взаимодействието между интервюера и респондента в хода на интервюирането. 

В специализираната социологическа литература съществува огромно 

количество съвети и указания за това как да се формулират въпроси. Затова 

тук няма да се спираме на тази проблематика. Ще посочим само, че от гл.т. на 

анализа на взаимодействието между интервюера и респондента от съществено 

значение е стриктното да се спазват всички изисквания за формулиране на 

въпросите и скалите с отговорите, тъй като това е предпоставка за 

осъществяването на пълноценна комуникативна връзка между двамата 

участника в интервюто. От съществено значение са също така и изискванията 

относно съдържанието и обхвата на въпросите и отговорите. към тях. Практиката 
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показва, че колкото предложените алтернативи в скалите за отговор са по-

далечни и различни от действителното положение на нещата, толкова по-голямо 

е колебанието на изследваното лице при избора на отговор - следователно, 

толкова по-силно е влиянието на интервюера върху отговорите на респондента. 

„Въпросите и отговорите към тях са първичните мерки, с които се пристъпва към 

описание и обяснение на изследваните явления и процеси“ (Атанасов, 1990). Затова 

колкото по-прецизни са те, толкова по-реални са шансовете на изследователя да 

получи отговори, отразяващи действителните мнения, оценки и реалното 

поведение на изследваните лица. 

Качествената страна на въпросите е фактор с подчертано силно влияние 

върху динамиката и характера на взаимодействието „интервюер-респондент“. Не 

е за подценяване обаче и количеството въпроси, включени във въпросника. 

Много от изследователите в желанието си да обхванат всестранно изучаваните 

теми, натрупват огромен брой въпроси към изследваните лица. От 

социологическата литература е добре известно, че оптималният брой въпроси за 

едно интервю е между 25 и 30. След тази граница процесът на интервюиране се 

затруднява по простата причина, че настъпва умора. При това, изморяват се не 

само респондентите, както обикновено се изтъква - уморяват се и интервюерите, 

като в резултат от това те могат да станат по-невнимателни в действията и 

поведението си и да повлияят съществено върху достоверността на събраната 

емпирична информация. Психологически след 15-тата минута се забелязват 

първите признаци на умора. При различните индивиди умората, като следствие 

от общото психофизическо състояние и скоростта на протичане на 

психофизиологическите процеси, настъпва след различно количество вложени 

усилия. Това е валидно с още по-голяма сила за извършването на непривични 

дейности, каквато е например ролята на респондент. Важен допълнителен 

компонент тук е темата - ако тя е обикновена, хората я приемат като част от 

ежедневието им и отговарят без проблем. Но ако е по-специфична тема, това 

натоварва допълнително и води до влошаване на психомоторните показатели на 

изследваните лица. Затова при някои респонденти се забелязва умора дори след 

5-10 минутно интервюиране, а при други тези признаци се появяват чак след 30 

минутно интервюиране. 
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Изследователите са наясно с тези особености на човешкото възприятие и 

общуване и затова прибягват до малка хитрост - включването на таблични 

въпроси. По този начин формално решават проблема с общия бой въпроси - те 

могат да речем да са 15 или максимум 20. Но включването на табличните въпроси 

само илюзорно намалява идеята за продължителността на интервюирането - на 

практика, отговарянето на табличните въпроси дори е по-сложно, тъй като 

изисква засилено внимание както от респондента, така и от интервюера. В 

контекста на тази малка изследователска хитрост става ясно защо интервюерите 

често отправят упреци към ръководителите на изследването и критикуват 

тромавите въпросници. 

Няколко думи за инструкциите, които се изготвят във връзка са 

реализацията на изследванията. В зависимост от спецификата на конкретното 

изследване и сложността на прилаганата методика могат ад се окажат 

необходими няколко инструкции - за научните ръководители, за интервюерите, 

за респондентите, отделно инструкции за логически оглед и за 

шифриране/кодиране27. Независимо от предназначението на инструкцията, тя 

трябва да бъде всеобхватна и пълна, да съдържа указания в максимално 

операционен вид, които не се нуждаят от допълнителни разяснения и се 

възприемат еднозначно от всички, за които е предназначена съответната 

инструкция. 

При интервюто обикновен се подготвят отделни инструкции за научните 

ръководители (супервайзорите) и за интервюерите, с помощта на които се 

стандартизират и унифицират действията на терена. Опитният изследовател 

знае, че не бива да пести труда си за разработването на инструкция, осигуряваща 

инвариантно ролево поведение на всеки един интервюер и максимална 

идентичност на познавателния процес. Защото от тази предварителна 

информация, както и реалните основания за нейната сравнимост, зависи 

достоверността на събраната емпирична информация.  

4. Подател на търсената информация. Определянето на лицата, от които 

ще бъде събрана търсената информация при интервюто, само първата стъпка. По-

важното е подлежащите на изследване лица да бъдат адекватен източник за 
                                                 
27 По идея на секция МОЕСИ с ръководител чл.-кор. проф. д.с.н. Атанас Атанасов към Института по 
социология при БАН (1980-1993 г.) на изследователите се препоръчва провеждането на 
методически проверки от различен тип. Това изисква добавянето на съответните инструкции за 
тяхното осъществяване.  
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набиране на информацията. Това означава те да бъдат достатъчно информирани 

по изучаваните въпроси, т.е. да притежават съответното знание, и в същото време 

да желаят, т.е. да се съгласят, да дадат своите мнения, като вземат участие в 

изследването. ако допуснем, че бъдещите респонденти са потенциални носители 

на търсената информация, въпросът се свежда до това как да подходим към тях, 

за да получим действително съдействие от тяхна страна и да предизвикаме 

даването на достоверни отговори. Едва ли има изследовател, който да не си е 

блъскал главата над тези проблеми. Теоретически нещата изглеждат ясни, но 

практическото осигуряване на адекватна реакция на изследваното лице е 

несравнимо по-трудно. Това е така, че защото разработеният от изследователите 

въпросник за интервю и инструкциите за работа с него са само подготвителният 

етап, задаващ хипотетично общия ход на интервюирането. Как действително ще 

протече интервюто, какви взаимоотношения ще се установят между интервюера 

и респондента и какви съдържателни резултат ще бъдат получени зависи най-

вече от осъщественото в рамките на интервюто взаимодействие между 

интервюера и респондента. Подчертаваме, че става дума за взаимодействие - 

следователно налице са взаимни влияния и в двете посоки: както интервюерът 

влияе върху цялостното поведение на изследваното лице, така и изследваното 

лице, макар и подсъзнателно, определя модела на поведение на интервюера. В 

този смисъл възможността за осигуряване на адекватни отговор от респондента 

следва да се разглежда преимуществено в контекста на обособеното вече 

взаимодействие. 

Когато са спазени всички други изисквания за адекватност на 

информационния източник, адекватност на метода за набиране на информация, 

адекватност на изследователския инструментариум, взаимодействието между 

интервюера и респондента би трябвало да премине коректно, спокойно и да 

завърши с набирането на достоверни резултати. Тук обаче се намесва факторът с 

голямо „Ф“ - интервюерът“. 

5. Получател на емпиричната информация. За интервюера като водеща 

фигура при интервюто и писано толкова много, че трудно може да се каже нещо, 

без да се поеме риска от повторение на вече разисквани аспекти или тези. И това е 

напълно нормално, тъй като в практиката си социолозите рано или късно се 

сблъскват с проблемите, идващи по линия на използвания апарат от интервюери. 
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Добре известно е, че и най-добрият инструментариум, поставен в ръцете на 

недобросъвестен или не добре подготвен интервюер, губи своята сила и дори 

може да се превърне в своята противоположност - от средство за набиране на 

достоверна информация - в средство за създаване на отрицателно отношение съм 

СЕИ. Дали ще бъде реализиран замисълът на изследването и дали получената 

информация ще бъде представителна и достоверна зависи от работата на 

интервюерите на терена. почти във всеки учебник ще срещнем предписания за 

това какви качества трябва да притежават интервюерите, за да могат да се 

справят с отговорната работа по набирането на индивидуалната информация. 

Утвърдено е също така виждането, че за целта интервюерите трябва да бъдат 

внимателно подбирани и да преминават специално обучение. Всичко това е 

необходимо, тъй като „конкретизирането на условията и изискванията за 

постигане на достоверна индивидуална информация натрупва толкова много 

детайли и правила за действие на терена, че действително само много умело 

подготвени и проявяващи високо съзнание анкетьори са в състояние да не 

допускат грешки или в най-лошия случай да минимизират техния брой и величина. 

неслучайно получаването на достоверни отговори от изследваните лица се 

признава за изкуство, което не се отдава на всеки човек.“ (Атанасов, 1990). 

Както се вижда, потребността от подбор и обучение на интервюерите е 

осъзната от изследователите. Но все още в редица случаи се подценява 

практическото изпълнение на правилата за подбор на качествени и добре 

подготвени интервюери. Относително по-голямата сложност на провеждане на 

интервюто изисква да се извърши специален подбор на хора, притежаващи точно 

определени качества, и провеждане на целенасочено обучение с тях, което би им 

дало необходимите знания и практически умения за моделите на провеждане на 

различните видове интервю. Само тогава добрите пожелания и солидните 

теоретически разработки биха имали практическа ценност. 

Взаимодействието на интервюера с респондента може да бъде подложено 

на различно влияния. Но тъй като преките участници в него са точно фиксирани 

(интервюер плюс изследвано лице), то от това следва, че ако съумеем да 

контролираме поведението на единия и другия, ще овладеем и процеса на 

интервюиране като цяло. що се отнася до интервюера, неговото поведение може 

да бъде програмирано с достатъчно голяма точност от изследователя. За целта е 
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нужно интервюерът да притежава нужните качества, да е преминал през 

обучение и да е практически на „ти“ с тънкостите на интервюирането. Когато е 

осъществен целенасочен подбор и подготовка на интервюерите, може с голяма 

степен на вероятност да се очаква, че интервюерът ще спази изискванията на 

метода при набирането на индивидуалната информация и по този начин ще 

гарантира нейната достоверност. 

Обобщавайки казаното за интервюера като получател на търсената 

информация, бихме искали да обърнем внимание на един силно коментиран факт. 

В специализираната литература често се говори за необходимостта да се 

неутрализира влиянието на интервюера в процеса на интервюирането. Често 

пъти това се схваща буквално и едва ли не излиза, че интервюерът трябва да е 

добре тренирана машина, която не издава никакви емоционални състояния и 

преживявания по време на контакта си с изследваното лице. Подобно разбиране е 

не само механистично-вулгарно, но и наивно. Като се включва в особения вид 

общуване, използвано за научно изследователски цели, интервюерът подчинява 

себе си на изискванията на изследователя. Но при все това интервюерът си остава 

човек. Именно благодарение на определени свои личностни характеристики 

интервюерът е или не е в състояние да убеди едно или друго лице да вземе 

присърце ролята на респондента. Така че в процеса на интервюиране и двамата се 

изявяват като личности, с присъщите им качества и типични характеристики. 

Освен това, самият факт, че интервюерът и изследваното лице общуват помежду 

си, вече означава наличие на определени взаимни влияния. 

Не е възможно да се изчисти докрай влиянието на интервюера, защото 

дори със самото си присъствие той оказва влияние върху изследваното лице. 

Въпросът е по-скоро да се коригира поведението на интервюера по такъв 

начин, че той да не бъде източник на „вредно“ влияние върху партньора си, 

което в нашия случай се определя като въздействие върху адекватната 

реакция на изследваното лице по отношение на изследователския 

инструмент и интервюера. Следователно задачата тук е да се вникне в 

същността на възможните взаимовлияния и да се стимулират тези 

компоненти, които биха способствали за получаването на обективна 

емпирична информация, като се неутрализират елементите, тласкащи 
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развитието на комуникационния обмен в негативна посока (разбирано като 

такъв обмен, който води до получаване на недостоверни отговори). 

6. Ситуация на получаване на информацията. Анализът на процеса на 

интервюиране би бил непълен, ако не включва разглеждането на обстановката за 

набиране на индивидуалната информация. Става въпрос за т.н. ситуационни 

фактори, които в най-общия си вид представляват съвкупността от конкретните 

условия на интервюиране. В по-широк смисъл ситуацията на интервюто винаги 

се намира под влиянието на социално икономическите условия и общата 

обстановка в страната, региона, града, селото. Към тях се прибавят и 

специфичните особености на атмосферата, в която интервюерът се среща с 

изследваното лице и провежда интервюто. В контекста на нашия анализ 

факторът „ситуация“ придобива още по-голяма значимост. 

Натрупаният методологически и методически опит ни позволява да 

говорим за наличието на значими влияния между следните условия на 

интервюирането и разгръщащото се в неговите рамките взаимодействие 

„интервюер-респондент“:  

1. Време на провеждане на интервюто; 

2. Място на провеждане на интервюто; 

3. Заетост на интервюираното лице по време на интервюто; 

4. Присъствие на странични лица; 

5. Продължителност на интервюто; 

6. Общо психофизиологическо състояние на изследваното лице и на 

интервюера. 

За всяко изследване, като се имат предвид характера и съдържанието на 

търсената информация и особеностите на изследваната съвкупност, 

задължително се отбелязва желателната обстановка за провеждане на 

интервюто. Отделните нейни елементи се регламентират от изследователя и 

спазването им от интервюерите е необходима предпоставка за осигуряването на 

идентични условия на познавателния процес. От друга страна, следва да се 

отчитат възможните влияния на ситуационните фактори върху хода, 

насочеността и резултатността на взаимодействието между интервюера и 

изследваното лице. Затова когато се прави обща методическа оценка на 

достоверността на информацията, получена в процеса на интервюто, непременно 
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трябва да се оцени под влиянието на какви ситуационни фактори е станало 

нейното набиране и каква е била силата на тяхното въздействие върху 

динамиката на интервюто като цяло. 

3.3. Социално психологически аспект на факторните влияния върху 

взаимодействието „интервюер-респондент“ 

Сложността на процеса на интервюиране идва именно от обстоятелството, 

че в него и двамата встъпват с цялото си богатство от качества, възприети 

образци/шаблони на поведение и на оценка. Поради това прецизно разработената 

програма на изследването, спазването на условията и изискванията за адекватно 

отразяване на изучавания обект са само предпоставка за получаването на 

достоверна информация. Върху степента на достоверност на събираната 

индивидуална информация силно влияние оказва социално психологическият 

фон на интервюто. Той се създава под въздействието на сложен комплекс от 

фактори. Конкретното им изучаване и описание представлява доста обемна 

работа, затова тук ще се ограничим само до общото им маркиране. 

На първо място, определено влияние върху отношенията между 

интервюера и респондента имат техните обективни характеристики - пол, 

възраст, образование, семейно положение, социален статус, политически 

възгледи. Значението на посочените характеристики за качеството на 

получаваната индивидуална информация е много по-голямо, отколкото 

обикновено се счита. фактически, често пъти именно тези фактори обуславят 

начина на протичане на интервюто, неговата продължителност и получените 

съдържателни резултати. Взаимоотношенията между интервюера и респондента 

се определят от наслагването и отразяването на присъщите им обективни 

характеристики. 

На второ място, внимание заслужават психофизиологическите 

(субективните) характеристики на двамата партньори по общуване. Към този вид 

характеристики се отнасят темпераментът, особеностите на висшата нервна 

дейност (мислен, памет, внимание, воля) и съвкупността от чертите, 

конституиращи характера на дадения индивид. В социологическата литература се 

говори за това какви качества трябва да притежава интервюерът, за да се справи с 

провеждането на интервюто. Извеждането на тези качества трябва да стане не на 

основата на теоретически предположения, а при целенасоченото методическо 
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изследване на взаимодействието между интервюера и респондента и 

установяването на практическите закономерности, съпровождащи общуването 

между тях. кат осе имат предвид възможните взаимни влияния и функциите на 

двата партньори, могат да се разработят и емпирически да се верифицират 

модели на психофизиологическа съвместимост на двата партньори по общуване. 

такива изследвания се правят за целите на социалната психология и могат да се 

заимстват, за да се оптимизират отношенията в рамките на интервюто.  

На трето място, силно влияние върху съдържателните резултати от 

интервюто оказват поведенческите фактори. Всеки отделен процес на 

интервюиране и е неповторим, тъй като носи личностната окраска на двамата 

участници в него. Автентичността му се поражда от обстоятелството на уникално 

разиграване на позиционните роли, в резултат на което се установява 

специфично ролево взаимодействие. то е функция от начините, по които 

интервюерът и респондентът изпълняват ролите си. Най-общо казано, то дава 

представа за поведението на двамата. Отчитаме цялата сложност на причините, 

поради които индивидът може да си присвои един или друг модел на поведение и 

да прибегне към него в подходящ момент. Природата на действителното 

поведение се определя от широка гама социално психологически фактори. Сред 

тя с подчертано силно влияние са такива фактори като системата от ценностни 

ориентации, усвоените социални роли и социални норми, интериоризираните от 

индивида еталони на възприемане и оценка. Те рефлектират върху типичното за 

индивида поведение и в този смисъл са константи с личностна значимост за него. 

В по-тесен план могат да се очертаят факторите, съпътстващи конкретния акт на 

взаимно възприемане и отразяване на партньорите - това са нагласата и 

предварителните и очаквания един спрямо друг, първите им впечатления, 

взаимното им разпознаване (прочитане) и взаимното отразяване, както и 

присъщите на тези феномени „ефекти“. 

Всички тези фактори в своята съвкупност създават определена 

психологическа атмосфера, която може да благоприятства или обратното - да 

възпрепятства установяването на коректни взаимоотношения между интервюера 

и респондента. Какво може да направи изследователят в това отношение? Тъй 

като поведението на изследваното лице само може да се предположи, което не 

изключва появата на напълно неочаквани нюанси, то изследователят трябва да е 
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наясно поне с поведението на интервюера. Може да се изисква от интервюера 

точно определена линия на поведение, съобразена със спецификата на 

изпълняваната роля и да изиска от него добросъвестно и педантично изпълнение 

на ролята. Но освен това, интервюерът трябва да е предварително подготвен за 

основните типове ситуации, с които е най-вероятно да ес срещне на терена. 

Отговорност на изследователя е да предвиди тази ситуации и предварително да 

даде инструкции на интервюера как да работи с различните респонденти. Но за 

целта действително е необходимо да се  познават в детайли протичащото в 

рамките на интервюирането взаимодействие между интервюера и респондента.  

И така, взаимодействието между интервюера и респондента протича в 

специфичните условия на научно изследователската процедура, обозначена като 

интервю. Какъв ще бъде нейният ход и съдържание, доколко получените 

съдържателни резултати ще бъдат адекватно отражение на изучаваните свойства 

и явления и до каква степен ще бъде реализиран предварителният замисъл на 

изследователя - всичко това зависи от въздействието на различни по своята 

природа и насоченост фактори. Относителната тежест на всеки един от тях 

варира съобразно общите характеристики на изследването (неговата програма, 

търсената информация, подлежащата на изследване съвкупност). Важното за 

изследователя е да притежава определени знания за значимостта на отделните 

фактори, отнесени към конкретно взет случай, и взаимовръзките между тях. 

Въпреки цялата им сложност, те подлежат на емпирично изучаване с помощта на 

специално дизайнирани експериментални методики. 
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ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. 

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО 

„ИНТЕРВЮЕР-РЕСПОНДЕНТ“ ПРИ ИНТЕРВЮТО 

1. Декомпозиране на взаимодействието „интервюер-респондент“ при 

интервюто в социалните науки 

Извеждането на теоретичните конструкти, описващи своеобразността и 

уникалността на разглежданото взаимодействие, представлява необходимата 

методологическа основа за детайлното опознаване на процеса на интервюиране и 

специфичните отношения и взаимовлияния между неговите участници. В 

настоящата глава описанието на взаимодействието „интервюер-респондент“ се 

конкретизира, като се извеждат адекватни емпирични еквиваленти, описващи 

съдържанието на изучавания феномен. 

Извършването на преход от мисловни конструкти, описващи типичните за 

изследвания обект свойства и отношения, към емпирични прояви, подлежащи не 

непосредствена регистрация, традиционно се обозначава като 

операционализация на понятията. За този процес е характерно, че посредством 

познавателните възможности на теоретичното мислене сложните понятия се 

подлагат на декомпозиране, в резултат на което се обособяват техните по-

елементарни съставки (Михайлов, 1980; Атанасов, 1981, 1990). Операциона-

лизацията на дадено понятие е в пряка зависимост от иманентно присъщите му 

природа и съдържание. колкото по-абстрактно е понятието, толкова по-сложен е 

преходът към релевантните емпирични прояви. като преминава през различни 

нива на емпирична приближеност, изследователят върви от абстрактните 

понятия към извеждането на понятия с еднозначна интерпретация. На 

последните значително по-лесно могат да се съпоставят конкретни емпирични 

прояви (индикатори). Поради високата си степен на непосредствена 

наблюдаемост, те подлежат на измерване, в резултат на което изследователят 

получава практическа възможност за изучаването на социалните явления, 

процеси или отношения. 

В търсене на адекватни емпирични прояви, които биха били достоверно 

указание за действителните свойства и отношения, ще изхождаме от общата 

постановка, че взаимодействието „интервюер-респондент“ е преди всичко 

специфичен вид научно изследователско общуване. 
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Декомпозирането на взаимните отношения между интервюера и 

респондента не е от лесните познавателни задачи. За нейното решаване в 

конкретния случай е приложен подходът за разглеждането на общуването 

едновременно и като отношение, и като дейност, и като процес (Брудный, 1972). 

този подход дава гаранции за всеобхватност и системност при декомпозирането 

на понятието, като в същото време синтезира изследователските усилия при 

изграждането на индикаторна система за емпиричното му изучаване. От друга 

страна, взаимодействието между интервюера и респондента е вид общуване, 

чийто характер и основни компоненти се конституират от изследователските 

цели и конкретната методика на за набиране на индивидуална емпирична 

информация.  

Ето защо операционалното представяне на взаимодействието между 

двамата преки участници в интервюто е целесъобразно да се извърши при 

спазването на следната изследователска логика: 

1. Анализ и операционализация на взаимодействието „интервюер-

респондент“ като процес. 

2. Описание на резултатите от взаимодействието „интервюер-респондент“. 

3. Анализ на взаимодействието „интервюер-респондент“ от гл.т. на това до 

каква степен то може да бъде източник на отклонения от получаването на 

достоверни индивидуални отговори при интервюто. 

Изясняването на посочените три изследователски плоскости логично води 

до конкретизация на разглежданото взаимодействие, като се стига до 

идентифициране и описание на най-лесно уловимите и непосредствено 

наблюдаеми негови емпирични референти. Това от своя страна представлява 

основата за извеждането на индикаторна система за експерименталното 

изучаване на процеса на интервюиране и протичащото в неговите рамки 

взаимодействие между интервюера и респондента. 

1.1. Ситуация на провеждане на интервюто 

Предвид безспорната значимост на фактора „ситуация“ за нормалното 

осъществяване на процеса по набиране на индивидуалната информация и 

осигуряването на нейната достоверност, ситуационните условия са предмет на 

задълбочени проучвания в областта на методологията и методиката на 
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социологическите изследвания28. В контекста на интерактивния модел, този 

въпрос изисква да бъде специално разгледан, като тук се поставя акцент върху 

взаимовръзката между ситуационните условия, от една страна, и характера и 

съдържанието на взаимодействието „интервюер-респондент“, от друга страна. 

В съдържателно отношение понятието „ситуация на провеждане на 

интервюто“ включва следните основни компоненти - 1) място на провеждане на 

интервюто, 2) време на провеждане на интервюто, 3) заетост на лицето по време 

на интервюирането, 4) обстановка на провеждането на интервюто, 5) присъствие 

на странични лица и 6)продължителност на интервюто. 

1. Място на провеждане на интервюто. В социологическата литература се 

говори за обособяването на шест подходящи места за провеждане на интервю: 

 Работното място на респондента; 

 Изолирано помещение в местоработата на респондента; 

 Жилището на респондента; 

 Официално място; 

 Неутрално място; 

 На улицата. 

При избора на най-подходящото място изследователят се ръководи преди 

всичко от темата на изследването и характера на търсената индивидуална 

информация. При това обаче се отчита факта, че спецификата на всяко от 

посочените места предопределя възможностите за развитие на определен тип 

отношения между интервюера и респондента. В различните ситуации те 

получават следното развитие: 

 Интервю на работното място на респондента: Поведението на 

изследваното лице се определя от конкретната конфигурация на следните 

две обстоятелства - 1) производствени позиции и задължения на 

респондента и 2) микросредата на работното място (текущи проблеми, 

настроения, доминанти в психоклимата). Изследваното лице приема 

интервюера като човек, който също си върши работата. Общият тон на 

интервюто е делови. В началото на интервюто преобладават официално-

тържествените или официално-сдържаните отношения. В хода на 

интервюто отношенията придобиват по-разчупена форма. Динамиката на 

                                                 
28 По тези въпроси подробно виж Гречихин (1988),  Журавлева (1990), Атанасов (1990), Ченгелова 
(1991, 1995, 1996).  
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отношенията между двамата партньора зависи преди всичко от 

личностните и професионалните качества на интервюера; 

 Интервю в изолирано място на местоработата на респондента: Това е 

подобрена разновидност на първия вариант. В този случай деловият тон 

на интервюто се запазва, като отстраняването на някои недостатъци на 

микросредата (присъствие на колеги или отвличащи шумове) създава по-

голяма откровеност и искреност на респондента - лицето се чувства по-

спокойно и по-уверено в себе си, а отговорите му са с по-висока степен на 

достоверност. В никакъв случай интервюто не бива да се провежда в 

присъствието на лица, заемащи по-висока длъжност в служебната 

йерархия, защото това тотално изкривява отговорите на респондента и в 

крайна сметка се получават социално желателни емпирични данни. Те 

може и да отразяват реалните мнения на респондента, но може и да са 

следствие от присъствието на лица в супериорно положение и да бъдат 

коренно различни от действителните оценки на респондента. Ако 

възникне ситуация от втория случай, интервюерът е длъжен да помоли 

присъстващите странични лица да напуснат помещението; 

 Интервю в жилището на респондента: От гл.т. на възможностите за 

ефективно взаимодействие между интервюера и респондента, този 

вариант има своите големи плюсове и минуси: положителното е, че 

домашната обстановка предразполага лицето към максимална 

откровеност и свобода на изказа, а интервюерът получава непосредствена 

информация за интересите на респондента и я съпоставя с отговорите. В 

същото време, нормалният ход на интервюто може да бъде смутен в 

значителна степен от присъствието и влиянието на членове на 

семейството или от заетостта на лицето с домашни ангажименти. Тъй 

като респондентът приема интервюера като гост, техните отношения се 

развиват по схемата „домакин-гост“. Отношението на респондента към 

интервюто и интервюера варира в широк периметър - от сърдечност и 

любознателност до неприкрита досада. В повечето случаи общият дух на 

интервюто е свободен, общуването е непринудено и живо; 

 Интервю на официално място (социологическа лаборатория, кабинет, 

офис): Използването на тази опция се препоръчва само в редки случаи, 
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тъй като отношенията между интервюера и респондента придобиват 

изкуствен, напрегнат характер. Общуването е от типа „учител-ученик“ или 

в най-добрия случай е от типа „експериментатор- изследван обект“. И в 

двата случая поведението на респондента е много по-сковано от 

обикновеното, а в съдържателно отношение отговорите са шаблонни - 

съответстващи на общо приетите норми и на принципа за запазване на 

личностната идентичност на индивида; 

 Интервю на неутрално място: Обикновено това е място, еднакво чуждо и 

на интервюера, и на респондента (коридор, празна стая, клуб, кафе-

сладкарница и т.н.). Този вариант за провеждане на интервюто също се 

препоръчва в крайни случаи, тъй като естествените шумове на 

публичните места не създават благоприятни предпоставки за провеждане 

на пълноценно интервю. Изключение прави единствено ситуацията, ако е 

подбрано спокойно и относително тихо публично място, на което 

респондентът и интервюерът се чувстват еднакво добре, има добра 

чуваемост и може да се проведе изследователски разговор без отвличащи 

шумове. Това е валидно с особена сила за дълбочинните интервюта, тъй 

като в повечето случаи се изисква те да бъдат записвани (аудиозапис), а 

това изисква ниски нива на страничен шум; 

 Интервю на улицата: Това е допустим случай, когато се провеждат 

лаконични интервюта с хора, обединени от някакъв общ интерес 

(например, посещения на концерт, изложба, парк и т.н.). В тези случаи 

интервюерът разполага с броени минути за осъществяването на контакта 

и получаването на търсената емпирична информация. Затова от 

интервюера се изисква отлична подготовка и висок професионализъм, в 

съчетание с качества като подчертана екстравертност, висока 

комуникативност, личен чар, умение да вдъхва доверие в хората. Този тип 

интервюта преминават по формулата „случайни непознати“, поради което 

отношенията между интервюера и респондента са като между 

равнопоставени партньори. Практиката показва, че в зависимост от 

темата може да се постигне високо ниво на достоверност. 

Общото правило при избора на конкретно място за провеждане на 

интервю е, че в зависимост от избраното място респондентът ще изпълнява 
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различна роля, която е релевантна на избраното място. Така например, в 

домашна обстановка респондентът ще изпълнява ролята на родител (майка или 

баща), на съпруг/съпруга, на син или дъщеря. Ако интервюто се провежда на 

работното място, респондентът ще изпълнява роля, съответстваща на заеманата 

от него длъжностна позиция. И независимо от темата на изследването, 

отношенията с интервюера се градят на основата на ролята, която към момента 

на интервюто се изпълнява от лицето -затова едно и също лице може да даден 

различни отговори по едни и същи въпроси, в зависимост от това дали го 

интервюират вкъщи или на работното място. Това обстоятелство трябва да се 

отчита от изследователя и предварително могат да се проведат методически 

тестове, за да се провери каква е разликата в отговорите на лицето, при 

провеждането на интервю на различни места. 

2. Време на провеждане на интервюто. Ефективността на 

взаимодействието между интервюера и респондента зависи изключително много 

от това по кое време на деня се провежда интервюто. При избора на времето за 

интервю трябва да се отчита факта, че доброто интервю предполага спокойна 

обстановка в удобно за респондента време. Затова, пристъпвайки към интервю с 

определена изследвана съвкупност, е добре предварително да се знае каква е 

предполагаемата им заетост, семейно положение и професия. Възможностите за 

провеждане на интервю се вписват в рамките на четири периода на деня: 

утринен, обеден, следобеден и вечерен: 

 Утринният период обхваща периода до обяд. От. гл. т. на потенциалните 

възможности на респондента за възприемане, това е най-благоприятното 

време - високата работоспособност, свежото възприемане на 

комуникационния акт и незатормозеното мислене на респондента 

благоприятства осъществяването на пълноценен изследователски 

контакт и получаването на смислени отговори; 

 Обедният период обикновено се свързва с обедната почивка и като се 

има предвид основното му предназначение (хората имат нужда да 

обядват и да си починат), не бива да учудва високият дял на отказите от 

интервю в този период на деня. Интервюерът може да интервюира в този 

час на деня само ако лицето изрично е изразило готовност да бъде 

посетено в това време на деня. Но дори и в тези случаи трябва да се има 
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предвид, че респондентът ще очаква интервю не по-дълго от 15 минути, 

защото все пак ще иска да използва обедната си почивка по 

предназначение. Сложните интервюта, изискващи повече мислене и 

съобразителност от респондентите, не бива да се провеждат в обедните 

почивки ,защото съдържателният резултат няма да бъде добър; 

 Периодът от 14 до 19 ч. се обозначава като следобеден. За различните 

категории изследвани лица този период е различен по наситеност и 

предназначение - докато за едни индивиди това е период за работа, други 

почиват, трети спортуват и т.н. Ако интервюто се провежда по домовете, 

логично е да се очаква, че между 14 и 16 ч. хората си почиват и това не е 

препоръчително време за посещения. Ако интервюто е по месторабота, 

периодът между 14 и 17 ч. е добър за провеждане на интервюта, но трябва 

да се има предвид моментната заетост на лицето и възможностите му да 

отдели време за интервю. Ако темата на интервюто съвпада с 

изпълняваните от лицето длъжностни характеристики и функции, това 

ще увели шансовете респондентът да приеме провеждане на интервю в 

този период на деня. Като цяло за следобедния период на деня трябва да 

се има предвид намалената работоспособност по това време на деня. 

Затова в зависимост от темата и сложността на интервюто трябва 

внимателно да се прецени дали следобедният период е подходящ за този 

вид интервю; 

 Една голяма част от интервютата се провеждат след 19 ч. или т.н. 

вечерен период. Това е предизвикано от различни обстоятелства, преди 

всичко от целодневната заетост на респондентите и честото изискване за 

провеждане на интервюто в жилището на респондента. Този вариант 

обаче крие много потенциални рискове. На първо място, вследствие н  

натрупаната физическа и психическа умора през деня потенциалните 

респонденти по-трудно се съгласяват на дълги разговори, изпитват 

повече затруднения при отговорите на въпросите. От друга страна, 

вечерното време по правило е посветено на семейството, а това е свързано 

с извършването на специфични видове домашни дейности. Затова често 

респондентите преценяват, че времето за посещение не е подходящо и 

отказват да бъдат интервюирани. Забелязано е, че вероятността жените 
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да откажат интервю в този час на деня е много по-висока от мъжете, което 

е свързано с дейностите по приготвяне на храна и полагане на грижи за 

децата или други членове на семейството. Като се отчитат тези 

особености, най-доброто средство за осигуряване на съгласие за участие в 

изследването е предварителното договаряне с изследваното лице (в 

идеалния случай, това става по телефона). При всички случаи 

интервюерът, провеждащ интервюта по това време на деня, трябва да 

бъде много тактичен, за да не предизвика отказ или негативно отношение 

към изследването. Не без значение е впрочем и фактът, че към края на 

деня работоспособността на интервюера също спада. 

При различните видове интервю, оптималните варианти за провеждане на 

интервюто са различни, като те се определят и в зависимост от темата и 

препоръчаното от изследователя място за провеждане на интервюто. Така 

например, ако интервюто трябва да се провежда по место работа, подходящите 

варианти за интервюиране са между 9 ч. и 17 ч., като конкретното подходящо 

време за отделните респонденти трябва да се договори с тях и да е съобразено с 

преките им трудови ангажименти. 

Ако интервюто се провежда по домовете, тогава изборът на подходящо 

време зависи от това каква схема за подбор на единиците на изследване се 

прилага - схемата Лесли-Киш или друга схема. Ако схемата е Лесли-Киш, 

посещенията по домовете не трябва да се правят през деня, защото тогава хората 

в активна трудова възраст са на работа и интервюерът ще попада само на 

домакини, пенсионери ,безработни или учащи се лица, а това няма да съответства 

на вариантите за избор на лица за интервюиране. Създават се изкушения за 

интервюера и може да се стигне до случаи, когато се интервюират не тези лица, 

които трябва (съгласно четирите варианта на схемата Лесли-Киш), а намерените 

лица. Това обаче е грубо нарушение на изискванията за формиране на извадката и 

води до получаване на непредставителна индивидуална информация, което от 

своя страна се отразява негативно върху качеството на изследването като цяло. 

Ако подборът на лица за интервюиране се прави по друга схема (например, 

последен рожден ден),  тогава отново не е препоръчително потенциалните 

респонденти да се търсят през деня, защото вероятността да бъде намереното 

точно това лице, което се търси, е малка. 
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Така в крайна сметка става ясно, че най-доброто време за посещения с цел 

интервюиране по домовете е след 19 ч. Това е добро решение, когато се 

провеждат допитвания по социално значими теми, изследвания на общественото 

мнение или други изследвания, работещи с национално представителни извадки 

сред пълнолетното население. Но като цяло изборът на подходящо време се 

прави в зависимост от това кои лица подлежат на изследване - може да се окаже в 

някои случаи, че подходящото време за интервюиране са определени часове от 

дневния период. За да бъде изследователят убеден в това, че е избрал и 

препоръчал най-подходящото време за интервюиране, е необходимо на етапа на 

подготовка на изследването (при пробното изследване) да се проиграят 

посещения в различни времеви периоди и тогава да се прецени кой период от 

деня е най-подходящият за конкретното изследване. Периодът на интервюиране, 

подходящ за едно изследване, може да бъде крайно несполучлив вариант за 

изследване сред други съвкупности и по други теми. Затова в това отношение 

няма универсални рецепти - всеки изследовател сам трябва да прецени. 

3. Заетост на респондента по време на интервюирането. Съществен 

компонент от ситуацията на провеждане на интервюто е заетостта на лицето по 

време на интервюирането. логично би било респондентът да не бъде ангажиран с 

нищо друго, докато бъде интервюиран - било то в домашна обстановка, или на 

работното място, предполага се, че лицето ще отдели време само за 

интервюирането. Но в реалния живот далеч не става така. Достатъчно чест случай 

е респондентът да приеме да бъде интервюиран, но въпреки това да продължи да 

извършва съпътстващи рутинни действия. Например, ако лицето се интервюира 

на работното място, много е вероятно да продължи да приема телефонните 

обаждания, тъй като това е свързано с изпълнението на преките му служебни 

задължения. Може да се случи по време на интервюто да бъде извикано от преки 

свои шефове и тогава интервюто трябва да се прекъсне. Или да бъде посетено от 

свои колеги, които да отклонят временно вниманието му от темата на интервюто. 

Когато интервюто се провежда в домашна обстановка, освен телефонните 

позвънявания са възможни прекъсвания или отвличания на вниманието на 

респондента от други фактори - например, поява/излизане на други членове на 

семейството, прекъсвания поради необходимост да се обърне внимание на малки 

деца, които в този момент са в жилището, прекъсвания за други домакински 
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задължения. Интервюерите са подготвени за този тип прекъсвания и умеят да 

приковават вниманието на респондента след временно наложилите се 

прекъсвания. В някои случаи тези прекъсвания могат да имат по-драматичен 

характер и да наложат прекъсване на интервюто. Това не се случва често, но ако 

се стигне до този вариант, интервюерът може да помоли за втора среща за 

довършване на интервюто. Практиката сочи, че обикновено лицата не се 

съгласяват на втора такава среща. 

4. Изборът на място и време за провеждане на интервю е пряко свързан с 

осигуряването на подходяща обстановка за постигане целта на интервюто. 

Конкретната обстановка, в която се провежда интервюто, може да бъде: 

 Благоприятна обстановка: това е обстановката, когато отсъстват 

странични, трети лица, наличие на отделно помещение, отсъствие на 

отвличащи фактори - шумове, звънци, телефонни разговори); 

 Удовлетворителна обстановка: наличие на отделно помещение, 

периодическо появяване на отделни хора, откъслечни отвличащи 

фактори; 

 Неблагоприятна обстановка: когато интервюто не се провежда в 

отделно помещение, присъстват и дори се включват трети лица, 

разговорът се прекъсва от странични разговори и други отвличащи 

фактори. 

Сред неблагоприятните фактори за провеждането на интервю, 

присъствието на трети лица е факторът с най-силно негативно влияние. Затова 

този проблем е предмет на сериозни методически разработки (Лютинска, 1978; 

Пробно изследване, 1984; Атанасов, 1990). 

Под въздействието на присъстващите близки, колеги, приятели, 

съседи респондентът променя: 

 Отношението си към темата на интервюто; 

 Отношението си към интервюера; 

 Собственото си поведение; 

 Мнението си по редица съществени въпроси. 

Колкото по-деликатна и сложна е темата на интервюто, толкова по-голяма 

е вероятността под влиянието на присъстващи трети лица респондентът да 

промени своето поведение и смисъла на своите отговори. Анализът на 
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познавателната ситуация при интервюто показва, че всяко когнитивно 

затруднение (колебание, смущение, борба на мотивите) лесно прераства в тема за 

общ разговор. Налице е честа смяна на настроенията, непоследователност в 

отговорите на респондента, а регистрирането на отговорите на респондента 

значително се затруднява - често пъти респондентът казва едно, но след 

коментар от страна на трето лице променя решението си и моли да бъде 

записан/отбелязан друг отговор. В желанието си да овладее ситуацията, 

интервюерът започва да проявява свръх активност, което води до силен „ефект на 

интервюера“.  

В специализираната социологическа литература по този повод често се 

цитира експериментът на полски социолози (Лютинска, 1979), изследващ 

връзката между мястото на провеждане на интервюто и присъствието на трети 

лица. Забелязано било, че когато интервюто се провежда в домашна обстановка, 

присъстващите трети лица се солидаризират с изследваното лице, образувайки 

общ фронт срещу интервюера. Когато интервюто се провежда по местоработата 

на респондента, присъстващите други колеги силно смущават респондента, като 

могат да се организират в своеобразен фронт както срещу интервюирания („Как 

можеш да твърдиш такива неща?“, Ама наистина ли мислиш така?“, Не ни излагай 

пред хората!“), така и срещу интервюера („Защо разпитвате за такива неща?“, 

Защо мъчите човека“ и т.н.). 

В социологическата литература има консенсус по отношение присъствието 

на трети лица при интервюирането - те са нежелателни, тъй като независимо от 

това дали просто присъстват мълчаливо или коментират, самото и присъствие 

предизвиква промяна в отговорите на респондента. 

В контекста на разглеждания интерактивен модел на интервюто, 

присъствието на един или повече странични субекта в ситуацията на интервюто 

води до възникване на допълнителни отношения: първо, между респондента и 

присъстващите лица, второ между интервюера и страничните лица и трето, 

между интервюера и респондента по повод присъстващите странични лица. Под 

влияние на тези нови отношения настъпва промяна в начина, по който 

интервюерът и респондентът изпълняват отредените им позиционни роли при 

интервюто. Интервюерът се стреми да има контрол над цялостната ситуация, 

което включва контрол и над поведението на страничното лице. Това обаче не 
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винаги развива отношенията в благоприятна обстановка, а в някои случаи може 

да се стигне включително и до прекъсване на интервюто. При всички случаи, 

отговорите на респондента се променят и не са такива, каквито биха били ако в 

ситуацията на интервюирането не присъстват странични лица. В редица случаи 

отговорите на респондента се променят в посока тенденциозност, двусмисленост 

и логическа противоречивост. Тъй като резултатите от подобен род интервю са 

плод на съвместните усилия на всички присъстващи, то набраната информация е 

с ниска степен на достоверност. 

Присъстващите странични лица могат да окажат въздействие не само 

върху респондента, както обикновено се счита, но и върху ситуацията на 

интервюто като цяло и върху двамата преки участници в него. Слита на 

влиянието на третото присъстващо лице зависи от редица фактори, най-важните 

сред които са: 

 Моментът на включване на третото лице в ситуацията на интервюто - 

от самото начало, в определен момент от интервюирането или към края 

на интервюто; 

 Продължителността на престоя на третото лице - влязло е и веднага е 

излязло, влязло е и се е задържало за кратко, влязло е и е останало до края 

на интервюто; 

 Позицията/ролята, която третото лице е заело при влизането си - 

присъствало е мълчаливо, привеждало е аргументи в полза на даден 

отговор, коментирало е зададени въпроси, посочвало на респондента кой 

отговор е най-добре да се избере, изразявало е свое отношение по повод 

зададените въпроси, изказвало се е по повод провежданото интервю 

(темата на интервюто, неговата целесъобразност, етичност и други 

аспекти); 

 По каква част от въпросите е взело отношение това лице - по всички 

въпроси, по голяма част от тях, по малка част от тях, по нито един въпрос; 

 Особено силно е значението на отношението, в което се намират 

респондентът и третото лице, както и ролите, които те изпълняват 

един спрямо друг в живота - съпруг/съпруга, родител/дете, 

приятел/приятелка, съсед/съсед, колега/колега. Но още по-важното е 

каква личностна значимост има присъстващото лице за 
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респондента.Обикновено това играе ролята на коректор в поведението на 

изследваното лице с цел поддържане на обичайния статус пред 

присъстващото трето лице. Например, строг и справедлив баща, открита и 

делова съпруга, възпитано и послушно дете и т.н. Забелязва се също така, 

че влиянието на присъстващото лице е в пряка връзка с характеристиките 

(обективните и психофизиологическите) както на това лице, така и на 

интервюираното лице. Понякога силата на влиянието на страничното 

лице върху поведението на респондента се дефинира от чисто етнически 

религиозни съображения29; 

 Влиянието на страничното присъстващо лице може да промени и 

поведението на интервюера. Това става под влияние на мястото, което 

присъстващото лице заема в скалата на личностно значимите за 

анкетьора авторитети. 

5. Продължителност на интервюто. Практиката показва, че интервюто 

може да трае от 15 минути до час и половина. Тъй като възприемането на 

продължителността на интервю е субективно и строго индивидуално, трудно 

могат да се дадат готови рецепти за идеален вариант. Колкото по-интересна е 

темата на интервюто за изследваното лице и колкото по-активно включено е то 

по време на интервюирането, толкова по-бързо в психологически план 

приключва интервюто. Не бива да се забравя обаче, че повечето хора се изморяват 

сравнително бързо, така че отговорите им към края на интервюто не винаги са 

адекватни. Отношенията между интервюера и респондента могат да претърпят 

развитие от сдържано-хладни към любезно-приятелски и обратното. Понякога 

прекалено дългото интервю може да промени първоначалната вежливост на 

респондента в посока на раздразнение, нетърпение и досада, които (и това е 

особено важно!) се асоциират изцяло с присъствието на интервюера. така че 

създадената положителна представа за интервюера може да прерасне в своята 

противоположност - това, което в началото се е възприемало като анкетьорска 

добросъвестност и старание да улесни задачата на респондента, към края на 

                                                 
29 При интервюиране на жени от турския и от ромския етнос има много сериозно влияние от 
страна на трети странични лица. Като начало, не се допуска жената да бъде интервюирана сама и 
задължително присъства или майката/свекървата, или неин роднина, или съпругът й. Така че 
когато трябва да се интервюира жена-туркиня, съдържателният резултат от интервюто е по-
скоро колективен и отразява мнението на семейството по тези въпроси. Това също е вариант и не 
бива да се изключва, но трябва да се отчита при интерпретирането на отговорите. 
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интервюто може да се приеме по точно противоположен начин - като безтактност 

и нахалство. 

В заключение трябва да се подчертае, че структурирането на 

ситуационните условия позволява да се проектира и извърши експериментална 

работа в това отношение. С натрупването на методологически и методически 

опит се повишават шансовете за реално усъвършенстване на методиката на 

провеждане на различните видове интервю, което пък от своя страна спомага за 

овладяване тънкостите на процеса на интервюиране и неговия контрол в 

съответствие с методическите изисквания на метода на интервюто. 

1.2. Процесуално описание на взаимодействието 

„интервюер - респондент“ 

Анализът на взаимодействие между двете основни фигури в интервюто ще 

продължим с разкриването на взаимодействието „интервюер-респондент“ в 

процесуален план. Този избор не е случаен, а следва логиката на познавателния 

процес при набирането на индивидуална емпирична информация по метода на 

интервюто. За да бъдат овладени тънкостите на изкуството да се интервюира, 

първото задължително условие е самият изследовател да познава в детайли 

процеса на интервюиране и да е наясно какво се случва във всеки един момент от 

провеждането на интервюто. Редица автори споменават, че интервюирането 

поражда особен вид социално психологическо взаимодействие между интервюера 

и респондента. Но се стига само до споменаването на факта, че такова 

взаимодействие съществува. Това обаче не е достатъчно - нужна е същинска и 

задълбочена изследователска работа с цел изучаването на детайлите на процеса 

на интервюиране, което върви паралелно с разкриването на компонентите на 

взаимодействието „интервюер-респондент“. 

Изучаването на взаимодействието между интервюера и респондента се 

свежда до изследването на основните фази, през които то преминава. Тъй като 

анализираното взаимодействие възниква в рамките и по причина на интервюто, 

то по този начин може да се проследи динамиката на взаимоотношенията между 

двамата партньори - от започването на интервюто до неговия логически край. 

Синтезирано разбиране за фазите на интервюто може да се открие в 

относително малко литературни източници. Най-приемлив е вариантът (Рабочая 

книга социолога, 1983), допускащ, че интервюто се характеризира със същите 
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фази, които принципно са характерни за допитването като метод. Според това 

разбиране, интервюто има фаза на адаптация, фаза на постигане на поставената 

цел и фаза на снемане на напрежението. Анализът на социологическата практика 

показва, че предложеният модел действително е точен, що се отнася до 

допитването, но по отношение на интервюто като метод има неточности и 

съществени непълноти. 

Прегледът на социологическата и в частност, методологическата 

литература не предлага добри разработки в това отношение. такива модели 

могат да се заимстват от социалната психология, като за основа се използват 

моделите за общуването при беседата. В това отношение силен евристичен заряд 

се съдържа в описанието на беседата от някои български автори (Самуилов, 

1990). 

Като обединяваме наличното методологическо знание и личните ни 

впечатлени яза процеса на интервюиране, считаме за целесъобразно процесът 

на интервюиране да се опише чрез модел, включващ следните четири фази 

(Фиг. 9): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 9. Процесуален модел на интервюто 

 

 

1. Контактоустановяваща фаза 

2. Фаза на взаимно отразяване 

3. Фаза на същински комуникационен обмен 

4. Заключителна фаза 
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Всяка от четирите фази изпълнява специфични функции в процеса на 

интервюиране и поради това има свои специфични параметри и доминанти. 

Различни са също така съдържанието и продължителността на четирите фази.  

1.2.1. Контактоустановяваща фаза 

Тази фаза има изключително значение за разгръщането на 

комуникационния процес при интервюто. Нещо повече - от нея зависи дали 

изобщо ще се проведе замисленото интервю и какви ще бъдат съдържателните 

резултати от интервюто. 

За контактоустановяващата фаза е характерно преимуществено активното 

поведение на интервюера. От него се очаква да изпълни няколко основни задачи 

чрез които процесът на интервюиране да стане възможен и реален. 

Осъществяването на първоначалната връзка между интервюера и 

потенциалния респондент е елемент с изключително важно значение за по-

нататъшната съдба на предвидения контакт. Това е мигът, в който човек решава 

дали да се включи в изследването или просто да откаже. В зависимост от вида на 

интервюто, връзката може да се осъществи или визуално (директно посещение 

при съответното лице), или по телефона. С основание се смята, че директният 

контакт „очи в очи”, който е най-често разпространеният при провеждането на 

стандартизирани и дълбочинни интервюта, дава много по-големи шансове за 

спечелване на респондента. Тук интервюерът разполага с богата палитра от 

средства за въздействие - външния си вид, своето личностно излъчване, психо 

физиологичното си състояние, начин на говорене. 

Най-напред, интервюерът трябва да открие подлежащото на изследване 

лице и да установи пространствено-времевите параметри на предстоящия 

изследователски контакт. За целта интервюерът посещава съответното населено 

място, намира адреса и търси посоченото лице30. В идеалния случай 

изследователският контакт се реализира още при първото посещение на 

интервюера, който открива търсеното лице и веднага провежда интервюто. 

Много по-често се налага интервюерът да посещава адреса два или три пъти, тъй 

                                                 
30 При немалко национално представителни изследвания извадката се реализира по адресна 
регистрация на населението. Интервюерите получават списъци с адресите на конкретни лица, 
подлежащи на изследване. При други изследвания интервюерите имат предварително зададени 
гнезда (например, конкретна улица) и единиците на изследване се избират от интервюера, като се 
следват указанията за прилагане на определена стъпка за интервюиране и схемата за подбор на 
лицата. 
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като или не намира търсеното лице, или то при първото посещение не е може да 

отдели време за интервю и се фиксира втора среща. Твърде често се случва 

интервюерът при първото си посещение да открие търсеното лице, но по искане 

на последното да се уговори втора среща, при която се провежда интервюто. 

За всяко изследване се дава изрична инструкция колко посещения трябва 

да се направят (2 или 3 максимум), за да се намери търсеното лице. Ако при тези 

посещения търсеното лице на може да бъде намерено, интервюерът докладва на 

супервайзора и се прави замяна на лицето (съгласно дадените инструкции за 

това). 

Както се вижда, първите стъпки на интервюера по установяването на 

местонахождението на набелязания обект на изследване са съпроводени със 

значителни усилия. Това изисква висока степен на активност от страна на 

интервюера. Установяването на пространствено-времевите параметри на 

общуването е първото необходимо условие за постигането на взаимна насоченост 

на партньорите. 

На второ място, веднъж намерено, лицето трябва да бъде спечелено за 

каузата на изследването. Ако интервюерът не намери подходящия подход към 

бъдещия партньор по общуване, то след първите разменени думи може да се 

стигне до категоричен отказ от участие в изследването. Ето защо работата на 

интервюера в този момент е от решаващо значение. 

В тази връзка трябва да се обърне внимание на следната особеност. Докато 

обичайното междуличностно общуване може да бъде обяснено с осъзнаването на 

възникнала потребност от размяна на информация, чувства, настроения, оценки, 

действия и тази потребност актуализира желанието за иницииране на 

комуникационен процес, то при интервюто ситуацията е по-различна. Тук 

интервюерът носи със себе си внушеното му желание за провеждане на среща с 

точно определено лице по точно определен сценарий. Тази особеност е важна, тъй 

като обяснява сложността и допълнителните психологически усилия, които 

полага интервюерът - желанието за интервю не е породено от вътрешна 

личностна потребност на интервюера, а е конкретно поет трудов ангажимент.  В 

този смисъл може да се твърди, че поставената задача активира у интервюера 

напълно осъзната потребност от среща с определени хора и провеждане на 

изследователски разговор с тях. Що се отнася до потенциалния респондент, на 
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началния етап на общуването му с интервюера у него липсва детерминанта, която 

да го тласка към контакт точно с този човек. Така на началния етап на интервюто 

имаме от една страна интервюера, който се стреми да проведе интервю с точно 

определено лице, и от друга страна един потенциален респондент, който няма 

точно определени мотиви за общуване с човека срещу него, изпълняващ ролята 

на интервюер. Често пъти потенциалният респондент изказва недоумение защо 

точно той е бил потърсен за интервю, а не някой друг - например, колегата от 

съседния отдел, или съседа и т.н. По тази причина първият контакт между 

интервюера и бъдещия респондент носи латентна възможност за осъществяване 

на изследователски контакт, но за да бъде тя реализирана е необходимо 

интервюерът да положи специални усилия и за изключително кратко време да 

създаде у своя събеседник мотиви за приемането на ролята на респондент. 

Създаването на мотиви за приемане ролята на респондент е 

изключително трудна задача. Това е свързано най-напред с факта, че в една или 

друга степен, съвременният човек има изградени предварителни нагласи за 

света, в който живее, и това определя неговото поведение в конкретните 

житейски ситуации. Когато бъде поканен да участва в социологическо 

изследване, настъпва процес на активизиране31 на предварителните му нагласи в 

три посоки: 1) към социологията като наука, 2) към социологическите 

изследвания и възможността чрез тях да се събира вярна информация и 3) към 

конкретната тема, предмет на изследването. 

Предварителната нагласа е изключително устойчиво психично 

образувание, което запазва своята детерминираща сила до края на интервюто. 

Поради това характерът на взаимоотношенията между интервюера и 

респондента в хода на интервюто се определя до голяма степен от 

предварителната нагласа, предхождаща осъществяването на първия контакт. Ако 

предварителната нагласа е отрицателна, тя може да се превърне в съществена 

пречка за постигане целите на интервюто. За интервюера е важно, ако установи 

наличие на отрицателна нагласа, да се опита да изясни какъв е обектът на тази 

нагласа - личността на интервюера, предмета на изследването или 

обстоятелствата, в които се осъществява изследователският контакт. Следващата 
                                                 
31 Всеки индивид има ясно артикулирана система от предварителни нагласи към основните 
елементи от неговото битие. Тези нагласи са част от неговата личност и формират значителен дял 
от неговия „Аз-образ“. Голяма част от тези нагласи обаче са в „дремещо“, латентно състояние и се 
активизират в зависимост от конкретно възникналата ситуация. 
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стъпка на интервюера е да представи контрааргументи, които да снемат 

възникналата пречка. Но трябва да се знае, че ако причината за предварителното 

отрицателно отношение е допускането, че интервюерът е представител на 

официалните власти (най-вече, общински съвети, политически сили, органи на 

сигурността), трудно може да се очаква ефективно сътрудничество между 

двамата партньори по интервю - респондентът ще отговаря формално, като ще 

посочва социално приемливи отговори. В това отношение е възможно да настъпи 

и позитивен обрат, но за целта интервюерът трябва да бъде много убедителен и 

да успее да спечели доверието на своя събеседник. 

Създаването на подходяща мотивация за приемане ролята на респондент 

преминава през няколко етапа, всеки от които и важен и ако бъде подценен, 

може да се превърне в критична точка за прекъсване на контакта: 

 Представяне на интервюера: Дали ще има интервю или не, до голяма 

степен зависи от това как интервюерът ще представи себе си в първия 

момент на контакта. Първият задължителен елемент от представянето е 

ясно да се назове институцията, от името на която интервюерът посещава 

въпросното лице (научен институт, университет, организация, 

социологическа агенция, политическа сила и т.н.). Понякога самият факт, 

че интервюерът работи за определена институция е напълно достатъчен 

мотив за потенциалния респондент и неговото решение може да бъде или 

съгласие, или моментален отказ. Характерно за отказите още при 

споменаването на институцията, провеждаща изследването е, че лицето 

не желае да слуша никакви други аргументи и едва започналият разговор 

завършва с отказ; 

 Интервюерът задължително изяснява целта на своето посещение: 

Веднага след съобщаването на институцията, провеждаща изследването, 

се казва какво се изследва и каква е целта на посещението (провеждане на 

интервю с цел събиране на мнения по изследваната тема). Това се прави 

ясно и кратко, защото потенциалният респондент на този етап е 

прекалено чувствителен и иска да получи солидни доводи защо трябва да 

участва в провежданото изследване; 

 Интервюерът пояснява начина на подбор на респондентите: 

Обикновено първият въпрос на бъдещия респондент е защо именно 
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той/тя трябва да бъде интервюиран, а не някой друг. Ако интервюерът 

даде убедително обяснение на този въпрос, контактът ще продължи. В 

противен случай много е вероятно лицето да откаже да участва в 

изследването. Поясненията на интервюера за това как се прави подборът 

на респондентите не е въпрос на момента импровизация - този въпрос се 

решава предварително от изследователя, който трябва да инструктира 

интервюерите какви думи да се кажат на потенциалните респонденти. 

Добре е да се разработят няколко варианта, интервюерът да ги заучи и 

според човека да използва подходящият вариант. Поясненията за 

начина на подбор на респонденти се разработват, като се вземат 

предвид особеностите на изследваната съвкупност. Ако предстои да се 

изследва съвкупност с относително хомогенни базови характеристики 

(например, учени от даден институт, представители на държавни 

институции, представители на определено професионално съсловие), се 

прави един базисен модел на поясненията за подбора на респонденти и 

този модел се конкретизира в зависимост от характерологичните 

особености32 на конкретния човек. Когато се изследва съвкупност с 

хетерогенен състав, какъвто е случаят с изследванията на общественото 

мнение, трябва да се разработят няколко базови модели с пояснения и 

интервюерът да използва модела, който най-точно подхожда на 

конкретния човек. Например, ако интервюерът попадне на човек, който 

видимо принадлежи към по-ниско статусни социални групи, би било 

нелепо да се използват пояснения от типа „С методите на статистиката 

е конструирана представителна извадка и вие сте част от нея.“ - това би 

предизвикало силно смущение у потенциалния респондент и веднага ще 

последва отказ, защото лицето ще се почувства непригодно за участие в 

подобен тип дейности, описанието на които звучи като непознат език. 

Едно такова описание обаче е задължително, когато се отива при учени, 

изследователи, държавни чиновници и други експерти, защото има 

                                                 
32 Социологическата практика показва, че още първите няколко минути контакт дават 
информация за характера на събеседника - неговият физически изглед, облекло, прическа, 
аксесоари, начинът му на говорене и използваните думи дават мигновена информация за 
личността на човека. Интервюерите, с натрупването на опит, се научават много бързо да се 
ориентират за човека срещу себе си и успяват бързо да решат каква конкретна тактика да 
приложат, за да го спечелят за участие в изследването. 
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голяма вероятност този професионален жаргон да им е познат и дори да е 

очакван; 

 При всяко изследване се преценява дали е необходимо да се 

акцентира върху анонимния характер на изследването: Практиката 

показва, че не бива още с първите си думи интервюерът да изстрелва 

фразата „изследването е анонимно“, защото често пъти в отговор на тази 

реплика потенциалният респондент може да контрира, че след като 

интервюерът знае адресът на лицето, а в редица случаи и името му, 

трудно може да се говори за анонимност. Тогава се налага да се пояснява, 

че анонимността на изследването се състои в това, че събраната 

индивидуална информация се обработва и се използва само в обобщен 

вид, при това само за научно изследователски цели. Ето защо е грешка, ако 

интервюерът започне да повтаря „не се страхувайте, изследването е 

анонимно“ - това ще има обратен ефект върху бъдещия респондент: 

той/тя може да започне да се съмнява в искреността на думите на 

интервюера и да стане предпазлив/а в отговорите си, или пък може 

изобщо да откаже участие в изследването. Имайки предвид това, 

препоръчителната тактика е ако се говори за анонимност на 

изследването, да се съобщава, че събраната от различните хора 

информация ще се обработи и ще се използва в общ вид, без да се 

споменават каквито и да е имена, или други лични характеристики на 

изследваните лица. Това е далеч по-продуктивен подход и дава много 

добри резултати; 

 Оттук нататък започва същинската част на борбата за вниманието и 

доверието на потенциалния респондент: Интервюерът трябва да го 

убеди, че за изследователя е важно да бъдат изучени опитът, мненията и 

оценките на точно този човек, че неговите оценки са от особена важност 

за вярното изучаване на предмета на изследване. И в това отношение 

обаче има множество нюанси, които трябва добре да се владеят от 

интервюерите, защото за различните изследвани съвкупности са 

подходящи различни техники на убеждаване. Например, ако се изследват 

държавни чиновници, работодатели, експерти, печелившите техники са 

да се изтъкне значимостта на експертните мнения на точно този 
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респондент. Това ще звучи правдоподобно и наистина ще е така, защото 

изследователят предварително е преценил кои експерти са му 

необходими за изучаване на проблема и държи да получи мненията на 

точно тези лица. когато се провежда национално представително 

изследване сред населението, трябва да се помисли какви точно думи да 

се използват, за да не прозвучи неискрено и формално, че мнението на 

точно този човек е важно да се вземе предвид. На-добре е в този случай да 

се наблегне на факта, че за да бъде вярно описана проблематиката, трябва 

да се вземат мненията на хора, предварително определени с научни 

методи по теорията на вероятностите. При всички случаи обаче, смисълът 

на тази част от установяването на изследователския контакт е 

потенциалният респондент да бъде убеден и да почувства своята ценност 

и значимост за изследването, да се убеди, че неговите отговори ще бъдат 

посрещнати с нужното внимание от изследователя и ще послужат за 

решаването на проблем, имащ значение за функционирането на 

обществото. Само тогава участието в изследването ще придобие 

личностен смисъл и респондентът ще бъде склонен към съобщаването на 

смислени отговори, максимално приближени към истината. Често при 

изследванията се случва респондентът да заяви в края на интервюто 

нещо от рода на „И кажете на тези, които ви изпращат, че и ние тук ги 

разбираме тези работи, нищо че сме обикновени хора.“ Подобна реплика 

говори за съществуването на комплекс у част от респондентите (особено 

тези с по-ниски социални статуси), които се опасяват, че с отговорите си 

„ще се изложат пред хората от София“. Едно такова усещане понякога 

възниква от лошо разработен въпросник, несъобразен със 

социокултурното и образователното ниво на респондентите. Разбира се, 

среща се и обратният случай, когато изследваните лица са с високи 

социални статуси и висока степен на образование. Тогава могат да се чуят 

коментари от типа „Кой е измислил този глупав въпросник?“, „Така ли се 

пита за тези неща?“ и т.н. Интервюерът няма отношение към 

разработването на изследователския инструмент и подобен род бележки 

не следва да бъдат адресирани към него, но тъй като е посредник между 

изследователя и респондентите, поема и тази част от общуването. Но на 
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началния етап на осъществяване на изследователския контакт задачата 

на интервюера е да подходи адекватно на бъдещия си събеседник и да не 

го превърне в свой опонент. 

Съвкупността от посочените относително самостоятелни комуникационни 

актове формира съдържанието на първия контакт между интервюера и 

респондента. Под „контакт“ се разбира наличие на комуникация с обратна 

връзка. В момента на възникване на обратна връзка, между двамата партньори се 

установява взаимна насоченост. Установяването на взаимна насоченост и обратна 

връзка е необходимото условие за осъществяването на каквито и да е взаимни 

отношения, тъй като по същество става дума за предизвикване на целенасочен 

когнитивен и емоционален процес, позволяващ контрол и корекция над избора на 

поведение. Чрез реализирането на обратна връзка интервюерът получава 

информация за създаването или промяната на мотивите на събеседника си, което 

е ключово от гл.т. на спечелването на лицето за ролята на респондента. Този факт 

е съществен, тъй като ефективното междуличностно общуване предполага 

положителни мотиви и от двете страни33. Подчертаваме този факт в противовес 

на разбирането, че предварителното отношение на респондента към предмета на 

изследването може да остане неутрално - важното е да не бъде отрицателно. 

Социологическата практика дава основание да се твърди, че само неутралната 

детерминанта не съдейства за постигане целта на научно изследователското 

общуване чрез интервюто. 

При срещата на интервюера с различни изследвани лица се създават 

възможности за разгръщането на разнообразни взаимни отношения. Ситуациите, 

в които попада интервюерът, могат да се типизират по следния начин: 

 Изследваното лице посреща интервюера учтиво, любезно. Като гост. 

На пръв поглед атмосферата благоприятства провеждането на откровен 

разговор между двамата партньори. Лошото в случая е, че човек не 

разкрива „кирливите си ризи“ пред госта си, така че трудно може да се 

очаква съобщаването на достоверни отговори. те по-скоро ще бъдат 

социално желателни и ще се съобразяват с допустимото говорене по тази 

тема; 
                                                 
33 Мотивировката на интервюера за провеждане на интервю изисква специално разглеждане. 
Засега ще се ограничим само с уговорката, че мотивите на интервюера, който работи като такъв 
постоянно и това е неговата професия, се различават съществено от мотивите на интервюера, 
изпълняващ този вид дейност като допълнителен труд, т.е. за да увеличи своите доходи. 
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 Изследваното лице посреща интервюера тържествено, официално, 

като представител на държавни или други институции. Ако 

предварителната нагласа на респондента е положителна, ще се установи 

добър първоначален контакт с интервюера. Прекалената тържественост 

на ситуацията обаче пречи на създаването на мотивация за отговаряне на 

деликатни въпроси или дискутиране на различни проблеми; 

 Аналогична ситуация може да възникне, но с този нюанс, че 

предварителната нагласа на респондента е отрицателна. Тази 

представа ще се предаде върху разискваната тема и върху целия процес на 

интервюиране. Поради това трудно може да се очаква набиране на 

достоверна информация; 

 Респондентът посреща интервюера с интерес и любопитство, като 

представител на научния свят/като изследовател. Този случай е сред 

най-добрите, тъй като респондентът по-леко ес съгласява с предложения 

от интервюера модел на интервюиране, отговаря съвестно и с чувство за 

отговорност. Единственото предупреждение в случаи като тези е да се 

внимава да не възникне силно изразен „ефект на анкетьора“ - 

респондентът е склонен към конформизъм, за да се хареса на интервюера; 

 Прекалено близки отношения: нерядко, в хода на интервюто се 

създават прекалено близки отношения от типа „добри приятели“ 

(това е валидно особено когато и двете лица са жени). Както всяка 

крайност, и тази също крие подводни камъни. Хаймън предупреждава, че 

ако интервюто се превърне в „hen party“, получените съдържателни 

резултати ще бъдат повлияни съществено от личността на интервюера; 

 Прекалено общителният интервюер може да предизвика у 

изследваното лице желание да се хареса, да даде най-доброто от себе си. 

Мозер охарактеризира тази ситуация като „свръхобожание на 

интервюера“, което води до съществено изкривяване на действителното 

положение на нещата; 

 Изследваното лице приема интервюера сдържано, хладно, понякога 

дори с пренебрежение. Каквато и да е причината за подобно отношение 

(недоверие в безкористността на изследването, нежелание да се участва в 

подобни формални дейности, неприемане на личността на интервюера), 
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от интервюера се изисква да положи значителни усилия, за да проведе 

интервюто. При това, достоверността на получените отговори не може да 

се гарантира. 

Отношенията между интервюера и респондента могат да варират от 

крайна враждебност до прекалена любезност и сервилничене. Крайностите в 

работата на интервюера не са за предпочитане, тъй като обричат интервюто на 

провал - от гл.т. на изискванията на методиката на интервюто. С течение на 

времето, като натрупват опит в провеждането на интервю, интервюерите си 

изработват тънък усет към различните типове хора. В ситуация на интервю, дори 

няколко разменени думи са им достатъчни, за да определят с какъв тип хора ще 

си имат работа и как е най-добре да се подходи, за да се проведе ефективно 

интервю. 

В хода на създаване на психологическата атмосфера на интервюто се 

наблюдава постепенна синхронизация на психичната дейност на двамата 

партньори. Достига се до момент, когато „от социално психологическа гледна 

точка двамата партньори се превръщат в малка група, т.е. относително 

устойчива общност, в чиито рамки се осъществява непосредствено личностно 

общуване.“ (Самуилов, 1990).  

Описаните първоначални действия на интервюера и респондента изискват 

специално емпирично изучаване чрез методически експерименти, тъй като 

различните изследвания се фокусират върху различни проблеми и теми, а това 

неминуемо изисква различни модели на поведение от страна на интервюерите и 

в крайна сметка се стига и до различни модели на поведение и от страна на 

респондентите. Но независимо от темата на изследването, чрез методическите 

експерименти може да се стигне до извеждането на подходящи модели на 

поведение на интервюера по време на контактоустановяващата фаза на 

интервюто, като по този начин се повишат шансовете за реализиране на 

планирания брой интервюта в рамките на едно изследване. 

1.2.2. Фаза на взаимно отразяване 

Установяването на първия контакт между интервюера и респондента 

поставя началото на тяхното научно изследователско общуване. Ако лицето е 

приело да изпълни ролята на респондент, научноизследователският контакт 

преминава към своята втора фаза, същността и функциите на която са все още 
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подчертано психологически и в по-ниска степен информационно-

изследователски. 

Степента на включване в интервюто и себеразкриването (в това число, 

съобщаването на достоверна информация)с а функция на сложен социално 

психологически процес, в рамките на който протича взаимно идентифициране на 

двамата партньори по общуване. За да могат да изберат модел на поведение, 

релевантен на създадената физическа, психологическа и интелектуална ситуация, 

партньорите извършват взаимно изследване. Макар че процесът на взаимно 

разчитане невинаги се осъзнава, той е задължителен компонент на всеки 

комуникационен акт. Докато при първата фаза на интервюирането се събират 

само първоначални, най-общи впечатления на партньорите един за друг, то в 

хода на втората фаза двамата се стремят да си изградят адекватна представа 

за това какъв е другият събеседник - като личност и като характерологични 

качества. За тази фаза е характерно протичането на свръх интензивен 

процес на взаимно опознаване и отразяване34. 

Забелязано е, че когато се срещнат двама напълно непознати, през първите 

5-10 минути те не се замислят особено върху смисъла на разменените реплики. 

„Пропускането“ на вербалната информация става за сметка на усиленото 

изучаване на другия партньор. Така в началото се обръща внимание на чисто 

външни характеристики - пол, възраст, раса, отличителни физически белези, 

прическа, облекло. Едва тогава акцентът се премества към улавянето на по-ясно 

изразените личностни качества. Въпреки че 15-минутен разговор далеч не е 

достатъчен, за да се прецени личността на събеседника, такива качества като 

откритост - стеснителност, властност - плахост, прекалена бъбривост - умерена 

словоохотливост, самоувереност - свитост, се забелязват веднага. Процесът на 

взаимно отразяване се съпровожда от значително вътрешно напрежение, което 

възниква и се поддържа от стремежа да се разгадае събеседника. От гл.т. на 

интензитета на протичащите психически процеси по взаимно опознаване и 

отразяване, напрежението е най-силно при срещата на двама абсолютно 

непознати. Тази особеност на взаимното опознаване и отразяване работи с пълна 

                                                 
34 Това са термините, с които социалната психология описва протичащите на този етап на 
междуличностното общуване психически процеси. 
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сила и случай със интервюто - интервюерът и потенциалният респондент 

разполагат с броени минути, за да решат какъв модел на поведение ще следват35. 

За целта от съществено значение е какви са доминантите на 

междуличностната перцепция на този етап от интервюто. В структурно 

отношение междуличностната перцепция включва следните четири компонента - 

1) узнаване, 2) съпоставяне, 3) категоризация и 4) интерпретация на действията 

на другия партньор (Паниотто, 1980; Овчарова, 1988; Грановска, 1989 ). 

Възприемането на интервюера и респондента като бъдещи партньори по 

общуване е двупосочен процес, който започва от първите взаимни впечатления. 

Социологическата практика показва, че при интервюто в социологията 

протичат два взаимно свързани перцептивни процеса. От една страна, 

интервюерът се стреми по първите реплики и паралингвистични реакции на 

респондента да определи какъв е неговият събеседник и каква тактика за 

провеждане на интервюто е подходящо да се приложи. От своя страна, 

респондентът също търси признаци за категоризиране на интервюера. Този 

процес се съпътства от опита на двамата партньори за преценка и за 

интерпретация/разбиране на действията на събеседника. Съдържанието, 

пълнотата и точността на възприемането на двамата партньори по общуване 

зависят както от обективните им характеристики (най-вече, пол, възраст, 

образование, професия, социален статус), така и от личностните им 

психофизиологически особености (темперамент, характер, психическо състояние 

към момента на интервюто, общото настроение. Социални психолози 

предупреждават, че предварителните нагласи на двете лица играят решаваща 

роля за протичането на перцептивния процес и изграждането на перцептивния 

образ на другия. 

В това отношение често се цитира експериментът на Бодалев (1995)за 

влиянието на предварителната нагласа върху перцепцията за другия. На две 

експериментални групи била предоставена снимка на мъж на средна възраст, 

като на първата група било казано, че мъжът е престъпник, а на втората група - че 

е герой. След това изследваните лица били помолени да напишат мнението си за 

този човек, като гледат фотографията и по външните му черти направят 
                                                 
35 Изследователският инструмент трябва да отчита протичащите психични процеси през първите 
минути на контакта и да включва подходящи въпроси, които да позволят взаимното опознаване и 
отразяване да протече пълноценно. Така се създават благоприятни предпоставки за протичането 
на пълноценен изследователски контакт и събирането на достоверна емпирична информация. 
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предположение що за човек е това. Любопитно е, че само 19% от лицата не се 

подали на предварителните внушения. Останалите дали мнения, съответстващи 

на началния „импулс“. Хората от първата група били категорични: „Стандартна 

бандитска брадичка, торбички под очите ... пропаднал тип, много злобен. С 

неспретната външност, невчесан“. Втората група, на която било казано, че мъжът 

е герой, възприели външността му по съвсем различен начин: „Много волево лице, 

горд и безстрашен поглед. Стиснати устни. Чувства се душевна сила и твърдост.“ 

(Лупян, 1989). Този пример показва ясно, че предварителната представа за 

възприемания субект предопределя съдържанието и точността на перцептивния 

образ. 

Интересен и поучителен е методическият експеримент, с който е 

изследвана връзката между външния вид на интервюера и начина, по който е бил 

възприет от изследваните лица (Мозер, 1984). установено било, че интервюерите 

с добре поддържан външен вид (спретнато облекло, чисто поддържани дрехи, 

стандартна прическа, без скандализиращи аксесоари) много по-лесно уговарят 

хората да бъдат интервюирани. Класически е примерът с интервюера, който идва 

целият мокър от дъжд, с капещ чадър и т.н. - естественото желание на тези, които 

все пак се съгласили на интервю, било „колкото може по-бързо да приключат с 

интервюто. 

Тези примери идват да покажат, че предварителните нагласи на 

респондентите не само не са за пренебрегване, но е желателно да се познават, за 

да могат да се неутрализират в случаите, когато била имали отрицателно влияние 

върху решението за участие в изследването или върху хода на едно интервю. 

Може със сигурност да се твърди, че потенциалните респонденти имат широк 

спектър от предварителни очаквания по отношение на социологическите 

изследвания като цяло и спрямо интервюерите (като вид трудова активност). 

Какви са предварителните представи на потенциалния респондент в отделно 

взетите случи е трудно да се каже в самото начало на интервюто, но интервюерът 

трябва да е наясно, че различните хора възприемат едни и същи неща по 

различен начини при това са склонни да приписват на новите си събеседници 

тези качества, които самите те притежават. Например, ако потенциалният 

респондент е мнителен по природа и недоверчив, той ще е склонен да види в 

интервюера също така прояви на мнителност и недоверие. 
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Процесът на интервюиране предполага общуване в диада. Социалната 

психология подробно е изследвала моделите на общуване в режим „диада“. За 

целите на интервюто и в контекста на разгръщащото се междуличностно 

общуване е важно да се знае, че при общуването между двама души вземат 

участие най-малко 6 перцептивни образа. Виж Фиг. 10: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 10. Стилизирана схема на взаимното възприемане 

 

В реалното общуване се случва следното: А, в качеството си на А1, се 

обръща към Б2. В, в качеството си на Б1, реагира на А2. При това, между образите 

А и А1, респективно между В и В1, няма комуникационна връзка (Андреева , 1980). 

точно тази особеност на общуването е причината за възникването на редица 

недоразумения и погрешно тълкуване на отделни елементи от комуникационния 

процес. 

Отнесена към ситуацията на интервюирането, тази особеност на 

междуличностната перцепция обяснява поведението на двамата партньори на 

първоначалния етап на контакта: и интервюерът, и респондентът предприемат 

разузнавателно взаимно опознаване с цел изграждане на перцептивен образ на 

събеседника. Ако си послужим с горната схема, двамата разполагат с кратко 

време, за да изградят образите А2 и Б2. Този образ ще бъде допълван през целия 

процес на интервюто. Стремежът и на двамата партньора ще бъде да се 

представят в най-добрата си светлина и да разберат какво впечатление оставят 

един за друг, като респондентът ще бъде в по-неблагоприятна позиция поради 

А=такъв, какъвто е  

А1=такъв, какъвто А 
сам вижда себе си 

Б2=такъв, какъвто го 
вижда А 

Б1=такъв, какъвто Б 
 сам вижда себе си 

Б=такъв, какъвто е  

А2=такъв, какъвто го 
вижда Б 
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изтъкнатия „информационен дефицит“, в който го поставя ролята му на 

респондент. 

В своята работа интервюерът се среща с различни типажи хора. В 

зависимост от конкретната ситуация той търси най-подходящия начин, за да 

предразположи събеседника си. този процес започва с първите разменени думи и 

в рамките на фазата на взаимно отразяване постепенно се задълбочава. 

Деликатната природа на междуличностната перцепция налага изработването на 

тънък усет към личността на другия. Все пак, при срещата с непознат човек се 

препоръчва спазването на следния принцип: за да бъде възприятието дълбоко и 

пълно, възприемащият индивид трябва да е настроен положително, а не 

отрицателно или неутрално. Положителната настройка дава възможност да се 

възприема събеседника в цялото му личностно богатство и без фрустриращи 

образи. 

Анализът на социологическата практика позволява да се разграничат 

следните конкретни елементи на втората фаза на интервюто (фазата на 

взаимното отразяване): 

 Интервюерът запознава респондента с общия модел на провеждане 

на интервюто, който е предварително уточнен и възприет от 

изследователския екип. В този модел се отразява точният начин на 

протичане на интервюто, начинът на поставяне на въпросите и 

регистрирането на отговорите, набелязва се базов модел на отношенията 

между интервюера и респондента. Изборът на конкретен модел на 

интервюиране зависи от целите, задачите на изследването, от типа 

търсена информация и от подлежащата на изследване съвкупност. 

Различните разновидности на интервюто предполагат специфични 

модели за водене на интервюто. Така например, когато се работи със 

стандартизирано интервю „лице-в-лице“, вариантите за 

интервюиране за най-общо четири: 

 Интервюерът чете въпросите и попълва отговорите, но 

респондентът също има пред себе си въпросник, за да се ориентира 

по-добре във въпросите и скалите за отговаряне. Респондентът 

получава празен въпросник, който държи пред себе си. Интервюерът 

също взема празен въпросник, от който чете въпросите и отговорите 
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към тях - така, както са формулирани. Прочитането на въпросите и 

отговорите се прави дословно, без каквито и да е импровизации. 

Интервюерът изчаква лицето да избере един от посочените отговори 

(или повече отговори, ако това е изричното изискване към въпроса) и 

регистрира посочения от респондента отговори/и във въпросника пред 

себе си. Това става чрез ограждане с кръгче на кода, съответстващ на 

избрания от респондента отговор. Понякога се използва поставянето на 

отметка в свободно квадратче, което е непосредствено след и пред 

отговора. Но този начин на отбелязване не се препоръчва, защото след 

това въпросниците трябва да се прекодират (на всеки отговор да се 

присъди числов код), за да бъдат подготвени за въвеждане и машинна 

обработка. След попълването на въпросника, интервюерът го поставя в 

отделен плик, без да го запечатва, и прибира празния въпросник от 

респондента. Разновидност на този модел на интервюиране е на 

респондента да се предоставят т.н. шоу карти. Това се прави не за 

всички въпроси, а само за по-сложните и задължително за табличните 

въпроси. Респондентът гледа шоу картите и съобщава на интервюера 

кои отговори да огради. Попълването на идентификационния номер на 

въпросника се прави след като интервюерът се раздели с изследваното 

лице; 

 Отбелязването на отговорите се извършва от респондента. При този 

модел на изследваното лице се дава празен въпросник. Интервюерът 

също държи пред себе си празен въпросник и прочита въпросите и 

отговорите към тях. Респондентът отбелязва предпочитаните от него 

отговори във въпросника ,който държи пред себе си. Интервюерът е 

добре да поглежда дали лицето действително отбелязва отговорите, за 

да не остане въпрос без отговор. Ако забележи, че лицето се колебае и 

не отбелязва, любезно го подканя да направи своя избор и да го 

отбележи чрез ограждане на кода на отговора; 

 Респондентът и интервюерът работят заедно. Респондентът не 

получава празен въпросник. Интервюерът има пред себе си въпросник, 

прочита въпросите един по един, заедно със скалите за отговаряне и 

отбелязва посочените от лицето отговори. Възможно е респондентът 
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да поиска да види какво се отбелязва във въпросника - интервюерът 

трябва да му даде тази възможност, за да не възникнат съмнения или 

недоразумения. По-нататък процедурата е същата, както при първия 

вариант. този модел на интервюиране е най-често разпространеният 

при стандартизираното интервю „лице-в-лице“. Повечето 

изследователи предпочитат интервюирането да протича тъкмо по този 

начин, защото интервюерът има цялостен контрол върху 

отбелязването на информацията (намалява се рискът от въпроси без 

отговор), а респондентът се чувства спокоен, тъй като от една страна не 

извършва нищо сложно, просто отговаря на зададените му въпроси, без 

риск да допусне грешка при отбелязването на своите отговори; 

 Интервюерът не ползва никакъв въпросник: задава въпросите на 

респондента, което предполага, че ги знае наизуст и в точната 

последователност. Интервюерът си води бележки по време на 

разговора с лицето, но въпросника попълва сам, след като се раздели с 

респондента. Този вариант на интервюиране се препоръчва само 

тогава, когато темата е изключително деликатна и общият брой на 

въпросите не е повече от 10 и въпросите са открити. Това на практика е 

вариант на полуструктурирано интервю или дори дълбочинно 

интервю. 

 Ако интервюто е дълбочинно, повествователно или свободно, 

интервюирането протича по съвсем различен начин. Интервюерът 

разполага със списък от изследователски въпроси в отворена форма, 

последователно ги задава на лицето, задава допълнителни, уточняващи 

въпроси. Разговорът се записва или с аудиотехника, или отговорите на 

респондента се скицират. След приключването на интервюто 

интервюерът прослушва записът, преглежда записките си и прави  

стенограма на интервюто, в която възпроизвежда възможно най-точно 

отговорите на респондента. Това се прави веднага след интервюто, 

защото тогава впечатленията на интервюера са най-свежи. С 

натрупването на повече интервюта, впечатленията от различните 

респонденти се размиват и може да се допуснат грешки. Описаните 

различни варианти на интервюиране всъщност разглеждат различните 
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начини на възпроизвеждане на въпросника/изследователския 

инструмент и регистрирането на отговорите на респондентите. 

 След като обясни на респондента какъв ще бъде моделът на 

интервюиране, интервюерът задава първите въпроси от интервюто. В 

специализираната литература се препоръчва те да бъдат от типа 

„контактни въпроси“, тъй като тяхната функция е не толкова 

информационно-изследователска ,колкото се свежда до закрепване на 

първоначално установения контакт между интервюера и респондента. В 

идеалния случай тези въпроси са свързани съдържателно с темата на 

изследването и улесняват плавния преход към по-трудните и 

деликатните въпроси. Внимателното обмисляне и прецизиране на 

първите въпроси е задължително от гл.т. на относителната неустойчивост 

на отношенията между двамата партньора до този момент: като се има 

предвид феноменологичното съдържание на фазата на взаимното 

отразяване трябва да се очаква, че вниманието на изследваното лице ще 

бъде съсредоточено по-скоро върху изучаването на интервюера, 

категоризирането на неговия образ, съпоставянето с други подобни 

модели и съзнателното търсене на релевантен модел на поведение. 

Същите когнитивни процедури се извършват и от интервюера. Затова 

въвеждащите въпроси трябва да бъдат лесни както за „поставяне“, така и 

за отговаряне. Следователно, изследователят трябва да помисли не само 

за усилието, което се изисква от респондента при отговора на тези 

въпроси, но и за напрежението на интервюера, който задава въпросите, но 

в същото време активно изучава респондента. Това разбира се не 

означава, че въпросите трябва да са безсмислени - те трябва да са 

елементарни, но да имат смисъл и да имат значимост в контекста на 

изследваната тема. Необходимо е много внимателно да се обмислят 

въвеждащите въпроси, за да не се премине тънката граница между 

простото и безсмисленото, защото на този етап от развитието на 

взаимоотношенията между двамата партньори мотивът на изследваното 

лице за пълноценно сътрудничество е все още психологически 

неустойчив и лесно разрушим. Подготвянето на въвеждащите въпроси 

изисква от изследователя опит и много професионализъм. Предвид 



Интервюто в социалните науки 

 

175 

явната им значимост за развитието на процеса на интервюиране, тези 

въпроси се нуждаят задължително от теренно апробиране и когнитивни 

тестове36; 

 Регистриране на отговорите на изследваното лице. Интервюерът е 

длъжен да следва точно и без импровизации установения от 

изследователя начин за регистрация на отговорите на респондента. Това 

се прави в съответствие с възприетия модел за провеждане на интервюто. 

Тъй като на този етап респондентът все още е нащрек и внимателно 

наблюдава действията на интервюера (включително задава въпроси от 

типа „Може ли да видя какво си записахте току-що?“), интервюерът не 

бива да си позволява каквито и да е волности, нито пък да води 

допълнителни бележки с цел предоставянето им като експертна 

информация за паралингвистичните реакции на респондента при 

отговарянето на въпросите. Това може да се направи в следващата фаза, 

когато лицето вече се е успокоило и вниманието му е изцяло върху 

осмислянето на въпросите и отговорите. Ако на този етап интервюерът 

забележи колебание или неувереност от страна на респондента, трябва да 

го окуражи с техника за поощряване - одобрително кимане, поощрителна 

усмивка, изразяване на задоволство по повод на факта, че лицето е 

отговорило (но в никакъв случай не по повод съдържанието на дадения 

отговор) и др.  

Разгледаните тук елементи на междуличностната перцепция, описващи 

процеса на взаимното опознаване и отразяване във феноменологичен план, и 

посочените елементи на самия процес на интервюирането изчерпват 

съдържанието на втората фаза - фазата на взаимното отразяване. Нейното 

експериментално изучаване е задължително, тъй като ще позволи да се 

прецизират тънкостите в поведението на интервюерите и да се препоръчат 

оптимални модели за поведение, стимулиращо събирането на достоверна 

                                                 
36В социологическата практика от последните години се забелязва негативната тенденция 
поръчителят на изследването да се меси много пряко в конструирането на изследователските 
инструменти. В това отношение силно страдат така наречените въвеждащи въпроси. Поръчителят 
не е наясно с тънкостите на дизайна на въпросниците, нито пък има представа за коментираните 
тук особености на фазата на взаимното отразяване. Затова когато изследователят предложи по-
леки и незатормозяващи въвеждащи въпроси, поръчителят е склонен да поиска тези въпроси да 
се махнат, тъй като му се струват излишни. Задължение на изследователя е да обясни на 
поръчителя какви функции изпълняват въвеждащите въпроси и да отстоява те да останат в 
инструмента. 
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информация. При това, трябва да се отчитат особеностите на човешките 

възприятия и да се има предвид, че хората слушат избирателно - те чуват само 

това, което са подготвени да чуят. За този феномен за пръв път споменава Хаймън 

(1954), но и до сега неговото значение се подценява. Счита се, че интервюерът ще 

записва стриктно и ще възпроизведе точно ситуацията на интервюто. Оказва се 

обаче, че индивидите са подвластни на феномена „избирателно слушане“ и 

описват това, което им е било казано, през призмата на предварителните си 

очаквания и представи. Затова едно и също нещо ще бъде записано и 

интерпретирано по различен начин от тези, които са го чули. 

1.2.3. Фаза на същински комуникационен обмен 

Като дефинираме третата фаза на процеса на интервюиране по този начин, 

подчертаваме, че: 

Първо, размяната на информация започва още от самото начало на 

контакта: първи погледи, незначителни по смисъл реплики, въвеждащи думи, 

двигателни и/или вегетативни реакции по прикриване на възникнало смущение. 

Разменената през първите две фази информация (вербална и паралингвистична) 

детерминира съдържанието на взаимното опознаване и е насочена към: 1) 

създаването на мотивация у респондента за адекватно включване в интервюто и 

2) създаването на благоприятна психологическа атмосфера за неговото 

протичане. 

Второ, в процеса на интервюто се извършва интензивен обмен на 

информация, но по-голямата част от комуникационния обем се осъществява 

тъкмо през третата фаза. Тук се извършва набирането на същинската 

информация - това е информацията, необходима за постигането на 

изследователските цели и задачи. Именно благодарение на тази информация се 

прави описанието на изследвания обект, обяснението на съществуващите 

взаимовръзки и отношения, очертаването на тенденциите в неговото 

функциониране и развитие, извеждането на хипотези за бъдещото „поведение“ на 

обекта. 

Следователно, като назоваваме третата фаза по този начин, поставяме 

акценти върху качествените и количествените параметри на събираната 

индивидуална емпирична информация. 
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Основното съдържание на фазата на същинския комуникационен обмен се 

изразява в размяната на два информационни потока, движещи се между 

непосредствените участници в интервюто - 1) информационен поток от 

интервюера към респондента и 2) информационен поток от респондента към 

интервюера. Двата информационни потока могат да бъдат операционализирани 

чрез разглеждането на техните основни компоненти. 

1. Информационен поток от интервюера към респондента 

Чрез разработения изследователски инструментариум (въпросник или 

насоки за интервю и инструкциите за работя с тях) изследователят 

предварително дефинира съдържанието на информацията, която интервюерът 

трябва да предаде на изследваното лице. В качествен план това е съдържанието 

на въпросите и скалите с отговорите, както и препоръчаните в инструкциите 

думи и реплики за преминаването от един кръг проблеми към друг („А сега да 

преминем към обсъждането на ...“, „Нека се върнем отново на въпроса за ... “). В 

количествено отношение обемът на предаваната от интервюера информация е 

различна - в зависимост от целите и задачите на конкретното изследване, броят 

на въпросите и скалите с отговорите, както и поясненията към отделните 

въпроси. 

Целта на този информационен поток е да подаде информация „стимул“, 

която да провокира и осигури получаването на определен обем от ответни 

вербални съобщения. 

Конкретното съдържание и обемът на предаваната информация в посока 

„интервюер-респондент“ зависи от разновидността на интервюто и възприетия 

модел на интервюиране. В съответствие с това, отделните елементи на 

предаваната информация има различна тежест. При всички случаи обаче може да 

се говори за следните компоненти, изграждащи структурата на информацията в 

посока „интервюер-респондент“: 

А. Вербални компоненти на първия информационен поток 

„интервюер-респондент“:  

a) Въпросите и скалите с отговорите към тях: Обичайната техника на 

възпроизвеждане на въпросника/изследователския инструмент се 

свежда до прочитане от интервюера на въпросите и скалите с 

отговорите. Всеки въпрос се прочита ясно и бавно, за да се даде 
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възможност на изследваното лице да вникне в смисъла на вербалното 

съобщение. „Декодирането“ на прочетеното семантически значимо 

послание е необходима предпоставка за стимулирането на адекватна 

реакция от изследваното лице; 

b) Повторно прочитане на отделни въпроси и скалите с отговори към 

тях: Обръщаме внимание върху този елемент поради честото му 

разпространение в социологическата практика, от една страна, и 

поради превръщането му в реална причина за повишаване на 

вероятността от появата на „ефект на интервюера“, от друга страна. 

В повечето случаи повторното прочитане на въпроси и скалите с 

отговорите към тях се налага от 1) пропуски във формулирането на 

тези въпроси и скалите с отговорите (сложна, неясна формулировка; 

наличие на повече от една идея, използването на труднодостъпни 

понятия, несъответстващи на тезауруса на изследваните лица; 2) 

табличната форма на въпросите и включването на голям брой 

твърдения, по които се търси реакцията на респондента. Когато 

табличният въпрос съдържа примерно 10 твърдения и за всяко от тях 

се иска мнение, това на практика са 10 отделни въпроса. 

Обединяването им в един табличен въпрос се прави с цел 

психологически да се намали броят на въпросите в инструмента. но в 

тези случаи е желателно да се изработят шоу-карти37, които да бъдат на 

разположение на респондента, за да може той да не се обърка между 

твърденията и скалата за отговаряне. Шоу-картите внасят игрови 

елемент в интервюто, разнообразяват го и спомагат за създаване на по-

разчупена обстановка, като едновременно с това значително улесняват 

процеса на отговаряне, респективно създават условия за съобщаване на 

достоверни отговори; 3) причината може да е в самия интервюер: 

много е важен начинът на прочитане на въпроса и отговорите към него 

(темпо на говорене, скорост на произнасяне на отделните думи, ясна 

артикулация, тембър, сила на произвеждания звук, отделянето на 

смисловите елементи на въпроса посредством пунктуални паузи). За 
                                                 
37 Шоу-картите представляват отделни картончета - на едно картонче се отпечатва само по един 
въпрос - формулировката на въпроса и скалата за отговарянето на въпроса. Шоу-картата се 
показва на лицето и това го улеснява при избора на отговор, който съответства на неговото 
мнение. 
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всяко изследване изследователят трябва предварително да уточни и 

препоръча „златната среда“ - как де се прочитат въпросите и скалите с 

отговорите, така че тяхното възприемане да бъде оптимално и да не 

затруднява респондентите от изследваната съвкупност. 

c) Разяснения на интервюера на отделни въпроси: Достатъчно често в 

практиката на интервюто се случва респондентът да срещне трудности 

при избора на отговор поради това, че не схваща смисъла на зададения 

въпрос. Ако и след повторното прочитане въпроса и скалата за 

отговаряне респондентът все още е объркан и несигурен, вероятно е 

той да се обърне към интервюера с молба за помощ. Търсената помощ 

се изразява най-често под формата на 1) молба за разясняване на 

съдържанието на въпроса; 2) молба за разясняване съдържанието на 

скалата с отговорите към въпроса и 3) молба за разясняване както на 

въпроса, така и на скалата с отговорите. От психологическа гл.т. тези 

пояснения са благоприятни, защото създават атмосфера на взаимно 

доверие и сътрудничество и стабилизират психологическия комфорт 

на двамата партньори по интервю. От гл.т. на социолога-методик обаче 

тези пояснения крият риск от засилване на влиянието на интервюера 

върху респондента. Работата е там, че както всеки човек, интервюерът 

подсъзнателно влага свое тълкуване в пояснявания въпрос и без дори 

да съзнава, навежда респондента към избора на определен отговор. 

Налице е неволно внушение на собствени възгледи, мнения, оценки. 

Практиката показва, че след такива пояснения изследваното лице 

обикновено избира този отговор, който е най-близък до споделеното от 

интервюера становище.  

Търсенето на помощ, изразяваща се в допълнителни пояснения от 

интервюера, може да бъде съзнателно „хитруване“ от страна на респондента. Ако 

последният се колебае и не желае по някакви причини да отговори на поставения 

въпрос, може да предприеме тактиката на налучкване на отговора. Най-лесно е в 

тези случаи респондентът да реши проблема, като използва един от обществено 

достъпните шаблони и еталони за оценка. Но ако няма представа какво е 

общественото мнение (разбирай, допустимото говорене) по този въпрос, тогава 

респондентът може да прибегне до сондиране на мнението на интервюера по 
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този въпрос. Интересното в случая е, че респондентът възприема становището на 

интервюера като отражение на социално приемливия вариант и като желателния 

модел на отговаряне („След като вие казвате, значи е така“, „Вие най-добре 

знаете“). Ето защо респондентът без колебание ще посочи отговор, 

кореспондиращ с мнението на интервюера38. 

d) Поддържане интереса на респондента към предмета на 

изследването. След установяването на първия контакт с подлежащото 

на изследване лице, това е най-деликатната задача на интервюера. Най-

общо тя се свежда до улавянето на първите признаци на разсеяност, 

безразличие и умора от страна на респондента и прилагане на 

съответни техники за съживяване на интереса му към изследването. 

Практиката показва, че повечето интервюери се справят успешно със 

създаването на подходяща мотивация у потенциалния респондент за 

включване в интервюто и отговаряне на първите 7-8 въпроси. 

Проблемите възникват при навлизането на интервюто в същинската 

му част, в която по правило са разположени най-трудните в 

съдържателно отношение въпроси. Постепенното спадане на 

заинтересоваността на изследваното лице към изучаваната тема може 

да бъде провокирано от следните обстоятелства. Първо, недобро 

качество на изследователския инструмент, който не е разработен така, 

че да поддържа жив интересът на респондентите от началото до края 

на интервюто. Второ, прекалено продължителното интервю изморява 

и дори най-съвестните респонденти губят интерес към темата. Трето, 

прекаленото желание да интервюера да не изглежда ангажиран с 

отговорите на респондента може да се изтълкува от последния 

погрешно и това да предизвика спад в интереса към темата. Четвърто, 

намаляването на интереса към темата на интервюто може да бъде 

                                                 
38 Социологическата практика дава основание да се направи извод, че много често респондентите 
възприемат интервюера като човека, който знае „правилните отговори“. Това е защото много 
често интервюто се възприема от респондентите като изпитна ситуация. Колкото и интервюерът 
да обяснява, че при социологическите изследвания няма „правилни“ или „неправилни“ отговори - 
важно е какво мисли изследваното лице по тези въпроси: респондентът продължава да си мисли, 
че все пак някои отговори са по-правилни от други. По-склонните към социално желателно 
поведение респонденти се стараят да налучкат „правилния отговор“ (т.е. социално желателния 
отговор) и най-лесният начин за това е да се подпита интервюера и според неговия отговор да се 
реши кой отговор да бъде избран. 
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предизвикано от промяна в ситуационните условия (например, 

връщането на член от семейството, възникване на нова ситуация и т.н.). 

Следващата схема визуализира вербалните компоненти на първия 

информационен поток „интервюер-респондент“ (Фиг.11): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 11. Стилизирана схема на вербалните компоненти на първия 
информационен поток „интервюер-респондент“ 

 

 

Б. Невербални компоненти на първия информационен поток 

„интервюер-респондент“ 

Според експертите в областта на комуникациите, невербалната 

информация представлява близо две трети от разменяната при комуникационния 

процес информация. И докато вербалните послания са функция на съзнателно 

контролирани процеси от индивидите, то невербалната информация се предава 

подсъзнателно, дори без ясното осъзнаване от страна на общуващите индивиди. 

Невербалният език на тялото не се контролира39 - той просто се случва. 

Познаването на тънкостите на невербалната комуникация дава изключително 

големи предимства на общуващите индивиди, които по невербални език на 

                                                 
39 Това се отнася за по-голямата част от хората. Има специално обучени категории хора, които 
познават тънкостите на невербалната комуникация и съвсем целенасочено използват богатството 
от невербални средства, за да постигнат определени цели. 

 

Първи информационен поток „интервюер-
респондент“ 

вербални компоненти: 

1. Въпросите и скалите с отговорите към тях 

2. Повторно прочитане на отделни въпроси 
и скалите с отговори към тях 

3. Разяснения на интервюера на отделни 
въпроси 

4. Поддържане интереса на респондента 
към предмета на изследването 
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тялото - мимиката, жестовете, кинезиката на тялото (физическите движения и 

позите), проксемиката (дистанцията на тялото), хептиката (докосвания) и 

визуалното общуване (погледи), могат да преценят дали говорещият казва това, 

което действително мисли. Темата за невербалната информация е много силно 

разработена, тъй като представлява интерес както за работещите в определени 

професионални области, така и за обикновените хора (Stanton, 1990; Стоицева, 

1992; Райнов, 1987, 1993; Ефтимова, 2011; Наваро, Карлинс, 2011). Независимо от 

прогреса в информационните технологии, хората продължават инстинктивно да 

се стремят към директно общуване и лични срещи, защото в него намират 

нужните им потвърждения за разсейване на съмнения или за допълване на 

вербално артикулираните аргументи. „Ако някога сте се чудили защо в ерата на 

компютрите, текстовите съобщения, имейлите, телефоните и 

видеоконференциите хората продължават да летят на стотици километри за 

провеждането на лични срещи, то това е поради нуждата им лично да изразят и 

да наблюдават невербалното общуване. Защо? Защото безсловесните сигнали са 

невероятно силни и наситени със смисъл.“(Наваро, Карлинс, 2011: 20). 

Размяната на невербална информация при интервюто е един от аспектите, 

който в последно време получава все по-голямо внимание. Макар да липсват 

цялостни разработки в това отношение, редица изследователи са на мнение, че 

невербалната комуникация в ситуацията на изследване може да бъде ценен 

допълнителен източник - както за оптимизиране на самата ситуация на набиране 

на индивидуалната информация, така и по-късно при интерпретирането на 

събраната информация. 

Анализът на практиката на социалните изследвания позволява да се 

обобщи, че независимо от възприетия модел на интервюиране, може да се очаква 

изпращането на следните невербални компоненти в посока „интервюер-

респондент“: 

 Вегетативни реакции, съпровождащи прочитането на въпросите и 

скалите с отговорите: това са начин на дишане, скорост на произнасяне 

на думите, грешно произнесени думи и т.н.; 

 Реакция на тембъра и гласа: устойчивост или промяна в тембъра,  сила 

на звука, емоционална окраска на тембъра (успокояващ или дразнещ), 

фонетични паузи; 
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 Тон на говорене: поучителен, обясняващ, установяващ, укорителен, 

предизвикващ; 

 Мимика и пантомимика: погледи, кимвания с глава, пози, жестове 

(посочващи, описващи, имитиращи); 

 Движения на интервюера: двигателните реакции на интервюера могат 

да бъдат несъзнателни (неволно поправяне на кичур коса, игра с 

химикалката, потропване с крак) и целенасочени (свързани най--вече с 

регистрирането на отговорите на лицето, прелистване на страници от 

въпросника, подреждане на картончета или шоу-карти и т.н.) (Фиг. 12): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 12. Стилизирана схема на невербалните компоненти на първия 
информационен поток „интервюер-респондент“ 

 

Всички описани елементи присъстват в процеса на интервюирането в 

социалните науки. Те съпътстват интервюера при изпълнението на възложените 

му задачи от момента на запознаване с потенциалния респондент до момента на 

тяхната раздяла. От интервюера се изисква отлично да владее невербалните 

знаци, които излъчва, защото в ситуацията на асиметрично общуване и 

специфичния информационен дефицит при интервюто изследваното лице улавя 

 

Първи информационен поток 
„интервюер-респондент“ 
невербални компоненти: 

1. Вегетативни реакции, съпровождащи 
прочитането на въпросите и скалите с 
отговорите 

2. Реакция на тембъра и гласа, тон на 
говорене 

3. Мимика и пантомимика 

4. Движения на интервюера 
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и най-незначителния жест, поглед или интонация на интервюера, като в тези 

жестове и сигнали търси потвърждение за това дали се представя добре или не. 

Предвид значимостта на сигналите, излъчвани от интервюера, този въпрос 

трябва да бъде елемент от професионалната подготовка на интервюерите. Никой 

не се е родил научен, но няма невъзможни неща. „Успешното разгадаване на 

хората – събирането на невербални доказателства за преценка на техните мисли, 

чувства и намерения – е едно умение, което изисква постоянна практика и 

съответното обучение.“ (Наваро, Карлинс. 2011: 21). По тези въпроси 

съвременната социология все още е в дълг пред интервюерите. Необходимо е да 

се извърши експериментална методическа работа, за да се установи какви модели 

на невербално поведение трябва да се спазват в различните познавателни 

ситуации на интервюто. 

2. Информационен поток от респондента към интервюера 

Целта на информацията от интервюера към респондента е да провокира 

неговите ответни реакции, в резултат на което да ес събере търсената 

информация. Това на практика става под формата на разнородни вербални и 

невербални съобщения, изпращани от респондента към интервюера.  

А. Вербална информация 

Размяната на емпирична информация започва още от първия миг на 

срещата на двамата партньори по интервю. Но докато предаваната и приеманата 

през първите две фази информация има сондиращ характер (за взаимното 

опознаване и отразяване) и мотивиращ характер (за укрепване на установения 

контакт и превръщането му в научно изследователско общуване), вербалната 

информация през фазата на същинския комуникационен обмен отговаря пряко на 

целта на провеждане на интервюто. Тук на респондента се предлага да отговори 

на различни по съдържание и форма въпроси. В зависимост от съдържанието на 

поставения въпрос (въпрос за факти, за знание, за мнение или за оценка) се 

определя съдържанието на очакваната от респондента информация. 

В структурно отношение, вербалните съобщения на респондента към 

интервюера са изградени от следните елементи: 

a) Отговори на поставените въпроси: Ако се работи със 

стандартизирано интервю, по-голямата част от въпросите са 

закрити. На респондента се прочита точната формулировка на 
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въпроса и скалата с опциите за отговор. респондентът съобщава своя 

избор, който ес регистрира от интервюера. когато въпросът е 

открит, получената информация е под формата на свободно 

артикулиран текст, отразяващ мнението/оценката на респондента 

по зададения въпрос. Уникалността на собствените съждения на 

респондента, посредством които той описва изучавана реалност, 

трябва да бъде съхранена от интервюера при осъществяването на 

записа на отговора. Често интервюерите записват отговора на 

респондента със свои думи, при което вложеният от респондента 

смисъл се губи, а понякога се стига и до изопачаване на думите на 

респондента. Затова изследователите предпочитат да работят със 

стандартизирани разновидности на интервюто, защото така са 

сигурни, че смисловата съдържателност в отговорите на 

респондента ще бъде предадена точно. Когато интервюто не е 

стандартизирано, изследователят трябва предварително много 

добре да инструктира интервюерите и да направи необходимите 

тестове, за да гарантира, че изказът на респондентите ще бъде 

запазен и изследователят ще получи точни, непроменени описания 

на изследвания обект ( а не преразкази с привнесено в тях 

разбирането на самите интервюери по изследваната проблематика“ 

като указание, това изглежда лесно и ясно, но практическото му 

изпълнение е много трудно. Нужни са години опит, и не малко 

талант, за да се овладее изкуството така се запишат думите на 

респондента, че хем да не бъде променен техния смисъл. Тъй като 

това е трудно за изпълнение, редица изследователи предпочитат 

дълбочинните интервюта да се записват дословно (аудиовизуален 

запис), след което да се транскрибират под формата на стенограми и 

в този вид да достигат но изследователя; 

b) Реплики, съпровождащи отговорите на поставените въпроси. 

Много често, веднага след като отговори, респондентът продължава 

да разсъждава по зададения въпрос. Най-вероятно по този начин се 

компенсира чувството за неудовлетвореност, което възниква у 

респондента от факта на бързия преход от един въпрос към друг, 
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или от това, че изследователят е предвидил точно определена скала 

за отговаряне, която може и да не съответства на представите на 

респондента - като отговаря на затворени въпроси, респондентът в 

повечето случаи реагира на действителността, така както му е 

описана от изследователя. Но не винаги това е достатъчно и лицето 

дава допълнителен, свободно артикулиран отговор, с който изразява 

истинското си отношение по поставения проблем. Нерядко се налага 

интервюерът да прекъсне словесния порой и да помоли респондента 

да се премине към следващия въпрос. Това толкова често се среща в 

практиката на провеждане на интервюто, че налага специално да се 

замислим над проблема. 

Какво всъщност предизвиква подобна реакция от страна на 

респондента? Има ли изобщо проблем и ако да, как да се 

неутрализира и управлява? Всъщност, при интервюто се наблюдава 

интересна динамика в развитието на вътрешните мотиви на 

респондента за отговаряне. Ако в началото респондентът недоумява 

защо ес обръщат именно към него, то в процеса на интервюиране 

придобива увереност в себе си и в своята полезност за изследването. 

В всеки следващ въпрос у респондента се засилва вътрешното 

усещане за личностна значимост и социална ценност. Заслугата за 

това е изцяло на интервюера, който през цялото време работи в 

посока стимулиране на респондента и утвърждаване на усещането за 

много добро справяне с ролята на респондент. Така към средата на 

интервюто респондентът вече е по-високо от обичайното си 

самочувствие и самооценка40. От позицията на човек, чието мнение 

наистина се цени и търси, лицето започва да изпитва отговорност за 

това, което съобщава. И тъкмо поради това се чувства задължено да 

се изкаже изчерпателно по зададените му въпроси. Ето защо лицето 

не се задоволява с лаконични отговори, а ги допълва с бележки, 

допълнителни коментари и уточнения. Случва се респондентът да 

                                                 
40 Различните хора са в нееднаква степен уверени в силите и способностите си да бъдат полезни за 
изследванията. това зависи както от характерологичните особености на конкретния респондент, 
така и от неговата осведоменост по изучаваната тема. Но независимо от това, в хода на интервюто 
респондентът „набира сили“ - и най-плахите придобиват повече увереност, а тези, които и в 
началото на интервюто са били достатъчно самоуверени в себе си, добавят нова увереност. 
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помоли интервюера да впише тези допълнения във въпросника, за 

да стане ясно, че изследваното лице има отговорно отношение към 

проблематиката; 

c) Въпроси, които изследваното лице задава на интервюера: В хода 

на интервюто, респондентът (в зависимост от темперамента и 

характера си) може да премине към по-активни взаимоотношения с 

интервюера. По хода на интервюто респондентът може да зададе 

въпроси от най-различно естество. Тук изключваме такива въпроси, 

като установяване на самоличността на интервюера и за коя 

институция работи - този род въпроси за характерни за първите две 

фази на интервюто. Тук става дума за появяването у респондента на 

интерес към личността на интервюера и неговите оценки и мнения 

по изучаваната тема. Могат да възникнат въпроси за политически 

пристрастия, интереси, предишен опит. подобна заинтересованост е 

индикация за това, че респондентът желае да разбере какъв човек е 

събеседникът му, за да съобрази поведението си, в това число и 

вербалните си отговори. Освен всичко друго, изследваното лице 

може да постави въпроси от типа „Кой ги измисля тези въпроси?“, 

„Защо питате за тези неща“, „С какво това ще помогне на живота на 

хората в България?“ и т.н. Може да попита за разяснения на 

съдържанието на конкретно зададен въпрос: „Какво точно се 

разбира под ... ?“, „Какво означава това?“ и т.н.; 

d) Търсене на помощ от интервюера: Често пъти в хода на интервюто 

изследваното лице се обръща към интервюера с молба за оказване 

на помощ. Тя се изразява в молба за повторно прочитане на някой 

въпрос и скалата с отговорите към този въпрос или молба за 

разясняване/ разтълкуване на съдържанието на даден въпрос и 

отговорите към него. честотата на търсене на помощ от интервюера 

зависи до голяма степен от особеностите на изследваната 

съвкупност и най-вече от такива техни характеристики като 

образование, социален статус, професионална област, житейски опит 

и степен на информираност по изучавана тема. Така например, 

лицата с по-ниски степени на образовани е много по-често молят 
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интервюера за повторно прочитане на въпроси или за разясняване 

на тяхното съдържание. Лицата с по-високи статуси много рядко 

искат да им се разясняват въпроси, но ако нещо им се стори нередно 

във въпроса, искат уверения от интервюера, че въпросът е даден 

правилно. Също, в зависимост от професията си хората имат 

различни умения, навици и самочувствие. това определя и 

склонността им да задават допълнителни въпроси и да търсят 

помощ от интервюера. Трябва да се прави разлика между двата вид 

помощ: молбата за повторно прочитане на въпрос и скалата с 

отговори към него е напълно допустима и крие малки рискове за 

влияние на интервюера върху отговорите на респондента. Повече 

трябва да се внимава с разясняването на смисъла на въпросите, 

защото е много вероятно интервюерът, обяснявайки какво означава 

въпроса, да вложи своя интерпретация или свое мнение по този 

въпрос и така да наклони мнението на респондента в същата посока. 

Търсенето на допълнителна помощ от интервюера е резултат от 

наслагването на няколко взаимно влияещи си променливи - 

ролевото поведение на интервюера, мотивите на изследваното лице 

за участие в изследването и работоспособността на 

изследователския инструмент. Колкото в по-голяма степен 

инструментът е адекватен на изследваната съвкупност, толкова по-

редки са случаите на търсене на допълнителна помощ от 

интервюера; 

e) Търсене на мнението на интервюера по изучавана тема или 

конкретно зададен въпрос: Като се обръща с молба за 

допълнителни разяснения по темата или конкретно зададен въпрос, 

респондентът получава възможност за косвено установяване на 

становището/ мнението на интервюера по тези теми. Възможно е 

обаче изследваното лице да се обърне с директен въпрос към 

интервюера, като го помоли да чуе неговото мнение по въпроса: 

„Добре, аз ви казах моето мнение по въпроса, а вие какво мислите по 

този въпрос?“ Подобно развитие е абсолютно естествено от гл.т. на 

нормалното човешко общуване, при което е прието всеки от 
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събеседниците да изказва мнение, да получава ответна реакция на 

своето мнение и така на принципа „стимул-реакция“ да разговорът 

да продължи до изчерпване на неговия предмет. При интервюто 

искането за личното мнение на интервюера може да доведе до 

сериозно смущение в контакта. Проблемът идва от това, че 

интервюерът е инструктиран в никакъв случай да не изразява свои 

мнения или оценки, за да се избегне риска от повлияване на 

отговорите на респондента. Но ако отклони питането на 

респондента и не му отговори, това води до влошаване на 

психологическия фон на интервюто и дори може да се стигне до 

загуба на взаимното доверие и до спад в желанието на респондента 

да отговаря на следващите въпроси от интервюто. Как е най-

правилно да се постъпи в този случай? За да не се оставя на 

интервюера да импровизира и да рискува интервюто да се развие в 

нежелана посока, изследователят трябва предварително да 

инструктира интервюерите и за този тип ситуации, като ясно им 

посочи как да реагират в отделните случаи; 

f) Прехвърляне на разговора върху странична тема: Понякога в хода 

на интервюто респондентът може да инициира обсъждането на 

тема, която не е пряко свързана с темата на изследването. Най-често 

това става спонтанно - след отговора на поставен въпрос 

изследваното лице не изчаква задаването на следващия въпрос, а 

започва да разказва нещо свое. По този начин то прекъсва за 

момента провеждането на интервюто и задаването на следващите 

въпроси. Опитът сочи, че подобно поведение се наблюдава 

обикновено тогава, когато изследваното лице е притеснено от 

обсъждането на предложените му въпроси и желае по някакъв начин 

да отклони разговора в друга посока. Причините за това могат да 

бъдат: 1) незнание, слаба информираност по темата - респондентът 

се чувства неудобно и не желае да продължи провеждането на 

разговор, който доказва собствената му неинформираност или 

необразованост; 2) нежелание да се говори по тези въпроси - - 

изследваното лице счита, че даването на мнения по такива теми 
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застрашава неговото спокойно съществуване, накърнява авторитета 

му, засяга чувствата му, навлиза в дълбоко личностни пространства, 

които лицето не желае да разкрива пред непознати хора. 

Прехвърлянето на разговора върху друга тема (по-безопасна или по-

добре известна тема) е компенсационен механизъм за личностна 

защита, който се задейства веднага, след като възникне опасност от 

нарушаване на целостта на „Аз-образа“ и вътрешното равновесие на 

индивида. Интервюерът трябва да разбира предполагаемата 

причина за воденето на странични разговори и да даде възможност 

на респондента (разбира се, в рамките на допустимото) да се овладее 

и успокои. След това трябва внимателно да се върне към 

пропуснатия въпрос. Ако срещне упорита съпротива, трябва да 

отбележи изричното нежелание на респондента да отговори на 

въпроса; 

g) Продължаване на разговора след приключване на интервюто: 

Голяма част от интервюерите споделят съществуването на 

интересен феномен. Докато трае попълването на въпросника или 

изследователския разговор (при дълбочинното интервю), лицата са 

умерено разговорчиви и отзивчиви. В момента, в който интервюерът 

затвори въпросника или обяви, че интервюто е приключило, голяма 

част от изследваните лица се променят - видимо се успокояват и 

сами подхващат разговор по същата тема, която е обект на 

проучването. Интересното е, че те отново се връщат към темата на 

интервюто, като подхващат и коментират тези аспекти, по които 

явно са давали формални отговори в хода на самото интервю. „Ако 

трябва да си говорим нещата едно към едно, работата е следната. 

Само че да си остане между нас - не го пишете във въпросника.“ 

Следват понякога дълги минути на разговор, през които лицето 

само, без да му се задават въпроси, разказва какво мисли и 

аргументира своя отговор. 

Струва си да се замислим върху причините за подобен тип поведение на 

изследваните лица. Най-вероятно обяснението може да бъде потърсено във: 
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 Принципното отношение към социалните емпирични изследвания. 

Една част от хората подхождат с известни съмнения към изследванията 

(„Какви са всъщност целите?“. Други хора възприемат изследванията като 

изпитна ситуация и действат по модела „учител-ученик“. В по-старите 

поколения все още е жива нагласата, че социологическите изследвания са 

инструмент на властта. Тези нагласи определено не благоприятстват 

провеждането на ефективни изследвания; 

 Негативната нагласа към поръчителите на изследването или към 

институцията, която провежда изследването. Когато респондентите 

имат негативна нагласа към поръчителя или към изследващата 

организация, това отношение се пренася върху интервюерите, като техни 

представители, и върху въпросниците/инструментите, като носител на 

мнението на хората. Поради това уверенията на интервюерите, че 

информацията се използва само за научни цели, не се приемат с пълно 

доверие. В резултат на това, респондентите отговарят уклончиво или 

дават социално приемливи отговори; 

 Социокултурни причини: за част от респондентите причините за 

сдържано поведение по време на интервюто са социокултурни. Тези хора 

считат, че не допустимото говорене с лица извън тяхната общност е само в 

позитивен аспект - те не критикуват, не се оплакват и отговорите им са в 

„златната среда“: доволни са, но в средна степен, чувстват се в средата на 

социалната стълбица, определят доходите са като средни и т.н. Тези хора 

значително по-рядко си позволяват да подхванат разговор след 

приключването на интервюто и ако го направят, то е защото изпитват 

дълбок вътрешен конфликт между нормите на тяхната общност и 

вътрешната им потребност от изказване на лично мнение, различно от 

това на общността. 

 

 

В стилизиран вид, вербалните компоненти на втория информационен 

поток „респондент-интервюер“ са представени в следващата Фиг. 13: 
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Фиг. 13. Стилизирана схема на вербалните компоненти на втория 
информационен поток „респондент-интервюер“ 

 
Представената схема описва съдържанието на вербалните съобщения от 

респондента към интервюера при интервюто като технология. В зависимост от 

методическите особености на различните видове интервю, описаните 

компоненти придобиват допълнителна нюансираност и относителна тежест. 

Б. Невербална информация 

Изследваното лице често не подозира, че изпращаният от него невербален 

комплекс, е мощен източник на допълнителна информация за действителното му 

мнение по изучаваната тема. Интервюерите си изграждат свой стил на 

 

Втори информационен поток „респондент-
интервюер“ 

вербални компоненти: 

1. Отговори на поставените въпроси 

2. Реплики, съпровождащи отговорите на 
поставените въпроси 

3. Въпроси, които изследваното лице задава 
на интервюера 

4. Търсене на помощ от интервюера 

5. Търсене на мнението на интервюера по 
изучавана тема или конкретно зададен 
въпрос 

6. Прехвърляне на разговора върху 
странична тема 

7. Продължаване на разговора след 
приключване на интервюто 
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наблюдение на невербалното поведение респондента и по предаваните по този 

начин знаци се ориентират дали изследваното лице е притеснено от даден 

въпрос, дали изпитва колебания кой отговор да избере, дали има намерение да 

съобщи отговор, различен от действителния и др.  

В ситуацията на интервюто конкретните прояви на невербалното 

поведение на респондента са следните (Фиг. 14): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 14. Стилизирана схема на невербалните компоненти на втория 
информационен поток „респондент-интервюер“ 

 
 Физиологически признаци, индикация за психологическо 

напрежение или смущение: пребледняване, изчервяване, изпотяване, 

учестено дишане. Тези признаци са лесно забележими и в някои случаи 

дори са толкова очевидни, че интервюерът трябва да положи усилия да се 

престори, че не ги забелязва. Ако респондентът видимо се притеснява от 

зададения въпрос, добре е интервюерът да го успокои с подходящи 

реплики и след това да продължи интервюто; 

 

Втори информационен поток „респондент-
интервюер“ 

невербални компоненти: 

1. Физиологически признаци, индикация за 
психологическо напрежение или смущение 

отговорите 

2. Промени в параметрите на говорната реч 

4. Мимика и пантомимика 

5. Движения на респондента 

3. Смислови паузи при отговарянето на 
въпросите 
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 Промени в параметрите на говорната реч: промяна в скоростта на 

говорене, грешно произнесени думи, променена интонация 

(емоционалната наситеност на говора), фонация на говора (смях, 

различни възклицания, имитиращ възглед), поставянето на акцент върху 

различни думи - последното е особено важно и е добре, ако интервюто е 

дълбочинно, специално подчертаната от лицето дума да бъде отбелязана 

по някакъв начин от интервюера, за да се има предвид при анализа ,че 

лицето е поставило смислов акцент върху посочената дума; 

 Смислови паузи, които лицето прави при отговарянето на въпросите: 

паузи между отделни думи, индикиращи по-задълбочени мисловни 

процеси, паузи между репликите, съпроводени с многозначителни 

погледи, удължаване на паузата с цел по-сериозно обмисляне на въпроса; 

 Мимика и пантомимика: жестикулация, заемани пози, гримаси, погледи, 

езика на очите (очите могат да изменят смисъла на казаното в 

диаметрално противоположна посока); 

 Движения на респондента: под влияние на зададените въпроси 

изследваното лице може да реагира по двигателен път - ръкомаха, става, 

движи се, нервно сядане, потропване с крак, неволна игра с предмети 

(преместване на стол, книга, чаша, игра с химикал и др.), игра с кичури 

коса и т.н. 

Описанието на невербалното поведение на изследваното лице не е самоцел 

- то е задължителен елемент от подготовката на професионалните интервюери. 

Доброто познаване на невербалната комуникация има огромно значение за 

повишаване ефективността на интервюто, тъй като тези умения се оказват 

изключително полезни в процеса на интервюиране. От една страна, 

интервюерите могат по уловените невербални сигнали да коригират своето 

поведение и да засилят фокус върху темата на изследването. От друга страна, 

невербалното поведение на респондента може да казва точно обратното на това, 

което звучи като артикулирана реч - в тези случаи интервюерът е длъжен да 

зададе уточняващи въпроси, за да получи по-ясен отговор и да изясни 

действителното мнение на лицето.  

Когато се изследва деликатна или социално табуирана тема, може да се 

помисли за лесно приложима система, чрез която интервюерът да отбелязва 



Интервюто в социалните науки 

 

195 

каква е била невербалната реакция на респондента по отделните въпроси на 

изследването. На етапа на обработване на събраната индивидуална информация, 

бележките за невербалните реакции на респондентите също могат да се 

обработят и това да бъде допълващ аспект на изследването. 

В. Странична информация 

Освен разменяната вербална и невербална информация, при интервюто 

интервюерът улавя и още един тип информация. Тя е свързана с наблюдения 

върху следните аспекти на ситуацията на интервюто: 

 Домашната обстановка (ако интервюто се провежда по домовете). 

Обстановката, в която живее изследваното лице, казва много повече, 

отколкото самият респондент е склонен да съобщи в хода на интервюто. 

Интервюерът, по силата на факта, че попада в напълно непозната среда, 

не е в състояние още в самото начало да възприеме и оцени цялостно 

обстановката. Още повече, че вниманието му в първите минути е 

фокусирано върху спечелване доверието на потенциалния респондент. Но 

щом интервюто навлезе в третата си фаза (фазата на същинския 

комуникационен обмен), интервюерът има възможност внимателно да 

огледа обстановката около себе си. Домашната обстановка разказва 

всичко: за битовите (в това число, поддържането на чистота и хигиена) и 

културните навици на изследваното лице (картини, други предмети на 

изкуството, музикални инструменти, различни кътчета и др.), за 

естетическия му вкусове и предпочитания (подреждане на жилището, 

оформянето му в цветово и стилно отношение), професионалните 

интереси (книги и други предмети, индикиращи професионалните 

занимания на респондента). Това е ценна информация, която обикновено 

не се фиксира в изследователските инструменти, тъй като се счита за 

несвързана директно с темата на изследването. Но при някои изследвания 

може да се окаже добра идея да се съпоставят отговорите на респондента 

с реалностите, които се виждат в неговия бит. Например, ако лицето казва, 

че доходите им са средни или ниски, а домът е обзаведен скъпо( в това 

число с различни видове техника. Интервюерът може да опита деликатно 

да установи различието между видимите елементи от бита на 

респондента и отговорите му. но това трябва да се прави внимателно, за 
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да се настрои респондента негативно и интервюто да потръгне в 

неблагоприятна посока (прекъсване на интервюто); 

 Отношенията на респондента с присъстващите в дома трети лица: 

въпреки изричната уговорка, че присъствието на трети лица в дома не е 

желателно, практиката показва висок процент на проведени 

социологически интервюта именно в такава обстановка. Ако се наложи 

интервюто да протече в такава ситуация, интервюерът може да 

наблюдава какви са отношенията на респондента с присъстващите трети 

лица (роднина, член на семейството, приятел, съсед, колега). Въпреки че 

демонстрираните отношения може да не съответстват на действителните, 

те все пак дават информация за моментното състояние на изследваното 

лице. 

Същият тип информация се събира и когато интервюто се провежда на работното 

място на респондента - с тази разлика, че интервюерът може да си направи 

изводи за работното място (стая, офис, кабинет, цех, магазин и т.н.). 

 Външността на изследваното лице: външният вид на изследваното 

лице е първото нещо, което прави впечатление на интервюера. На 

основата на тези първи впечатления интервюерът си изгражда 

първоначална представа за качествата и личността на респондента. В хода 

на интервюто тази първоначална представа се обогатява, като по този 

начин се коригира и актуализира изградения първоначален образ. Често 

пъти интервюто продължава повече от 30 минути. Това дава възможност 

за сравнително подробно изучаване на външния вид на респондента. В 

методически експерименти е установено, че правят впечатление такива 

елементи от външността, като облеклото (спретнато или развлечено, 

чисто или замърсено, необичайно или екстравагантно), прическата 

(модерна или обикновена, цвят на косите, обгрижвани коси или запусната 

прическа), аксесоарите (обици, пръстени, гривни, колиета, значки), грима 

при жените, общото външно поддържане (спретнат/а, добре 

поддържан/а,) общото физическо състояние. Тези елементи придобиват 

още по-силно значение, ако респондентът и интервюерът са от различен 

пол. Наблюдавайки посочените особености от външния вид на 

респондента, интервюерът може да избере най-правилния модел на 
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поведение, за да постигне целта на интервюто. Благодарение на тях също 

може да се улови несъответствие между отговорите на респондента и 

действителното състояние на нещата. Например, ако респондентът 

заявява, че живее бедно и изпитва недостиг на средства, а облеклото и 

външният му вид говорят за изобилие от пари, следва да се замислим 

върху действителното положение41. 

Завършвайки анализа на фазата на същинския комуникационен обмен при 

интервюто трябва да подчертаем, че конкретното съдържание на тази фаза се 

детерминира както от темата на изследването, така и от това с коя разновидност 

на интервюто се събира индивидуалната информация и с какъв изследователски 

инструмент се работи. Колкото по-многобройни и по-сложни са въпросите в 

изследователския инструмент, толкова по-продължителна ще бъде третата фаза 

на интервюирането и толкова повече вербални и невербални компоненти ще 

бъдат разменени между интервюера и респондента. 

1.2.4. Заключителна фаза на интервюто 

При тази фаза интервюто приключва. Често пъти самите интервюери 

съобщават за това на респондентите („Преминаваме към последните 2-3 въпроса. 

Ще отнеме около 3-4 минути.“). Предвид широката практика да се правят 

обемисти въпросници, респондентите приемат тези думи с облекчение. Това се 

отнася с особена сила за случаите, когато въпросите са се сторили на респондента 

трудни и той е изпитал умствено или психическо напрежение. Освен всичко 

друго, възможно е да лицето да е посетено в неподходящ момент, но то от 

любезност да е приело интервюера. В случай като този респондентът запазва 

търпение, но през цялото време на интервюто не крие, че очаква интервюто да 

приключи час по-скоро. Ако въпросникът съдържа голям брой въпроси, 

нетърпението на респондента може да се трансформира в досада и раздразнение. 

В структурно отношение заключителната фаза на интервюто включва: 

 Последните въпроси от интервюто. Обикновено това са въпросите за 

установяване на социално демографските характеристики на респондента 

(пол, възраст, образование, семейно положение, професия, местоживеене). 

                                                 
41 Подобни наблюдения са типични за данъчните служители. С годините натрупан опит те 
придобиват почти рефлекторен навик да съпоставят това, което виждат, с направените оценки за 
придобити доходи и др. В това отношение, външният вид на човека може да подскаже много. 
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понякога в тази част на въпросника се поставя въпрос за доходите на 

лицето и за това в коя част на социалната стълбица се чувства. 

Обикновено хората спокойно отговарят на този тип въпроси. Макар и 

рядко, могат да се срещнат и хора, които да реагират негативно на 

социодемографските питания. Ако интервюерът попадне на такъв случай, 

преценява до колко да е настойчив; 

 Въпроси на респондента към интервюера: След като отговори и на 

последния въпрос, респондентът изпитва необходимост да уточни за себе 

си някои неща. например, какво се прави със събраната информация, ще 

бъдат ли публикувани резултатите и кога и къде, кой ще ползва 

информацията и т.н. Някои под формата на шега питат дали няма да ги 

арестуват за това, че са говорили такива неща. Интервюерите трябва да не 

се отпускат и да продължат да бъдат внимателни и на този заключителен 

етап на интервюто - те трябва да оставят респондентите спокойни, без 

съмнения за научните цели на изследването, като отговорят на всеки 

поставен от респондентите въпрос; 

 Процедури по приключване на интервюто: Това са последните 

действия, с които задължително завършва интервюто. Те са следните: 

Първо, интервюерът проверява дали е отговорено на всички въпроси. 

Като прелиства въпросника, той преглежда дали има пропуск и ако 

установи такъв, моли лицето за отговор на пропуснатия въпрос. Това 

действие трябва да се съпровожда с подходящи реплики, а не да 

преминава в мълчание, за да създаде негативни емоции в респондента. 

Най-добре е да се каже просто „А сега да прегледаме заедно пак въпросника, 

да не би сме пропуснали нещо.“. Второ, след като се увери, че въпросникът 

е изцяло попълнен, интервюерът го поставя в плик или просто го прибира 

- в зависимост от конкретните инструкции. Трето, интервюерът 

благодари на изследваното лице за отделеното време и за споделените 

мнения. Изказването на благодарност е задължителен елемент от 

поведението на интервюера. Това изгражда положително отношение към 

професията на интервюерите и формирането на представа за хората от 

тази професия като вежливи, учтиви и внимателни. Това е особено важно, 

тъй като ако респондентът за пръв път е участвал в изследване, по 
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поведението на интервюера ще си изгради представа за това какво са 

социологическите изследвания и що за хора за интервюерите; 

 Допълнителни реплики между интервюера и респондента. те в 

повечето случаи се инициират от респондента. Могат да са от всякакво 

естество, но като цяло са израз на любезност от страна на респондента и 

уважение към труда на интервюера; 

 Сбогуване на интервюера и респондента. Това е последният елемент от 

взаимоотношенията на двамата партньори. Продължителността на 

ритуала по сбогуването е различна, както разнородни са и настроенията и 

чувствата, които характеризират вътрешното състояние на двамата 

партньори по общуване. За интервюера те са свързани най-вече с 

удовлетворението или неудовлетворението от начина на провеждане на 

интервюто и постигнатите съдържателни резултати. Изследваното лице 

пък се намира под влиянието на собственото си усещане за това дали се е 

представило добре и дали се е справило с въпросите, които са му били 

зададени. Под влиянието на тези настроения, двамата партньори остават 

с определени впечатления един за друг: респондентът съди изобщо за 

интервюерите и социологическите изследвания, а интервюерът - за 

представителите на професията/социалната група, чийто представител е 

респондентът. Тъй като за хората е характерно да генерализират 

наблюденията си от един субект и да екстраполират тези оценки върху 

други обекти със сходни характеристики, то по впечатленията си от 

проведеното интервю интервюерът е респондентът ще съдят занапред и 

за други такива хора. Например ако интервюерът е бил приветлив и 

внимателен, но интервюто е продължило по-дълго отколкото 

изследваното лице е очаквало, то най-вероятно си мисли: „Интервюерите 

са мили и общителни хора, но въпросниците са ужасно дълги и май не 

трябваше да се съгласявам на интервю.“ Ритуалът на сбогуване включва в 

себе си и елементът на взаимно изключване. Без да си го поставят като 

цел, поради изчерпване на предмета на общуване двамата партньори 

интуитивно чувстват необходимост от освобождаване от образа на 

другия. Това става съвсем естествено, по силата на изчерпването на 

предмета на общуването. 
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Очертаването на фазите на интервюто и проследяването на динамиката на 

възникващите между интервюера и респондента взаимоотношения показа, че 

интервюто е изключително динамична, подвижна и рефлексивна когнитивна 

ситуация. Освен че е научно изследователска технология, интервюто следва 

законите на човешкото общуване и затова процесът по придобиване на 

индивидуалната емпирична информация е комплициран от множеството 

междуличностни релации, които възникват дори и на подсъзнателно ниво между 

двамата партньори. Всичко това показва ,че интервюто изисква много сериозна 

подготовка - както на етапа на разработване на програмата и изследователските 

постановки, но също така и на етапа на конструиране на изследователските 

инструменти и подбора на подходящите за конкретното изследване интервюери. 

1.3. Резултати от взаимодействието „интервюер-респондент“ при 

интервюто 

Основната методологическа предпоставка, на която се основава 

разглеждането на взаимодействието „интервюер-респондент“ в резултативен 

план, е презумпцията за дейностната интерпретация на общуването. В 

съответствие с това допускане, общуването се схваща като дейност по 

удовлетворяване на възникнала потребност. Осъзнаването на съдържанието на 

актуализираната потребност и на необходимата за дейност за нейното 

удовлетворяване водят до формирането на предварителна представа за 

очакваните резултати от тази дейност. По същество това означава да се дефинира 

целта на общуването. 

Всяко СЕИ се замисля и провежда, за да удовлетвори конкретна потребност 

от изучаването на определени социални процеси, явления, отношения. Целта е да 

се получи емпирично знание, описваща и обясняващо изучавания предмет. 

Изследователските задачи (описателни, обяснителни, диагностични, 

прогностични) се постигат на основата на получената съвкупна информация. 

характерната особеност на изследванията, при които се използва 

интервюто, че набирането на търсената емпирична информация се извършва в 

условията на непосредствено междуличностно взаимодействие между 

интервюера и респондента. В този смисъл може да се твърди, че получената 

индивидуална информация е продукт от съвместните усилия на: 



Интервюто в социалните науки 

 

201 

а) Изследователя, който подготвя изследователските постановки и 

програмата на изследването; 

б) Интервюерите, които осъществяват контакт с подлежащите на 

изследване лица; 

в) Респондентите, които се съгласяват да участват ви изследването и 

отговарят на поставените въпроси. 

С набирането на индивидуалната информация се цели да бъде събрано 

емпирично знание за изучаваните обекти и техните свойства и характеристики. 

За да може да се реализира изследователският замисъл обаче е необходимо да се 

проведат определен брой интервюта. Целта на всяко отделно интервю е да се 

получи емпирично знание от отделната изследвана единица по кръга от въпроси, 

описващи предмета на изследването. 

В този контекст, взаимодействието между интервюера и респондента 

представлява старателно организирана дейност по набирането на емпиричната 

информация, необходима за постигане на целите на изследването. 

При анализа на резултатите от взаимодействието „интервюер-респондент“ 

се взема предвид първо, че целта на всяко отделно интервю е пряко подчинена на 

целите на изследването и второ, че в хода на удовлетворяване на потребността от 

набиране на определен тип информация, между интервюера и респондента 

възникват междуличностни отношения, които оказват влияние върху 

съдържанието на получения продукт (емпирично знание). 

Анализът на социологическата практика показва, че взаимодействието 

между интервюера и респондента при интервюто моди до получаването на 

следните основни резултати: 

1. Основни резултати: емпиричното знание за отделната изследвана 

единица по определените от изследователя признаци за изучаване. В 

съдържателно отношение основните резултати кореспондират пряко с 

поставената пред интервюера цел. Различават се следните елементи на 

полученото емпирично знание: 

i. Съвкупността от регистрираните отговори на респондента. Това 

всъщност са значенията на изследваните признаци за конкретно 

изследваната единица. 
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ii. Експертната информация, която интервюерът дава за изследваното 

лице. Основанието за включването й в съдържанието на основните 

продукти е, че подаваните от интервюера допълнителни сведения 

дават възможност за оценка на самия процес на интервюиране и 

най-вече, на факторните влияния върху достоверността на 

отговорите на респондента. Експертната информация може да се 

отнася както до вербалното поведение на изследваното лице 

(задавани въпроси към интервюера, търсене на допълнителна 

помощ, отправени бележки по повод темата на изследването като 

цяло и съдържанието на отделни въпроси, странични разговори), 

така и до невербалното му поведение (мимика, жестове, пози, психо 

физиологически реакции, говорни особености, вегетативни реакции, 

съпровождащи изслушването на въпросите и самия процес на 

отговаряне). Тази информация трябва да се взема предвид, защото 

описва всеобхватно реалното поведение на респондента по време на 

интервюто и отношенията му с интервюера. Това от своя страна 

може да се окаже съществено важно от гл.т. на получаването на 

крайната съвкупност от емпирични данни за изследваното лице. 

 

 

2. Допълнителни резултати: това са продуктите, които не са пряко 

подчинени на целта на интервюто. Причината за тяхното получаване е самият 

факт на провеждане на интервюто и начинът, по който е бил осъществен 

авторският замисъл в съответствие с методическите предписания и стандарти. 

При интервюто се получават допълнителни резултати както за 

интервюера, така и за респондента. Получените резултати могат да бъдат 

положителни или отрицателни. така в крайна сметка може да се говори за 

следната структура на допълнителните резултати (Фиг. 15): 
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Фиг. 15. Структура на допълнителните резултати от взаимодействието 
„интервюер-респондент“ 

 

 

Положителни резултати за интервюера: 

1). В резултат от проведеното интервю интервюерът може да придобие 

нови знания и умения в областта на интервюирането. 

2). Да усъвършенства техниката по интервюиране, в това число: техниката 

за установяване на първоначален контакт с подлежащите на изследване лица, 

техниката за спечелване на потенциалните респонденти, техниката за 

мотивиране на респондентите за адекватно участие в изследването, техниките за 

поддържане на постоянен интерес към темата на изследването при 

интервюирането, техниките за улавяне и разчитане на невербалните сигнали и 

невербалното поведение на респондента. 

Допълнителни резултати 

За интервюера За респондента 

Положителни: 
1) Нови знания и 
умения за 
интервюиране 

2) Усъвършенст-
ване на техниката 
за интервюиране 

3) Развитие на 
комуникативните 
способности 

4) Развитие на 
личната и 
професионалната 
самоувереност 

Отрицателни: 
1) С натрупването 
на опит 
интервюерът 
става по-склонен 
да нарушава 
методическите 
правила 

2) Риск от 
развиване на 
„избирателно 
слушане“ и 
оценъчни реакции 

3) Склонност да 
променят 
своеволно 
изследователскит
е инструменти 

 

 

 

Положителни: 
1) удовлетвореност 
от участието в СЕИ 

2) Повишено 
чувство за 
личностна и 
социална 
значимост 

3) Изграждане на 
положителни 
нагласи към 
социологическите 
изследвания 

4) Личностно 
обогатяване и 
научване на нови 
неща 

 

 

 

 

Отрицателни: 
1) Интервюто може 
да закомплексира 
респондента, като 
причината  за това 
е в неработещия 
въпросник или 
трудната тема 

2) Изграждане на 
отрицателни 
нагласи към 
социологическите 
изследвания 
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3). Всяко ново интервю развива комуникативните способности на 

интервюера. Това повишава професионализма на интервюера и го прави 

подходящ за нови изследвания с още по-високо ниво на трудност. 

4). Провеждането на успешно и ефективно интервю води до развитие на 

личната и професионална самоувереност на интервюера. Всяко успешно интервю 

засилва тази увереност и прави интервюера по-добър както в личностен план, 

така и в като професионалист. 

Отрицателни резултати за интервюера: 

1). С натрупването на опит в провеждането на интервюта интервюерът 

може да стане по-малко „дисциплиниран“ и по-склонен да нарушава 

методическите правила и стандарти. Това е следствие от повишената му 

вътрешна увереност, че всичко е видял и може да овладее всеки процес при 

интервюирането. От определен момент, интервюерът започва да преосмисля 

методическите указания и да ги променя съгласно своята представа за 

интервюто. Този феномен е опасен и трябва да се следи внимателно, защото 

интервюерът, който по своя воля променя правилата, престава да бъде добър от 

гл.т. на едно изследване, целящо унифициране на познавателната ситуация и 

провеждане на интервюта по един базов модел. 

2). Особено е опасно изработването на „избирателно слушане“ („Само като 

го видя и знам какво ще ми каже.“). Под влияние на избирателното слушане 

интервюерът вече не е точен и съществено променя действителните отговори на 

респондента. Това се отнася с особена сила за дълбочинното интервю, при което 

респондентът отговаря в свободна форма, а интервюерът записва отговорите му. 

Пряко свързан негативен резултат е и изработването на поведение от типа 

„оценъчни реакции“ - интервюерът престава да бъде безпристрастен слушател и 

неутрален регистратор на отговорите на респондента, а негов съдник и опонент 

от високата на своите знания и опит. 

3). Някои интервюери с времето развиват склонност към промяна на 

изследователските инструменти - разместват въпроси, преформулират въпроси, 

добавят „липсващите“ според тях отговори. Това също е изключително вредно, 

тъй като е грубо нарушение на всички писани методически правила. 
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Положителни резултати за респондента: 

1). Чувството за удовлетвореност от участието в социологическо 

изследване е сред най-важните положителни резултати. 

2). Добре изпълнената роля на респондент създава усещане за по-висока 

личностна и социална значимост. 

3). Ако интервюто е било интересно и лицето и е останало доволно от 

начина, по който се е представило, това ще послужи като мотив за положително 

отношение към социологическите изследвания и позитивна мотивация за 

бъдещи участия в социологически изследвания. 

4). За мнозина, участието в социологическо изследване е възможност да се 

научи нещо ново. Нерядко изследванията са по теми, които не са пряк елемент от 

ежедневието на хората, а търсят мнения и оценки по относително нови явления 

или дискусионно оценявани събития. Като участва в такова изследване, 

респондентът личностно се обогатява, защото докато го интервюират, той 

научава нови неща и започва да мисли по теми и въпроси, които до тогава не са 

били обект на неговото внимание. 

Отрицателни резултати за респондента: 

1). ако темата на изследването е непозната или въпросите изискват по-

висока степен на информираност, възможно е респондентът да изпита 

затруднения и да не остане доволен от начина, по който се справил с интервюто. 

Това ще създаде у него личностно напрежение, което най-вероятно ще се 

материализира под формата на негативни нагласи към социологическите 

изследвания. 

2). Пряко свързано с това е възникването на негативно отношение към 

интервюерите като цяло. Такъв човек трудно може да бъде спечелен за следващо 

социологическо изследване. Най-вероятно е да откаже, ако бъде поканен за 

участва в ново изследване. 

Обобщавайки получаваните при интервюто резултати, да подчертаем 

съществено важното. За разлика от основните резултати, които приемат 

материална форма (попълнените въпросници), допълнителните резултати се 

характеризират с идеален характер. Често пъти остават невидими и незабелязани 

от изследователя, но веднъж възникнали, те ще рефлектират върху личността и 
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бъдещото поведение както на интервюера, така и на респондента. Поради това 

експерименталното им изучаване е не само желателно, но и препоръчително. 

2. Система от индикатори за емпиричното изучаване на 

взаимодействието „интервюер-респондент“ при интервюто 

Разработената система от емпирични индикатори за изучаването на 

взаимодействието „интервюер-респондент“ следва фазите и логиката на процеса 

на интервюиране, като същевременно отчита възникването и развитието на 

взаимоотношенията между интервюера и лицата, които той интервюира. В 

контекста на възприетия интерактивен модел на интервюто, системата от 

емпирични индикатори има следния вид: 

1. Установяване на първоначален контакт с подлежащото на 

изследване лице: 

1.1. Намиране на посочения адрес - брой посещения, необходими за това. 

1.2. Откриване на търсеното лице - брой посещения, необходими за това. 

1.3. Начин на осъществяване на първоначалния контакт с търсеното лице: 

1.3.1. интервюерът влиза в директна връзка с лицето, като за целта или се 

среща с него, или разговаря с него по телефона. 

1.3.2. интервюерът уговаря среща с търсеното лице чрез някой от 

близките на лицето (член на семейството, друг роднина, съсед, приятел, колега. 

1.4. Представяне на интервюера пред подлежащото на изследване лице: 

1.4.1. Интервюерът назовава своето име и целта на своето посещение. 

1.4.2. Посочва ясно и коректно за коя организация/институция работи и 

кой провежда изследването. 

2. Провеждане на интервюто: 

2.1. Встъпителни думи на интервюера: интервюерът пояснява 

последователно: 

2.1.1. Целта на изследването. 

1.2.2. Целта на самото интервю. 

1.2.3. Начина на използване на събраната информация. 

1.2.4. Начина на извършване на подбора на изследваните лица. 

2.2. Приблизителната продължителност на интервюто. 

2.3. Модела на интервюиране: интервюерът пояснява какво се изисква от 

респондента и пояснява какъв ще бъде моделът на интервюиране. 
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2.4. Набиране на търсената информация: 

2.4.1. Възпроизвеждане на въпросника/насоките за интервюиране и 

регистриране на отговорите на лицето. 

2.4.2. Оказване на допълнителна помощ на респондента: повторно 

прочитане на въпрос и отговорите към него; разясняване на съдържанието на 

въпроса и отговорите към него (по преценка на интервюера или по молба на 

респондента). 

2.4.3. Затруднения на респондента при провеждането на интервюто: 

неясни въпроси, неясни отговори , колебание при отговарянето. 

2.5. Ситуация на провеждане на интервюто: 

2.5.1. Място на провеждане на интервюто - на работното място, в 

изолирано помещение по местоработата на респондента, в жилището на 

респондента, на официално място, на неутрално място, на улицата. 

2.5.2. Време (период) на провеждане на интервюто: в утринния период 

(до 12 ч. на обяд), в обедния период (от 12 до 14 ч.), в следобедния период (от 14 

до 19 ч.) във вечерния период (след 19 ч.). 

2.6. Прекъсване на интервюто: 

2.6.1. Прекъсване за кратко и продължаване в същия ден. 

2.6.2. Прекъсване и пренасрочване на интервюто за следващ ден. 

2.6.3. Прекъсване и пренасрочване на интервюто за след няколко дни. 

2.7. Продължителност на интервюто: 

2.7.1. До 30 мин. 

2.7.2. До 45 минути. 

2.7.3. До 1 час. 

2.7.4. До 1 час и половина. 

2.7.5. До два часа. 

2.7.6. Повече от два часа. 

2.8. Присъствие на странични лица при интервюирането: 

2.8.1. Момент на включване на страничното лице в интервюто - от самото 

начало, в определен момент (номер на въпроса), към края на интервюто (номер 

на въпроса). 
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2.8.2. Отношението (позицията), в която се намират респондентът и 

страничното лице: член на семейството (баща, майка, дете), съпруг/съпруга, 

роднина, съсед, приятел, колега. 

2.8.3. Продължителност на престоя на страничното лице: влязло е и 

веднага е излязло, влязло е и е останало 5-10 мин., влязло и е останало до края на 

интервюто. 

2.8.4. Позицията/поведението на страничното лице: присъствало е 

мълчаливо, подсказвало е отговори, привеждало е аргументи в полза на даден 

отговор, дефинитивно е посочвало на респондента кой отговор да избере, 

изразявало е свое мнение по въпросите, изказвало се е по повод на интервюто 

(неговата тема, целесъобразност, етичност и др.). 

2.8.5. По каква част от въпросите е взело отношение: по всички въпроси, 

по голяма част от въпросите, по малка част от въпросите, по нито един въпрос. 

2.9. Отношения между страничното лице и интервюера: 

2.9.1. Водени разговори между интервюера и страничното лице: 

съдържание на разговора, тон и продължителност. 

2.9.2. Въпроси и бележки, направени от страничното лице към 

интервюера. 

3. Отношения между интервюера и респондента: 

3.1. Как респондентът е приел интервюера: официално-делово, сдържано-

хладно, с явно безпокойство и страх, с притеснение, с явен интерес, гостоприемно-

любезно. 

3.2. Интервюерът и респондентът познавали ли са се преди интервюто: 

да/не. 

3.3. Отношение на респондента към интервюера в края на интервюто: 

официално-делово, сдържано-хладно, с явно безпокойство и страх, с притеснение, 

с явен интерес, гостоприемно-любезно. 

3.4. Респондентът проявил ли е интерес към личността на интервюера: 

къде и какво работи, семейно положение, политически възгледи, други въпроси. 

4. Приключване на интервюто:  

4.1. Поведение на респондента при попълването на социодемографските 

въпроси: спокойно, без промяна в поведението или напротив. 
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4.2. Въпроси, зададени от респондента към интервюера: по темата на 

интервюто, извън темата на интервюто. 

4.3. Продължаване на разговора след изчерпване на темата на интервюто 

(по инициатива на респондента) 

5. Интервюерът като източник на експертна информация за реалното 

протичане на интервюто и поведението на респондента: 

5.1. Описва конкретната обстановка на интервюто (време, място, 

присъствие на странични лица, продължителност, наличие на по-особени 

дразнители). 

5.2. Описва невербалното поведение на респондента по време на 

интервюто: 

5.2.1. Реакции по повод обясненията за целта на интервюто. 

5.2.2. Реакции по повод разясненията за анонимността на изследването. 

5.2.3. Занимания на респондента по време на интервюто: занимавало се е 

само с интервюто, прекъсвало е интервюто, за да свърши своя работа, прекъсвало 

е интервюто, за да проведе разговор с друго лице, едновременно е отговаряло на 

въпросите и е вършело своя домашна работа. 

5.2.4. Промени в поведението на респондента в резултат от влизането на 

странично лице. 

5.2.5. Проявени от изследваното лице признаци на нетърпение: 

поглеждане на часовника, проверяване на телефона (за есемеси и обаждания), 

подканяне за по-бързо приключване на интервюто, питане кога ще свърши 

интервюто и т.н. 

5.2.6. Водене на странични разговори по инициатива на респондента. 

5.2.7. По-ясно изразени особености на невербалното поведение на 

респондента: чисто физиологически реакции, промени в говорната реч, пози, 

жестове, гримаси, погледи, движения на респондента, смислови паузи, 

акцентиране върху отделни думи. 

5.2.8. Описание на външността на респондента: облекло, прическа, 

аксесоари, общо поддържане, общо физическо състояние. 

5.2.9. Демонстрирани черти от характери на респондента, които са били 

ясно изразени в процеса на интервюирането: общителен, разговорчив, любезен, 
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делови, внимателен, спокоен, властен, недоверчив, мнителен, нервен, неспокоен, 

раздразнителен, избухлив, докачлив и т.н. 

6. Характеристики на интервюера и респондента: 

6.1. Характеристики на респондента: 

6.1.1. Обективни характеристики: пол, възраст, образование, професия, 

семейно положение. 

6.1.2. Субективни характеристики: характер, темперамент, ценностни 

ориентации 

6.2. Характеристики на интервюера:  

6.2.1. Обективни характеристики: пол, възраст, образование, професия, 

семейно положение. 

6.2.2. Субективни характеристики: характер, темперамент, ценностни 

ориентации 

Така посочените емпирични индикатори могат да се използват за 

изработването на инструменти за експерименталното изучаване на 

взаимодействието „интервюер-респондент“: за изследване на взаимните 

отношения и влияния в процеса на интервюто, за разкриване на зависимостите 

между поведението на интервюера и респондента и за установяване на влиянието 

на процеса на интервюиране върху качеството на събраната индивидуална 

информация. 
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ГЛАВА ПЕТА. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО „ИНТЕРВЮЕР - РЕСПОНДЕНТ “ И НАБИРАНЕТО НА 

ДОСТОВЕРНА ИНДИВИДУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ИНТЕРВЮТО В 

СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

Съгласно концепцията за достоверност на емпиричната информация при 

емпиричните социологически изследвания (Атанасов, 1990), степента на 

достоверност на получаваната индивидуална информация е в пряка зависимост 

от спазването на изискването за адекватност спрямо следните условия: 1) 

информационния източник, 2) метода за набиране на информацията, 3) 

инструментите за набиране на информацията, 4) подателите на информацията, 5) 

получателите на информацията и 6) ситуацията при набирането на 

информацията. Анализът на познавателния процес при интервюто позволи да се 

експлицират различни по характер и значимост групи фактори, оказващи 

влияние върху достоверността на отговорите на респондентите. 

Фактът, че набирането на търсената емпирична информация при 

интервюто се осъществява в условията на сложно социално психологическо 

взаимодействие „интервюер - респондент“, дава основание да се постави и друг 

съществено важен методологически въпрос: Не представлява ли самият процес на 

взаимодействие между интервюера и респондента потенциален източник на 

отклонения при изучаването на свойствата и характеристиките на обекта на 

изследване? Междуличностният характер на общуването между интервюера и 

респондента не предпоставя ли набиране на информация с известна степен на 

изкривяване от реалните значения на изследваните признаци, т.е. набирането на 

недостоверна информация? 

В специализираната социологическа литература под достоверен отговор се 

разбира „ ... адекватното отражение на емпиричната проява на интересуващото 

ни свойство за изследваното лице (или за явленията и процесите, свързани с 

него).“ И пак там: „  ... всяко отклонение от посоченото адекватно отражение ще 

бъде третирано като недостоверен отговор.“ (Атанасов, 1990: 222). Предполага 

се, че посредством разработените методики на отделните методи за набиране на 

индивидуална информация, изследователят е в състояние да създаде 

методологически, технологически и организационни предпоставки за набирането 

на достоверна емпирична информация.  
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Като се има предвид спецификата на интервюто и протичащите сложни 

социално психологически процеси, как в процеса на интервюирането може да се 

гарантира набирането на достоверна индивидуална информация? Ако се 

предположи, че изискванията на методиката на интервюто като метод се спазват, 

тогава потенциалният източник на отклонения и изкривявания в 

индивидуалната информация трябва да се търси в поведението на двамата 

партньори по интервю, тъй като в тяхното непосредствено взаимодействие се 

ражда съвкупността от отговори, която се дефинира като индивидуална 

емпирична информация. 

За да бъде разбрано и осмислено случващото се в контекста на 

междуличностното взаимодействие между интервюера и респондента, анализът 

на взаимодействието „интервюер - респондент“ може да бъде задълбочен чрез 

разглеждането на ролите, които двамата непосредствени участници в интервюто 

изпълняват. 

1. За ролите в интервюто 

Социологическата практика показва, че възникващите в рамките на 

интервюто отношения между интервюера и изследваните лица отношения могат 

да варират в широки граници. Но въпреки многоаспектното си проявяване и 

развитие, тези отношения се зараждат по повод необходимостта от провеждане 

на научно изследователско интервю. По-нататъшната им динамика е в пряка 

зависимост от конкретните действия на двата партньори по интервю. 

Анализът на ролите при интервюто стъпва на базисната презумпция, че 

самият факт на провеждане на интервюто предполага зараждането и развитието 

на междуличностно взаимодействие „интервюер - респондент“, а то от своя 

страна се реализира под формата на ролево взаимодействие. 

Двете възможни позиции в процеса на интервюиране са тези на 

комуникатор и реципиент. Съответно, двете възможни роли при интервюто са 

ролята на интервюера и ролята на изследваното лице (респондента). 

Съдържанието на всяка роля се определя от характера на изпълняваните 

дейности и функции по отношение на конкретния комуникационен процес, като 

действията на партньорите са насочени към изчерпване на предмета и целите на 

конкретното общуване. По правило, всяка роля санкционира точно определен 

шаблон на поведение, като го утвърждава в качеството на модел с императивна 
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сила за индивидите, заемащи съответните позиции. Комбинацията от 

предписаните начини на поведение и тяхното индивидуално преосмисляне 

определят континуума на понятието „ролево поведение“. 

Операционалното представяне на дадена роля означава да се 

конкретизират и опишат характерните за нея ролеви предписания. 

Задължителни компоненти на ролевите предписания са 1) желателните, 

препоръчителните действия; 2) това, което е недопустимо за изпълняваната 

роля, както и 3) уменията и релевантните качества, необходими за адекватното 

изпълнение на тази роля. 

1.1. Ролята на интервюера 

Ролевото поведение на интервюера като пряк инициатор на конкретния 

комуникационен акт и изпълнител на изследователския замисъл, се структурира 

в съответствие с неговите основни функции. Най-общо те се свеждат първо, до 

създаването на подходяща обстановка за провеждане на интервюто и второ, 

направляването и контролирането на процеса на интервюира с оглед постигането 

на целта на интервюто - набиране на търсената информация за обекта на 

изследването. Съдържанието на основните функции на интервюера 

предопределя съвкупността от конкретни действия, които той трябва да извърши 

в процеса на интервюиране. 

Много е писано за това какво трябва и какво не бива да прави интервюерът 

в процеса на интервюиране. Всяко учебно пособие по социология задължително 

съдържа раздел, третиращ и тези въпроси. В систематизиран вид предписанията 

за поведението на интервюера обхващат богатия спектър от дейности, които 

интервюерът изпълнява от момента на получаването на списъка с подлежащите 

на изследване лица до предаването на попълнените въпросници обратно на 

изследователя. 

В контекста на възприетия тук интерактивен модел, действията на 

интервюера през четирите фази на интервюиране придобиват следният вид: виж 

Таблица 2: 
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Таблица 2. 

Основни задачи на интервюера Основни дейности, извършвани от 
интервюера 

Първа фаза: Контактоустановяваща фаза 

1. Установяване на първоначален контакт с 
изследваното лице: 
 Спазване на посоченото от 

изследователя място за провеждане на 
интервюто; 

 Създаване на приятно впечатление у 
потенциалния респондент (внимателно 
позвъняване, учтиво поздравяване, 
любезно отношение; 

1.1. Откриване на посочения адрес. 
1.2. Намиране на лицето, подлежащо на 
изследване. 
1.3. Представяне на интервюера през 
потенциалния респондент: 
 Откъде е, коя организация представя; 
 Цел на посещението на интервюера; 
 Целта на интервюто. 

2. Уточняване на времето за провеждане на 
интервюто: 
 избор на удобно за респондента време 

(на момента или в друго време); 
 Осигуряване на подходящо за 

интервюто помещение (отделно 
помещение, без присъствието на 
странични лица). 

2.1. Интервюерът установява заетостта на 
респондента ( в момента или в близките дни). 
2.2. Предлага на бъдещия респондент да 
уточнят заедно най-подходящото време за 
интервюто; 
2.3. Интервюерът пояснява ,че желателно 
интервюто да бъде проведено без странични 
лица. 

3. Създаване на мотивация у потенциалния 
респондент за участие в интервюто: 
 Спечелване доверието на потенциалния 

респондент; 
 Предразполагане на респондента към 

откровеност и съобщаване на 
достоверни отговори. 

3.1. Интервюерът пояснява: 
 Целта на провежданото изследване - защо 

се провежда, сред кои групи от 
обществото, каква информация се набира 
и как ще се използва събраната 
информация; 

 Начинът на подбор на лицата и защо е 
важно точно тези лица да бъдат 
интервюирани, е не някои други; 

 Анонимността на изследването; 
 Значимостта и ценността на опита и 

мненията на респондентите да 
изучаването на предмета на изследването. 

Втора фаза: Фаза на взаимно отразяване 

1. Изграждане на образ на респондента: 
 Узнаване; 
 Съпоставяне; 
 Категоризиране. 

1.1. Интервюерът насочва вниманието си към 
възприемането на респондента с цел 
получаването на първоначална представа за: 
 Обективните характеристики на 

респондента; 
 Субективните характеристики на 

респондента. 

2. Избор на релевантен модел на поведение 
на интервюера: 
 Интервюерът преценява какъв модел на 

поведение да избере спрямо 
респондента, като се съобразява с 
методическите изисквания за 
провеждане на интервюто и с 
характерологичните особености на 
респондента. 

 

2.1. Интервюерът внимателно следи за: 
 Първите реплики на респондента; 
 Невербалните реакции на респондента. 
2.2. По деликатен начин установява каква е 
предварителната нагласа на респондента 
към: 
 Социологическите изследвания; 
 Към темата на конкретното изследване; 
 към личността на интервюера. 
2.3. Установява типа на респондента: 
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 Наивен тип; 
 Егоцентричен тип; 
 Жадуващ изповед тип; 
 Научен тип; 
 Тип софист. 

3. Запознава респондента с модела на 
провеждане на интервюто 

3.1. Обяснява как точно ще протече 
интервюто: 
 Как щ есе процедира за четенето на 

въпросите; 
 Как ще се процедира за регистрирането на 

отговорите на въпросите; 
 Ако интервюто е дълбочинно, специално 

се иска разрешение за водене на запис на 
разговора и ако респондентът откаже 
запис, интервюерът има готовност ръчно 
да си води записки. 

4. Интервюерът преминава към първите 
въпроси от интервюто. 

4.1 Прочитането на въпросите става с 
умерено темпо, като се поставят нужните 
смислови паузи. 
4.2. Прочитането на скалите с отговорите 
става бавно, отчетливо, като се отграничават 
опциите за отговор. 
4.3. Изчаква респондентът да избере отговор. 
4.4. Регистрира посочения отговор. 

Трета фаза: Фаза на същински комуникационен обмен 

1. Възпроизвеждане на въпросите и 
отговорите към тях (ако интервюто и 
стандартизирано): 
 Еднократно прочитане; 
 Повторно прочитане ( по преценка на 

интервюера или по молба на 
респондента“. 

Ако интервюто е дълбочинно или 
повествователно, интервюерът следва 
въпросника/насоките за интервю и 
регистрира отговорите на респондента, в 
съответствие с препоръчания му модел от 
изследователя. 
Ако самият изследовател провежда 
дълбочинно интервю, тогава според 
реакциите на респондента развива и 
задълбочава изследователския разговор, 
като поставя акценти върху тези въпроси, 
които счете за необходимо. 

1.1. Прочитането на формулировките на 
въпросите се извършва съгласно 
изискванията на изследователя. 
1.2. дава се възможност на респондента да 
обмисли своя отговор. 
1.3. Регистрира се отговорът на респондента. 
Дълбочинното или повествователното 
интервю дават много по-голяма свобода в 
поведението на интервюера или 
изследователя, ако последният лично 
провежда интервютата). Важното е обаче да 
се помни, че респондентът не бива да бъде 
сугестиран, трябва да му се дава достатъчно 
време да развие своите отговори, като в 
случай на отклонения от мета се преценява 
дали това „отклонение“ е полезно в 
когнитивен смисъл или е неподходящо. 

2. Оказване на помощ на респондента: ако 
бъде потърсена помощ, интервюерът 
оказва такава помощ, но в рамките на 
разрешеното от инструкциите. Например, 
респондентът може да поиска подробно 
обяснение на въпроса. Интервюерът може 
да преформулира въпроса, така че да звучи 
по-ясно са конкретния респондент, но не 
бива да се впуска в подробни обяснения, 

2.1. Интервюерът разяснява съдържанието 
на: 
 Въпроси; 
 Скалите с отговори към въпроси; 
 Разяснява и въпроса, и скалата с отговори 

към този въпрос. 
2.2. Следи внимателно за поведението на 
респондента в този момент; 
2.3. Контролира собственото си поведение. 
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защото рискува да повлияе върху отговора 
на респондента. 

(мимика, жестове, погледи) 

3. Поддържане интереса на респондента 
към интервюто 

3.1. Стимулира активността на респондента 
чрез: 
 Ободряващи реплики; 
 Одобрително кимане, погледи, 

възклицания; 
 Одобрява самия факт на отговарянето и по 

този начин мотивира респондента за 
продължаване на процеса на 
интервюиране; 

 Интервюерът може да си позволи 
утвърждаващи реплики от типа „Това, 
което разказвате, наистина е много 
интересно„ Какво още си спомняте за това 
събитие?“ 

4. Направлява и контролира процеса на 
интервюиране в желаната посока. 

4.1. Насочва и контролира поведението на 
респондента: 
 Насочва респондента към въпросите от 

интервюто; 
 Регулира поведението на респондента - 

възникналите странични разговори, в това 
число в случаите, когато се появяват 
странични лица. 

4.2. Контролира адекватното подаване на 
отговори: 
 Съпоставя отговорите на респондента със 

скалата и в случай на необходимост, 
настоява за прецизиране на отговора; 

 Следи за логически противоречия в 
отговорите на респондента; 

 Следи за проявена неискреност и ако усети 
такава, чрез уточняващи въпроси иска 
допълнителна информация. 

4.3. Контролира запазването на благоприятна 
атмосфера за провеждане на интервюто: 
 Отсъствие на странични лица; 
 Отсъствие на отвличащи фактори. 
 

5. Набира допълнителна информация за 
реалното поведение на респондента: 

5.1. Води си кратки бележки за: 
Реалното поведение на респондента; 
 Всяка промяна в обстановката; 
 Появата на признаци на раздразнение, 

умора или нетърпение от страна на 
респондента. 

Четвърта фаза: Заключителна фаза 

1. Интервюерът приключва попълването 
на въпросника/задава последните въпроси 
от интервюто. 

1.1. Интервюерът задава последните въпроси 
от интервюто. 
1.2. Регистрира отговорите на респондента. 

2. Отговаря на въпросите на респондента, 
ако бъдат зададени такива. 

2.1. Отговаря спокойно и непринудено, без да 
дава обещани яза неща, за които не е бил 
инструктиран. Например, често пъти 
респондентите питат кога и къде могат да 
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видят резултатите от изследването. Някои 
респонденти имат конкретни питания по 
отделни части от изследването. Интервюерът 
не бива да дава обещания за неща, за които 
не е оторизиран, но може да препрати 
изследваното лице към ръководителя на 
изследването. 

3. Завършване на интервюто. 3.1. Интервюерът проверява дали всички 
въпроси са получили отговор (бърз преглед 
на въпросника, ако е стандартизирано 
интервю. Ако има пропуснат въпрос, се 
допълва. 
Ако интервюто е по телефон, тази процедура 
не се прилага. 
3.2. поставя въпросника в празния плик (така, 
както е посочено в инструкцията на 
съответното изследване). 
 

4. Създаване у респондента на 
положителен мотив за участие в бъдещи 
социологически изследвания 

4.1. Изказва благодарност на респондента за 
отделеното време, оказаното съдействие и 
изказаните мнения. 
4.2. подчертава изключителната ценност на 
споделените от респондента мнения и 
оценки и още веднъж подчертава, че 
информацията ще се обобщи и ще се използва 
за строго научни и управленски цели. 
4.3. Подчертава значимостта на отговорите 
на респондента за практическото 
разрешаване на изучаваните проблеми  и 
намирането на най-подходящи решения. 
4.4. Сбогува се с респондента. 

 

Както става ясно от таблица 2, изпълняваните от интервюера разнородни 

дейности кореспондират с основните задачи, които интервюерът изпълнява в 

хода на четирите фази на интервюирането. 

За да бъде в състояние да реализира сложната и отговорна работа на 

интервюера, кандидатът за тази роля трябва да се характеризира с определени 

личностни качества. Желателно е да е налице благоприятно съчетание на черти 

от характера и някои особености от психофизиологическо естество. Кои са най-

важните качества, гарантиращи успешното справяне с ролята на 

интервюера? По този въпрос има толкова мнения, колкото са изследователите. 

Анализът на българската социологическа практика дава основание да се очертае 

следният характерологичен профил на интервюера: 

 Да има приятна външност; 

 Да е чист и спретнат, с добре поддържан общи външен вид; 



Интервюто в социалните науки 

 

 218 

 С широка комуникативна култура; 

 Богат житейски опит; 

 Средно ниво на обща култура; 

 Над средно образование; 

 Да има способност за концентрация върху дадена тема; 

 Способности за бързо възприемане; 

 Наблюдателност; 

 Търпение; 

 Добра пунктуация и без говорни дефекти; 

 Умение да слуша внимателно42; 

 Морална устойчивост; 

 Честност и коректност; 

 Висока самодисциплина; 

 Дискретност; 

 Тактичност; 

 Съобразителност; 

 Физическа издръжливост. 

За да успее бързо да прецени човека срещу себе си, интервюерът трябва да 

има и богат житейски опит и поне средна обща култура. Това се оказва ключово 

условие, за да може „да се разчете“ събеседника и да се избере релевантен модел 

на поведение. Интервюерът трябва да притежава изключително високо развити 

комуникативни качества и комуникативна култура: висока комуникативна 

активност, инициативност, наличие на нагласи за общуване с хората, подчертано 

екстравертност на характера, учение бързо да се запознава с хората и да „счупва 

първоначалния лед“, да вдъхва доверие у хората. комуникативните качества на 

индивида се асоциират със степента на проявената общителност. От своя страна, 

общителността се разглежда като лекотата и бързината на встъпване в контакт с 

хората. В този контекст възниква въпросът какви са емпирическите референти, 

говорещи за степента на притежаваната от индивида общителност. Според 

психолозите, общителността може да бъде измерена чрез отчитането на 

                                                 
42 Редица изследователи считат, че първата и основна гаранция за провеждането на качествени 
интервюта е умението на интервюера да слуша. Макар да се счита за естествено умение, 
способността да се слуша е компетентност, която се изгражда специално и може да приеме 
различни модификации. За целите на интервюто, умението да се слуша е съществен 
компонент от изкуството да се провежда качествено интервю. 
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количеството и качеството на осъществяваните контакти. Но някои психолози 

обръщат внимание върху факта, че честите и множество контакти все още не 

говорят за високо ниво на общителност и за общителността след да се съди по 

емоционалния тон на контактите. Приема се, че висока общителност може да се 

говори тогава, когато общият тон на инициираните контакти е положителен 

(Журавлев, 1985). Осъществяването на чести контакти, носещи отрицателен 

заряд, са индикация за висока степен на контактност на лицето. 

Отнесено към интервюера, едно такова тълкуване на общителността 

означава да бъде установена зависимостта между количеството проведени 

интервюта и някои техни характеристики, като лекота на осъществяване на 

първоначалния контакт с респондента, наличие на откази от участие в 

изследването, лекота на спечелване на доверието на изследваното лице и 

набирането на достоверна емпирична информация. Както всяка крайност, свръх-

общителността на интервюера също не е желателна, тъй като може да предизвика 

комплекс за неравностойност у респондента: последният ще се стреми на всяка 

цена да се хареса и да угоди на интервюера, поради което отговорите му ще бъдат 

съобразени повече с поведението на интервюера, отколкото с действителното 

положение на нещата. 

Дългогодишната немска изследователка на общественото мнение Е. Ноел 

провежда поредица от експерименти за установяването на идеалния интервюер и 

стига до извода, че най-сполучливият вариант е „общителният педант“ (Ноэль, 

1978). По този начин тя акцентира върху две ключови качества на интервюера: от 

една страна, той трябва да умее да комуникира с лекота и бързо да печели 

доверието на хората, но успоредно с това трябва да бъде педантичен по характер, 

с което се гарантира стриктното спазване на методиката на изследването и 

инструкциите на изследователя43. 

Хаймън (Hyman, 1954) предлага по-конкретна формула: според него 

идеалният интервюер е 35-40 годишна жена, с висше образование, 

екстраверт. 

                                                 
43 За да бъде сравнима, индивидуалната информация при националните изследвания трябва да 
бъде набирана при максимално сходни по съдържание познавателни ситуации. Затова първото 
задължително изискване към интервюера е стриктно да спазва инструкциите за провеждане на 
конкретното изследване. Импровизациите не са желани при репрезентативните изследвания, тъй 
като нарушават т.н. изискване на инвариантност на изследователските контакти. 
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Континуумът от разгледани дейности и предписания по отношение ролята 

на интервюера описват универсалния тип поведение на интервюера. Чрез 

инструкцията за всяко конкретно изследване, горепосочените елементи се 

прецизират още по-фино, като при това изрично се посочва какъв характер има 

всяко едно от предписанията към интервюера - задължителен, препоръчителен, 

спомагателен. В този смисъл всяка инструкция за провеждане на изследване на 

определена тема по метода на интервюто представлява описание на конкретния 

тип поведение на интервюерите, съответстващо най-точно на вида на 

изследването и стоящите пред него познавателни задачи. В този вид инструкции 

се посочват максимално конкретизирани изисквания, алгоритмизиращи 

действията на интервюерите при провеждането на интервюто. При всички случаи 

обаче, тези изисквания не бива да противоречат на основните принципи на 

методиката на интервюто. 

Всяко отклонение на интервюера от предписаното му ролево поведение е 

предпоставка за нарушаване на нормалния ход на интервюто и набиране на 

недостоверна информация. Източник на нежелателни ефекти върху развитието 

на интервюто могат да бъдат следните действия на интервюера: 

i. Промяна на формулировките на въпросите и скалите с отговорите към 

тях: редица изследователи обръщат специално внимание върху факта, че 

интервюерите са във висока степен склонни да променят 

формулировките на въпросите. Bredburn (1979) съобщава, че една трета 

от въпросите биват трансформирани при провеждане на интервюта, 

като при това всеки интервюер преформулира въпросите по свой 

собствен начин; 

ii. В хода на интервюто интервюерът споделя (волно или неволно) свои 

възгледи, представи, мнения, като по този начин оказва забележимо 

влияние върху отговорите, които респондентът избира; 

iii. Оказването на помощ на респондента крие реална опасност от 

възникване на „ефект на интервюера“; 

iv. Не са редки случаите за грешно записване/регистриране на отговорите 

на изследваното лице: това се отнася с особена сила за случаите, когато 

въпросите са отворени или полузатворени. Установено е, че въпреки 

изричното изискване за дословен запис на думите на респондента, 
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интервюерите записват чутото със свои думи и по този начин влагат 

собствен смисъл в отговора на респондентите. Така се загубва 

собствената семантична уникалност на отговорите на респондентите, а 

вместо тях се събират синтезирани мнения, които са някаква средна 

величина между реалния отговор на респондента и неговия осмислен 

варианта от интервюера; 

v. Източник на отклонения и причина за набиране на недостоверна 

информация може да стане и неточното регистриране на отговорите на 

респондента по чисто технически причини: интервюерът може да е 

изморен или пък вниманието му да е ангажирано с наблюдения върху 

ситуацията на интервюто. Възможно е интервюерът да допусне грешки 

и поради недоброто познаване на структурата на самия въпросник и 

съдържанието на отделните въпроси в него; 

vi. Проблем може да се окаже и развитието на „избирателно слушане“. В 

специализираната социологическа литература се защитава тезата, че в 

рамките на едно изследване един интервюер не бива да провежда повече 

от 10 интервюта, тъй като неизменно се развива феноменът 

„избирателно слушане„ и интервюерът представа да бъде 

безпристрастен и коректен регистратор на отговорите на 

респондентите; 

vii. Не са изключени случаи на недобросъвестна работа на интервюерите: 

става дума за случаите, в които интервюерите попълват част или целия 

въпросник сами (без изобщо да са срещали с търсеното лице). Това е най-

грубият вид нарушение, но за съжаление то се среща в социологическата 

практика. Изследователите прилагат различни контролни мерки, за да 

намалят вероятността от възникването на подобни флагрантни 

нарушения, но те все още могат да се срещнат при някои изследвания; 

viii. В част от изследванията интервюерите си позволяват действия, 

несъвместими с ролята на интервюера - прояви на признаци на 

властност, грубо прекъсване на интервюираното лице, влизането в спор 

с респондента, даването на морални оценки или съвети по отношение 

поведението на респондента и т.н.; 
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ix. Практиката сочи също така допускане на значими вариации в 

поведението на интервюера спрямо различните респонденти. Вярно е, че 

всяко интервю е уникално и изисква релевантна реакция от страна на 

интервюера. Тази реакция обаче не бива да излиза извън рамките на 

модела на поведение, който е препоръчан от изследователя. В противен 

случай се поставя на сериозно съмнение както надеждността на самото 

изследване, така и правомерността в съпоставянето на получените от 

респондентите данни. 

През 1978 г. Елизабет Ноел написа, че не интервюерът, а въпросникът 

трябва да е хитър. Какво ще стане обаче ако се окаже, че интервюерите също 

проявяват достатъчно висока степен на хитрост? Или обратното - че въпросникът 

е прекалено хитър за интервюерите? 

Българската социологическа практика44 показва, че независимо от 

вариациите, съществуват три основни типа отношение на интервюерите към 

интервюто като научно изследователска процедура: 

1. Стриктно спазване на методическите изисквания и инструкциите на 

изследователя. 

2. Следване на посочените изисквания, но с ясното съзнание за възможните 

варианти за усъвършенстване на процедурата. 

3. Ясно изразено критично отношение към изследователските препоръки и 

търсене на собствени решения. 

На първите два типа отношение отговаря поведението от типа „общителен 

педант, докато третият тип отношение съответства на поведение от типа 

„изследовател“. 

Според отношението си спрямо научно изследователските процедури, 

интервюерите могат да се разделят на два основни типа - тип „общителен 

педант“ и тип „изследовател“. 

Интервюер от типа „общителен педант“: Най-общата характеристика на 

този тип интервюери е тяхната изключителна добросъвестност. Общителни и 

строго дисциплинирани. Тяхното трудолюбие и изпълнителност граничи с 

педантизъм, изразява се в „сляпо“ подчинение на изследователя. Тези 
                                                 
44 В основата на тези извод стой специализирано методическо изследване на работата на 
интервюерите на Института по социология, проведено през 1990-1991 г. Оттогава това изследване 
не е повтаряно в аналогичен вид, но при множество други изследвания са правени специални 
методически действия за неутрализиране на нежелателните влияния от страна на интервюерите. 
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интервюери не се интересуват излишно от мотивите, подтикнали изследователя 

към включване в инструмента на един или друг въпрос. Те изпълняват стриктно 

всички негови изисквания. добре разбират, че тяхната задача е преди всичко да 

реализират замисъла на изследователя. Основните им качества са 

добросъвестност, изпълнителност, стриктност, педантично отношение към 

възложената задача и умение да общуват с хората.  

Към този тип принадлежат е тези интервюери, които имат склонност за 

известно преосмисляне на отделни компоненти от получената задача. Характерно 

за този тип интервюери е, че на ниво саморефлексия те са склонни да виждат 

някои неточности и варианти за оптимизиране на научно изследователската 

процедура. Но в реалните си действия те остават стриктни и следват 

инструкциите на изследователя. ако обаче натрупат повече опит в 

интервюирането, те лесно могат да се превърнат  в следващия тип интервюери - 

тип „изследовател“. 

Интервюер от типа „изследовател“: Най-характерното за тях е 

идентифицирането им с ролята на изследователя. От негов посредник те се 

превръщат в творец и експериментатор. Решават всичко на място, като 

пренебрегват всички писани инструкции. Тяхната добросъвестност отстъпва 

пред силното им желание да превърнат всяко интервю в уникален експеримент, 

като разработят свой вариант на изследователския инструмент. Тези хора могат 

да убедят и най-зле настроения респондент да бъде интервюиран. Но събраната 

информация ще носи отпечатъка на личността на тези интервюери, защото в 

желанието си да убеждават, те стигат до свръх активност и оказват силно 

влияние върху поведението на респондента. При някои интервюери причините за 

подобно поведение е в самия им характер. При други то е следствие от 

натрупания опит като интервюери и придобитото самочувствие на 

професионалисти в интервюирането. Много скоро тези интервюери започват да 

гледат с недоверие на всеки новополучен въпросник. Стига се до там, че те 

„прекрояват въпросника по начин, който според тях е по-добър. Тези интервюери 

сами си признават, че са задавил въпросите в съвсем различна последователност, 

в зависимост от конкретния случай. 

В това отношение данните от цитираното методическо изследване са 

изключително показателни. Оказва се, че по-голямата част от интервюерите са 
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по-скоро от типа „изследовател“, а не от типа „общителен педант“. Какви са 

причините за това е резонно възникващият въпрос - дали защото интервюерите 

предпочитат да се идентифицират с изследователя или причините за по-сложни? 

Анализът на българската социологическа практика показва следното: 

Първо, частично проблемът се дължи на факта, че интервюерите на си 

подбирани специално за извършването на този вид професия. Те са станали 

интервюери като допълнително занятие или по силата на своята съпричастност 

със социалните науки. При това никой не се интересувал изрично от личностните 

им характеристики и от тяхната пригодност за извършването на интервюерски 

труд. 

Второ, много рядко интервюерите са преминали през специализирано 

обучение за това как се провежда интервю. Провежданите инструктажи преди 

всяко изследване имат други задачи - те запознават интервюерите със 

спецификата и задачите на конкретното изследване. В тази връзка се дават 

съвети как да се подхожда към изследваната съвкупност, но това не би могло да 

замести едно специализирано обучение за интервюери. Мнозина от 

интервюерите са придобили уменията си да интервюират най-вече в практиката. 

Тогава очевидно е, че практиката е тази, която показва на интервюерите кои са 

най-сполучливите начини за провеждане на „добро“ интервю. Поради това 

интервюерите привикват с мисълта за самонаблюдение и търсят нови, по-

съвършени практики, като по този начин постепенно изграждат у себе си 

характерните черти на интервюера-изследовател. 

Трето, има няколко основни парадокса, които съпътстват работата на 

интервюерите. Най-напред се сблъскваме с парадокса на обогатяването: всяко 

ново интервю обогатява интервюера с нови умения и развива определени негови 

качества. Но колкото по-дълго време човек работи като интервюер, толкова 

повече се засилва тенденцията за търсене на свобода в неговото поведение като 

интервюер. Така в процеса на изграждането на собствен стил на работа 

интервюерът все по-често влиза в противоречие с методическите правила и 

предписанията на изследователя. Така в определен момент неизбежно се стига до 

парадокса на изместването: първоначалната добросъвестност на интервюера се 

бори с желанието за собствен стил, при което се получава постепенно изместване 

на първичната му функция на посредник между изследователя и респондентите и 
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вживяването в новата роля - тази на изследовател. Присвояването на новата роля 

говори за придобиването на нов тип поведение, съответстващо на представите на 

интервюера за функциите на изследователя. Това на практика отбелязва 

повратната точка в превръщането на интервюера-„общителен педант“ в 

интервюер-„изследовател“. В работата на интервюера-професионалист се 

наблюдават още два парадокса - парадоксът на насищането и парадоксът на 

изчерпването. Първият се свежда до това, че с годините се натрупва физическа и 

психическа умора, която се засилва с всяко следващо изследване. По тази причини 

в поведението на интервюера започват да се прокрадват елементи на формално 

отношение към изследванията и към самите респонденти. работата става 

рутинна и безинтересна. Достигнал веднъж точката на насищане, интервюерът 

започва да нарушава дори и най-простите правила. Вероятно от този момент 

нататък може да се говори за попадането в нов парадокс: парадоксът на 

изчерпването. С нарастването на професионалния стаж работоспособността/ 

професионалната пригодност за извършването на този вид труд намалява. 

Дългогодишните интервюери се приемат като най-надеждните представители на 

тази професия. Но практиката показва, че те в много по-голяма степен нарушават 

методическите правила и си позволяват „експерименти“ с изследваните лица. 

Тъй като този процес е обективен и в същото време необратим, то от 

методическа гледна точка задачата е да се опознаят интервюерите, с които се 

работи, и техните качества да се използват адекватно. Така например, 

интервюерът-„общителен педант“ е незаменим при провеждането на 

представителни изследвания по метода на стандартизираното интервю, докато 

интервюерът-„изследовател“ е оптималният вариант за провеждане на 

дълбочинни и повествователни интервюта. Затова в редица специализирани 

методически издания се препоръчва мрежата от интервюери да се обновява на 

всеки 3 години. В тази връзка може да се дефинира критерия за надеждността на 

интервюера: неговата склонност към спазване на методическите изисквания и 

указания. Успоредно с това може да се изведе и критерий за пригодността на 

интервюера: по броя откази, които получава, лекотата, с която осъществява 

контактите с подлежащите на изследване лица, и степента на достоверност на 

набираната индивидуална информация. 
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И след като рано или късно интервюерите се превръщат в интервюиращи 

лица от типа „изследовател“, възниква въпросът как да бъдат открити хора от 

типа „общителен педант“, които да формират първоначално необходимата 

критична маса от професионалисти, които да провеждат стандартизираните 

разновидности на интервюто. Очакваните качества са общителност, интерес към 

извършваната работа, сляпа педантичност, добросъвестност, лоялност, 

коректност. Психолозите считат, че е нужен прецизен подбор с помощта на 

специализирани психологически тестове, защото като правило високата степен 

на общителност предполага преди всички активно творческо начало, но не и 

сляпо подчинение. Ето защо изграждането на добра и ефективна мрежа от 

интервюери е сложна задача, но не и невъзможна задача. 

Вероятно всеки изследователски център има изградена своя визия за това 

какви хора са най-подходящи за интервюери. Факт е, че откриването на идеалния 

интервюер е трудоемка и сложна задача. Тя предполага провеждането на 

достатъчно голям брой методически наблюдения върху работата на 

интервюерите и достоверността на набираната от тях информация. Другото 

задължително условие за поддържането на ефективна мрежа от интервюери е 

преминаването към целенасочен и научно обоснован подбор на кандидатите, 

които биха могли да станат професионални интервюери в резултат от 

специализирано обучение. Следващата стъпка е картотекирането на наличните 

интервюери с описание на техните обективни и субективни качества, определяне 

на пригодността на различните интервюери за провеждане на интервюта по 

определен кръг от теми. Така постепенно би могло да се стигне до реалната 

възможност всеки изследовател (предвид темата на изследването и особеностите 

на изследваната съвкупност) да подбере тези интервюери, които са най-

подходящи за конкретния случай. 

1.2. Ролята на респондента 

Интервюирането е научно-изследователско, целенасочено общуване с 

предварително запланувани цели, задачи и предмет. Неговото реализиране е 

резултат от съзнателното взаимодействие между интервюера и респондента. В 

този смисъл поведението на двамата непосредствени партньори по интервю 

предопределя съдържанието на получения краен емпиричен продукт. 
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Доколкото това е взаимодействие между двама, то повече от очевидно е 

наличието на силна взаимозависимост между поведенческата стратегия на 

единия и другия партньор. Последното не изключва вероятността поведението на 

всеки от тях да бъде повлияно и от други, допълнителни фактори. Основните 

детерминанти на поведението на двамата партньори следва да се търсят в 

рамките на интервюто. 

За интервюера това са целите и задачите на изследването, инструкциите 

за провеждане на интервюто, конкретният въпросник, поставен в основата на 

интервюирането, и мотивацията да се осъществи пълноценен контакт със 

съответното лице. 

Респондентът дефинира поведението си под влияние на сложна 

съвкупност от обективни и социално-психологически фактори: предварителната 

му представа за социологическите изследвания, темата на предстоящото 

интервю, личната му съпричастност към изучаваните въпроси, конкретната 

ситуация, личностните характеристики и конкретното поведение на интервюера, 

качеството на инструментариума. Към всичко това се добавят и обективните и 

субектните характеристики на самия респондент. 

Поведението на респондента следва да се разглежда като съставна 

част от цялостния интерактивен процес, иницииран и реализиран от 

интервюера с цел набирането на търсената от изследователя емпирична 

информация. 

Описанието на поведението на респондента се извършва в рамките на 

възприетите понятия “роля”, “ролеви предписания” и “ролево поведение” 1. 

Поведението на изследваното лице намира екстериорен израз в начина, по 

който то подхожда към интерпретирането на приетата от него роля на 

респондент. Нейното изпълнение предполага извършването на точно определени 

действия и постъпки, свързани с доброволното предоставяне на търсената 

информация. 

Ролевото поведение на респондента може да се дефинира като 

индивидуализираният начин, по който това лице изпълнява дейностите и 

предписанията, дефиниращи неговото участие в интервюто. В съответствие с 

целите и задачите на изследването, от респондентът най-общо се очаква: 

 Да приеме положително молбата за включване в изследването; 
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 Да отдели от своето време за провеждането на интервюто; 

 Да възприеме начина, по който ще се провежда интервюто; 

 Да прояви активно съпреживяване на предмета на интервюто, в 

резултат на което да подходи сериозно към ролята си на респондент; 

 Да предоставя отговор на всеки от зададените му въпроси, като при 

това посочва адекватни отговори. 

Но реализирането на очакваното от респондента поведение предполага 

вникване в целта на интервюто и известно осмисляне на дискутираната 

тема. Това пък, от своя страна, изисква от изследвания определено ниво на 

саморефлексия и готовност за себеразкритие. Не на последно място са желанието 

(готовността) и уменията на респондента да вербализира онова, което се търси от 

него. 

За да се разбере поведението на респондента при интервюто, трябва да се 

въведат още две понятия - реално поведение и субектна готовност за участие 

в интервюто. 

Реалното поведение на респондента е съвкупността от видимите, 

осезаемите действия, постъпки и съобщения, които респондентът 

екстериоризира в хода на интервюирането и които води до получаването на 

определени резултати в края на интервюто. 

От друга страна, за да постигне пълноценен контакт с интервюера и да се 

включи активно в интервюто, респондентът си служи с различни средства. Това 

дава основание да разгранича два аспекта на реалното му поведение. Първият се 

дефинира като вербален аспект. С него се обхваща цялата съвкупност от 

словесни съобщения (въпроси, отговори, коментари, реплики), които 

респондентът отправя към интервюера по време на интервюирането. Тези 

съобщения представляват съществена част от информационния поток, движещ се 

в посока “респондент-анкетьор” при интервюто. Вторият аспект визира онази 

част от поведението на респондента, в основата на което са поставени 

паралингвистичните средства на общуване, т.е. езика на тялото. Става въпрос за 

жестовете, мимиката, тона и тембъра на гласа, скоростта на говорене, 

емоционалните реакции, чисто физиологическите състояния, които допълват 

държанието на респондента. Те носят извънредно силна информационна 

стойност и често са коректор на вербалното поведение на лицето. Поради това 
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паралингвистичната част на информацията също трябва да стигне до 

изследователя. 

В основата на предпочетения модел на поведение, т.е. реалното поведение, 

стои така наречената субектна готовност за участие, обхващаща преди всичко 

елементи като мотивацията за включване и участие в интервюто, личното 

отношение към изследваните проблеми, степента на информираност по темата на 

изследването, желанието и готовността да се говори по тези въпроси, процеса на 

възприемане на въпросите и формиране на отговорите, съответно вземане 

решение за даване на определен отговор и т.н. 

В началото на контакта всеки респондент получава точни инструкции 

относно това, което се очаква от него, както и за начина на провеждане на 

интервюто. В зависимост от своите обективни и субектни характеристики 

отделните респонденти “преживяват” интервюирането по свой специфичен 

начин, което пък намира емпиричен израз в избора на съответен тип поведение. 

Нека разгледаме основните елементи на реалното поведение на 

респондента, като изведем типичните му характеристики при различните видове 

интервю - нестандартизираните или стандартизираните. Респондентът се 

„включва” в ситуацията на интервюто благодарение на положените от 

интервюера усилия. 

Оттук нататък отделните респонденти изиграват ролята си по свой 

собствен начин. Кои са, обаче, основните елементи, характерни за 

поведението на интервюираните хора? 

 

 

 

В следващата таблица 3 са показани основните елементи в поведението на 

респондента и при коя фаза на интервюирането се проявяват: 
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Таблица 3. 

Основни елементи в поведението на респондента при интервюто 

Фаза на интервюто Елементи на 
реалното поведение 
на респондентите 

Емпирични индикатори 

Контакто-установяваща 1. Установяване на 
първоначален контакт 
с интервюера 

1. Начинът, по който респондентът приема 
целта на посещението на интервюера. 
2. Начинът, по който респондентът приема 
поканата за включване в изследването. 

Фаза на взаимно 
отразяване 

2. Формиране на 
решение у 
респондента за 
включване в 
изследването 

1. Времето, необходимо за убеждаването на 
едно лице за участие в ЕСИ. 
2. Аргументите, с които този респондент 
обосновава своя избор “за” или “против” 
интервюто. 

 3. Избор на време и 
място за провеждане 
на интервюто 

1.Готовност на респондента да възприеме 
предложения от интервюера вариант. 
2. Изразеното от респондента желание за 
конкретни параметри на бъдещото 
интервю. 
 

 4. Избор на начина за 
провеждане на 
интервюто 

Изразеното от респондента предпочитание 
към определен вариант. 

Фаза на същински 
комуникационен обмен 

5. Стил на отговаряне 1. Стратегия за отговаряне. 
2. Бързина на психо физиологичните 
реакции. 
3. Търсене на допълнителна помощ от 
интервюера. 

Зараждат се през 
контактоустано-вяващата 
фаза и се развиват и през 
останалите три фази 

6. Отношения с 
интервюера 

 

Най-вече през фазата на 
взаимното отразяване и 
при фазата на същинския 
комуникационен обмен 

7. Водене на 
странични разговори 

 

Цялото интервю 8. Заетост на 
респондента по време 
на интервюто 

 

В момента на 
появяването на тези лица 

9. Отношение към 
странични лица 

 

Заключителната фаза 10. Разговори с 
интервюера след 
приключване на 
интервюто 

 

Заключителната фаза 11. Сбогуване с 
интервюера 
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Докато ролята на интервюера е предсказуема, то за изследваното лице 

мога да се кажат малко неща предварително. Изследователят има, разбира се, 

предварителна представа за основните характеристики на изследваната 

съвкупност. Но макар и хомогенна от гл.т. на водещите признаци за изследването 

(например, професионална принадлежност или друг вид критерии), изследваната 

съвкупност си остава дълбоко хетерогенна, тъй като е изградена от индивиди, 

всеки от които носещ своята персонална уникалност и характерологични 

особености. 

Ролята на респондента се приема от хора с различни обективни и 

субективни характеристики, с различна степен на социализация и житейски опит. 

Поради това всеки индивид подхожда по своему към изпълнението на 

предложената му роля. Анализът на социологическата практика дава основание, 

сред съществуващите фактори, да се откроят следните най-важни факторни 

влияния, детерминиращи начина на изпълнение на ролята на респондента: 

 Социалният опит на индивида; 

 Социалният статус на индивида; 

 Предварителните му представи и очаквания (спрямо социологическите 

изследвания и спрямо темата на конкретното изследване); 

 Системата му от диспозиции и ценностни ориентации; 

 Заинтересоваността и съпричастността на изследваното лице към 

темата на изследване; 

 Мотивите на респондента за участие в изследването; 

 Личностните характеристики на индивида (характер, темперамент, 

особености на висшата нервна дейност); 

 Общо психофизиологическо състояние към момента на провеждане на 

изследването (настроение, емоционално състояние, нервно психически 

статус общо физическо състояние). 

Основното изискване и очакване към респондента е да отговори на 

въпросите на интервюера и по този начин да допринесе за изучаване на обекта на 

изследването. Социологическата практика показва, че респондентът може да 

подходи много отговорно и да изпълни възложената му роля без никакви 

проблеми - посреща спокойно разясненията на интервюера, възприема 

предложения му модел за интервюиране и отговаря адекватно, в резултат на 
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което се събира достоверна индивидуална информация по поставените 

изследователски въпроси. 

Но нерядко, респондентът може да изпитва различен род затруднения и 

това да създаде различни проблемни ситуации при интервюирането. Най-общо те 

се изразяват в следните емпирични прояви: 

 Искане за повторно прочитане на въпросите и на отговорите към тях; 

 Настойчиво искане за смислово поясняване на съдържанието на 

въпросите и/или на скалата с отговорите; 

 Посочване на недостоверен отговор; 

 Директен отказ за отговаряне на поставен въпрос. 

Причинете за подобно поведение са различни, но могат да бъдат сведени 

до две групи: 1) незнание - дори и да желае, респондентът не може да отговори, 

защото не е информиран по въпроса; тук се сблъскваме със ситуация от типа 

„неотговаряне поради когнитивен дефицит“; 2) нежелание да се отговори на 

въпроса - този тип ситуация е съвсем различна и визира волевото решение на 

респондента да не споделя своето знание/мнение по въпроса. 

И при двата случая обаче, възникналите затруднения при отговарянето 

водят до повишаване на психическото напрежение на респондента и 

активизиране на неговите личностни механизми за личностна съпротива (те се 

изразяват или в мълчание, или в прекалена словоохотливост) или личностна 

защита (изместване на разговора върху друга тема, генерализиране на отговора, 

проекция - респондентът разказва нещо свое, като го приписва на друго лице и 

т.н. 

В контекста на интерактивния модел на интервюто, причините за даването 

на недостоверен отговор са предмет на специален анализ. Това е необходимо с 

оглед установяването на тези елементи от взаимодействието „интервюер - 

респондент“, които провокират неадекватно поведение на респондента и 

посочване на недостоверен отговор: 

На първо място, отклонението от действителното състояние на 

изследвания признак може да бъде предизвикано от ролята, която 

респондентът изпълнява към момента на интервюто. Всеки човек изпълнява 

по повече от една роля в едно и също време  - например, даден индивид е 

едновременно и син, но и баща, и съпруг, и чичо; по отношение на съседа си той е 
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просто съсед; той е професионалист в дадена област и в това свое качество е или 

изпълнител, или заема определена позиция в служебната йерархия. Когато 

приема да изпълни ролята на респондент, индивидът избира една от своите роли 

и в това свое качество се превъплъщава в ролята на респондента. Коя роля ще 

бъде доминиращата зависи най-вече от ситуацията на интервюто (времето и 

мястото на неговото провеждане, изпълняваната дейност към този момент и 

присъствието на точно определени лица). Например, ако посетим лицето вкъщи 

след 19 ч., много е вероятно семейството да е у дома. Да предположим, че трябва 

да се интервюира съпругът. Да предположим също така, че в този момент в къщи 

са и двете му деца. Тогава естествената роля на респондента ще бъде на съпруг и 

на баща на две деца. Да предположим също така, че интервюто се провежда без 

присъствието на другите членове на семейството. Независимо от това, 

респондентът ще е възприел или ролята на съпруг, или ролята на баща и в това 

свое качество ще отговаря и ще разсъждава по поставените въпроси. Ако същият 

този човек бъде посетен на работното му място, там той ще влезе в ролята на 

професионалист в определена област и отговорите му ще бъдат различни.  

На второ място, достоверността на отговорите на изследваното лице 

зависи изключително силно от поведението на интервюера и от това как 

респондентът ще възприеме интервюера - като гост, като служител на 

държавно учреждение, като мъж или жена. Някои автори (Драганов, 1982) 

изтъкват, че социалният статус на интервюера е факторът, който влияе 

устойчиво върху избирателната самоидентификация на изследваното лице. 

На трето място, влияние върху достоверността на индивидуалната 

информация оказва факторът „съвместимост на партньорите“. За да бъде 

успешно тяхното взаимодействие като диада, е необходимо двамата партньори да 

са съвместими по следните признаци: психофизиологическа съвместимост, 

мотивационна съвместимост, вербална съвместимост (семантична идентичност 

на понятийния апарат на двамата партньори). Приема се, че под влияние на 

общата съвместимост на партньорите, както и в съответствие с притежаваните от 

тях основни личностни характеристики, всяка диада се структурира позиционно: 

единият от партньорите заема позицията на констатиращият тип личност, а 

другият партньор - на съгласяващия се тип личност (Беляева, Коротков, Татарина, 

1985).  
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Това трябва да се има предвид при изграждането на цялостна представа за 

динамиката на взаимовлиянията между интервюера и респондента. Резонно е да 

се постави въпросът коя от двете посочени позиции е по подходяща за 

изпълнението на ролята на респондента. Хипотетично може да се предположи, че 

позицията на „съгласяващия се“ тип личност е по-подходяща за изиграване на 

ролята на интервюер, докато респондентът може да бъде по-полезен за 

изследването от позицията на „констатиращия“ тип личност. 

Пак в тази връзка възниква и въпросът за влиянието на предварителното 

познаване/непознаване на интервюера и респондента върху характера на 

техните взаимоотношения при интервюто, от една страна, и достоверността на 

получаваната индивидуална информация, от друга страна. Изобилието от 

съветите по този въпрос в специализираната социологическа литература 

позволява да се направи изводът, че проблемът за предварителното познаване на 

двамата партньори по интервю трябва да се решава конкретно за всеки случай, 

като се отчитат най-вече особеностите на изследваната съвкупност и характера 

на търсената информация. Така например, Погосян (1985) съветва категорично 

съветва да се използват интервюери, които не познават респондентите, тъй като 

по този начин се създава ситуация от типа „разговор в купе на влак“: идеята е, че 

непознатите хора по-лесно се решават на дискусия върху деликатни теми и 

спорни въпроси; изказването на мнение по въпроса става по-безболезнено, а 

разменяната информация е с по-висока степен на достоверност. Елизабет Ноел 

(1978) също предпочита при демоскопските изследвания да се създава ситуация 

от типа „разговор в купе на влак“, тъй като този тип ситуация предразполага към 

повече откровеност.  

На четвърто място, достоверността на съобщаваните от респондента 

отговори зависи от неговото предварително отношение към социалните (и в 

частност към социологическите) изследвания, към естеството на 

интервюерския труд, както и от представите му за това по какъв начин ще бъде 

използвана набраната информация. 

Как ще бъде изпълнена ролята на респондента зависи и от това какъв тип 

личност е човекът, възприел да участва в изследването. В литературата няма 

много класификации по този въпрос. Една от най-сполучливите класификации си 
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остава систематизацията45, според която респондентите биват пет типа: 1) 

наивен тип: който разказва чистосърдечно за себе си, 2) егоцентричен тип: който 

изисква увеличен интерес към собствената му персона; 3) жадуващ изповед тип: 

затрупва интервюера с огромно количество информация, без дори да следи за 

нейното съответствие с поставените въпроси; 4) научен тип: обича истината и 

логическата непротиворечивост, но изисква от интервюера висок 

професионализъм и компетентност по темата на интервюто и 5) топ софист/ 

който прави противоречиви изказвания. 

От гледна точка на интерактивния модел на интервюто, съществено 

значение придобива комуникативността на изследваните лица. Ако този признак 

бъде поставени в основата на изучаването на респондентите, най-общо ще се 

разграничат два типа респонденти - комуникативни и некомуникативни. 

Отчитането на признака „комуникативност“ означава, че се вземат предвид 

комплекса то комуникативни нагласи, способности, качества и умения. 

Комуникативността на респондентите в ситуацията на интервюто се схваща като 

способност и готовност за съпреживяне на научно изследователското общуване и 

доброволно съдействие за постигане целта на интервюто. Комуникативният 

респондент е кооперативен и съдейства на интервюера, следва неговите 

инструкции и спазва възложената му роля на респондент. Некомуникативният 

респондент търси начини да избяга от изпълнението на ролята и използва всеки 

възникнал повод, за да стопира процеса на интервюто или дори да го прекъсне. 

Комуникативността на респондента е един от компонентите на неговата 

личност. За задълбочения анализ на типовете респонденти е необходимо чрез 

експериментални методики да се установят типовете респонденти и на тази 

основа да се разработят конкретни техники за интервюиране, съобразно 

характерологичните особености на респондентите и тяхната склонност да бъдат 

кооперативни ви ситуацията на интервюто. 

2. Механизъм на формиране на отговорите на респондентите 

при интервюто 

Изследването на ролите на интервюера и респондента експлицира 

универсалния тип поведение на двамата партньори по интервю. 

                                                 
45 Систематизацията е разработена от Ст. Михайлов, по идея на Гравиц (Михайлов, 1980).  



Интервюто в социалните науки 

 

 236 

По хода на разсъжденията ни върху предполагаемото изиграване на ролята 

на респондент от подлежащите на изследване лица възникна цял кръг от 

допълнителни въпроси: Кое определя изборът на респондента в полза на един 

или друг отговор? Какви са процесите, съпровождащи реалното формиране на 

отговорите на изследваното лице и кога (по какви причини) можем да очакваме 

да се посочи недостоверен отговор? Каква е връзката между съдържанието на 

търсения отговор и конкретното вербално поведение на интервюираното лице? 

Може ли интервюерът да контролира действителния механизъм на формиране на 

отговорите на респондентите? 

Считаме, че отговорите на тези въпроси ще допълнят представата за това 

доколко и как именно процесът на взаимодействие между интервюера и 

изследваното лице може да се превърне в източник на отклонения от достоверни 

отговори. 

2.1. Ретроспекция на проблема 

В исторически план опитите за изследване на механизма на отговаряне при 

интервюто датират от 50-те години на миналия век. В това отношение може да се 

посочи класическото изучаване на психологическата основа на процеса на 

интервюиране от Кан и Кенъл (Kahn & Cannel, 1958). Пак по това време се 

появяват разработки, които обясняват поведението на респондентите с теорията 

на полета (Левин). Според тази теория, поведението на индивида във всеки един 

момент е резултат от действието на много и различни сили, клонящи в различни 

посоки. Специалната констелация на тези сили в даден момент конституира 

„психологическото поле“ на индивида. полският изследовател Ян Лютински също 

се позовава на теорията на полето и подчертава, че възможността за 

едновременно настъпване у респондента на различни психологически процеси 

(дори и в противоположни посоки), водещи до различно вербално поведение. В 

контекста на теорията на полето поведението на респондента се обяснява с 

появата на разнородни мотиви, като определящото е кои мотиви ще надделеят и 

ще се окажат доминиращи по отношение на конкретната познавателната 

ситуация (Lutynski, 1983). 

Обстойното изследване на механизма на формиране на отговорите на 

респондентите изисква да се интегрират няколко подхода: социално 

психологически, психологически, лингвистичен и методологически (в това число, 
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гл.т. на социолога-методик). Този анализ се прави в контекста на възприетия 

интерактивен модел на интервюто и произтичащите от това типични 

характеристики на междуличностното взаимодействие „интервюер - респондент. 

2.2. Основни фази във формирането на отговорите на респондентите 

Основната презумпция, на която се основава интервюто, е допускането, че 

изследваните лица знаят отговорите на поставените въпроси, т.е. че тези лица са 

потенциални носители на търсената емпирична информация, и че желаят да ги 

споделят и съобщят на интервюерите. Следователно, когато зададем въпрос, ние 

предполагаме, че: 1) изследваното лице правилно ще разбере зададения въпрос, 

2) лицето ще желае да отговори на поставения въпрос и 3) лицето ще е в 

състояние да формулира своето мнение, респективно да направи своя избор от 

скалата с отговори. 

За да разберем по какъв начин протича формулирането на отговорите на 

изследваните лица, ще използваме модел, състоящ се от следните компоненти: 

1) Декодиране на въпроса. 

2) Интерпретиране въпроса. 

3) Закодиране на новия сигнален комплекс (отговора на респондента). 

Предвид значимостта на тези елементи, всеки от тях е предмет на 

самостоятелен анализ. 

2.2.1. Декодиране на въпроса 

Основното условие за осъществяване на процеса на „декодиране“ на 

полученото съобщение е респондентът да оперира със сходна или идентична 

семантична система, така че да може правилно да улови смисъла на подаденото 

от комуникатора (интервюера) съобщение. В нашия случай съобщението приема 

формата на отделен въпрос от въпросника. За да бъде разбран един въпрос, той 

трябва първо да бъде най-напред възприет. Процесът на чувствено сетивното 

възприемане на въпроса се състои в улавянето (слуховото възприемане) на 

звуковия комплекс и препращането му до съзнанието на изследваното лице. В 

идеалния случай сигналът пристига до мозъка на респондента в пълен обем. Да 

допуснем обаче, че вниманието на изследваното лице се концентрира върху една 

дума. тогава въпреки цялостното слухово възприемане, достигналият до 

съзнанието на респондента сигнал ще бъде деформиран и непълен. При случай 
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като този говорим за деформирано възприемане на въпроса. Най-често това 

явление се среща при: 

i. Употребата на рядка или непозната лексика; 

ii. Употребата на емоционално наситени думи; 

iii. Употребата на двусмислени изрази и думи; 

iv. Прекомерно дълъг въпрос46.  

Начинът на възприемане на съдържанието на въпроса кореспондира пряко 

с неговото разбиране. Разбирането на въпроса се свежда до идентифициране на 

заданието (проблемната ситуация) и на възможните решения (отговори). В 

ситуацията на интервю могат да се обособят три варианта на разбиране на 

съдържанието на въпроса от изследваното лице: 

 Респондентът правилно разбира съдържанието на въпроса. Това са 

случаите, когато изпратеният от индуктора (в случая с интервюто, 

интервюерът) семантично значими сигнал се улавя и възприема 

адекватно от респондента; 

 Респондентът разбира съдържанието на въпроса, но това не е 

адекватно, а деформирано разбиране. Става дума за случаите, когато 

уловеният от изследваното лице семантично значим сигнал не 

съответства на съдържанието на сигнала, изпратен от индуктора (в 

нашия случай, интервюера). деформираното разбиране на 

съдържанието на въпроса може да се дължи не само на непълното му 

възприемане, но и да бъде предизвикано от причини от емоционален 

характер (напрегнатост на ситуацията, деликатност на въпроса) или 

причини от интелектуален характер (висока степен на трудност на 

въпроса, неспособност на интервюираното лице да оперира 

едновременно с много съдържателни елементи, да извършва няколко 

мисловни операции и др.); 

 Респондентът изобщо не разбира съдържанието на въпроса, въпреки че 

слуховият дразнител (под формата на зададен въпрос) е бил възприет. 

Причините за пълна липса на разбиране на въпроса са най-вече от 

интелектуално естество. 

                                                 
46 Според наблюденията на Бутенко, всеки въпрос, съдържащ повече от 11 думи, предизвиква 
затруднено възприемане (Бутенко, 1989). 
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2.2.2. Интерпретиране на въпроса 

Най-общо казано, това е фазата на осмисляне на възможните варианти за 

реакция от страна на изследваното лице. Поставеният от интервюера въпрос е 

дразнител, който създава за запитания проблемна ситуация и предизвиква 

определено психическо и интелектуално напрежение. Психическите и 

мисловните процеси по свалянето на това напрежение довеждат до възникването 

на определен отговор. Възможни са два типа отговори:  

 Спонтанен, незабавен отговор. Той възниква тогава, когато въпросът 

се асоциира с доминираща реакция. Тук не се отделя време за 

обмисляне, тъй като респондентът вече разполага с готов продукт, 

който е резултат от предходно извършена мисловна дейност или е 

обективен факт, който не изисква специално обмисляне. Такива са 

например въпросите за установяване на социодемографския профил на 

респондента. Но могат да бъдат и въпроси за оценка или мнение на 

събития или факти и тогава вече влиза в сила принципът за 

актуализиране на вече готов, предварително обмислен продукт - 

лицето съобщава вече готово отговор. Много е вероятно да получим 

спонтанен отговор по тези въпроси, по които респондентът има твърдо 

установено мнение или оценка. Трябва да се има предвид обаче, че 

нерядко спонтанните отговори са възпроизвеждане от респондента на 

добре усвоени, интернализирани шаблони или стереотипи от 

общественото мнение. В тези случаи лицето има готово мнение, 

подсказано му от медиите или от разговори в приятелския му кръг. 

Независимо какъв е източникът за формиране на този отговор, за 

изследването е важен самият факт, че конкретният респондент споделя 

точно това мнение. В тази връзка в специализираната литература се 

спори дали спонтанно възпроизведеният отговор е това, което 

респондентът действително мисли, или това е шаблонът, който 

респондентът използва в ситуации на официално, публично говорене. 

Има аргументи в подкрепа и на двете тези, но тук ще ес абстрахираме 

от този въпрос;  

 Но твърде често отговорът на респондента е резултат от избора 

между множество алтернативи. Това са случаите, когато се търси 
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мнението на респондента по спорни въпроси, по рядко дискутирани 

теми или за сравнително непознати/ неизучени/ слабо коментирани в 

общественото пространство теми. При задаването на такъв въпрос 

респондентът попада в ситуация на „конфликт на понятията“. 

конфликтът се засилва от разнородни външни фактори, като например 

желанието на изследваното лице да угоди на интервюера или да не се 

покаже невежа пред него. Освен това, като разсъждава или привежда 

аргументи в полза на един или друг отговор, интервюираното лице се 

намира в състояние на „борба на мотивите“. Така в редица случаи 

желанието на интервюираното лице да съобщи достоверен отговор 

може да се конкурира с различни други мотиви като: 

Мотивите за бягство от достоверен отговор са илюстрирани във Фиг. 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 16. Мотиви за „прикриване“ на действителното състояние на изучавания 

признак 

 

Мотиви за бягство от 
достоверен отговор 

Желание да се говори общоприетото 
и допустимото 

Необходимост да остане в рамките 
на възприетата роля (на баща, на 

съпруг, на началник и т.н.) 

Желание да се хареса на интервюера 

Страх от възможните последствия 

Нежелание да се преживее унижение 
или срам 

Желание да създаде у интервюера 
позитивен образ за себе си 

Нежелание да разруши „Аз-образа“ и 
своята идентичност 
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В тези случаи, под влияние на борбата на различните мотиви респондентът 

прави своя избор, като или посочва отговор, адекватен на действителното 

състояние на изследвания признак или посочва недостоверен отговор, в това 

число е възможно да не посочи и никакъв отговор, което също е бягство от 

достоверния отговор 

2.2.3. Закодиране на новия сигнален комплекс 

(отговора на респондента) 

Докато първите две фази са основание за обособяването на вътрешните 

реакции на изследваното лице, то последната фаза е експликация на направения 

от респондента избор. Вербализацията на отговора на респондента в известен 

смисъл се предпоставя и детерминира от самата форма на въпроса - отворен, 

полуотворен или затворен. Докато при затворения въпрос интервюираното лице 

трябва да избере един или няколко отговора от скалата с отговори, то отвореният 

въпрос дава пълна свобода на езиковото изразяване на респондента. Практиката 

на провеждане на социологически интервюта показва, че отворените и 

затворените въпроси притежават коренно различни познавателни възможности 

и водят до получаването на различен тип емпирична информация. Когато 

отговаря на отворен въпрос, изследваното лице описва обективната реалност със 

свои думи и така конструира за социолога определена реалност. При затворения 

въпрос става точно обратното - социологът предлага на изследваното лице 

описание на елементи от социалната реалност и в този смисъл отговорът на 

респондента е фиксация на реакцията му по отношение на предложените от 

изследователя семантични значения, а не е експресия на собственото му мнение 

по въпроса. 

Редица изследвания доказват, че априорната схема, създадена от 

изследователя за изследваните лица, се разминава съществено с описанието на 

същата тази действителност, направено от респондентите. Затова закриването на 

даден въпрос задължително трябва да се предхожда от провеждането на 

експертно проучване с отворени въпроси, така че да се получат сведения за 

действителната структура на мненията, убежденията и категориите, с които 

оперират изследваните лица. 

Ако изследователят по някакви причини допусне наборът от 

предложените към даден въпрос отговори да бъде неточен или непълен, то 
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изследваното лице ще бъде поставено пред три възможности: 1) да не посочи 

нито един от тези отговори, тъй като те не съответстват на неговото мнение по 

поставения въпрос; 2) да помоли интервюера да впише неговия отговор някъде 

отстрани в въпросника; 3) все пак да избере един от предложените отговори, като 

в този случай това ще бъде не повече от проста регистрация на отношението, 

което изследваното лице има към предложените от изследователя норми, 

стандарти, стереотипи. Следователно, процедурата по закриване на даден въпрос 

винаги крие опасност от регистриране на недостоверни отговори. 

Отвореният въпрос обаче също не изключва вероятността от набирането 

на неадекватна информация, дори напротив: процентът на получените 

недостоверни отговори при отворените въпроси е по-голям. Този факт намира 

обяснение преди всичко в начина, по който се формират отговорите на 

респондентите при отворените въпроси. както е известно, отвореният въпрос 

фиксира преди всичко състоянието на съзнанието на изследваното лице по този 

въпрос - съдържание и степен на структурираност. Освен това, интервюираното 

лице получава възможност само да формулира своя отговор. Тук влиза в сила 

своеобразен познавателен парадокс: респондентът може да разбира 

съдържанието на въпроса, да съзнава какво иска да каже, но да не е в състояние 

да формулира своето съобщение47. Неумението да се вербализира осъзнатия 

отговор довежда до подаването на недостоверен отговор. От своя страна, в 

съдържателно отношение той може да бъде: 

 Отговор, който частично не съответства на действителното състояние 

на изучавания признак; 

 Отговор, който изцяло не съвпада с реалното положение на 

действителността. 

Освен поради неумение/неспособност да се формулира осъзнатия 

отговор, отвореният въпрос може да стане причина за недостоверен отговор 

и при следните случаи: 

 Когато респондентът няма ясен, твърдо определен отговор (мнение, 

убеждение, представа по даден въпрос): в този случай отговорът на 

лицето се формира в хода на интервюто. Запитаният разсъждава на 
                                                 
47 Почти всеки интервюер се е сблъсквал със случаи, когато респондентът директно заявява 
неспособността се да формулира своя отговор. Нещо повече, респондентът моли интервюера да 
направи това от негово име: „Помогнете ми, моля. Знам какво искам да кажа, но не знам как да го 
кажа!“. 
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глас в присъствието на интервюера, като внимателно следи мимиката и 

жестовете на интервюера и в крайна сметка моделира своето мнение по 

дадения въпрос. Много е вероятно това мнение да бъде резултат от 

наслагването на 1) мотивите на респондента, борещи се в този момент 

в съзнанието му, 2) отделните компоненти от поведението на 

интервюера и 3) определени ситуационни условия; 

 Когато въпросът засяга интегралността на „Аз-образа“ на изследваното 

лице: Възможно е респондентът да осъзнава истинския отговор, но 

успоредно с това са разбира, че вербализирането на това съждение 

може да разруши собственото му самоуважение или представата му за 

самия него. тогава той ще предпочете да посочи друг отговор, да 

излъже, но ще запази своя „Аз-образ“; 

 Когато изследваното лице притежава необходимите практически 

умения и знания, но не е в състояние да ги структурира и да ги 

артикулира под формата на абстрактни съждения или понятия. 

Обикновено това се наблюдава при отворени въпроси, целящи 

дефинирането на по-сложни социално икономически явления, процеси 

или отношения. Разновидност на тези случаи са въпросите, изискващи 

извършване на дедуктивни или индуктивни разсъждения; 

 Недостоверен отговор може да бъде даден и поради неумението на 

респондента да извършва коректно някои по-сложни мисловни 

операции. Понякога от респондента се иска бързо да направи 

изчисления, сравнения, категоризиране. Това са по-сложни операции, 

изискващи технологично време. И ако такова време не бъде дадено, 

респондентът може да се притесни и ще посочи отговор, за да не се 

изложи с бавните си реакции, но това ще бъде недостоверен отговор; 

 Когато респондентът е човек със силно развито чувство за обществена 

отговорност и съзнателност: такъв човек обикновено се старае да 

надмине самия себе си, но на всяка цена да даде отговор. При това 

забравя, че по-важното в случая е не посочването на отговор заради 

самия факт на отговарянето, а посочването на истината, на 

действителното състояние на изучавания признак. 
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Описаните три фази - на декодиране на съобщението, на интерпретиране 

на съдържанието на съобщението и закодиране на съдържанието на ответното 

съобщение са валидни за формирането на всички вербални комплекси, разменяни 

между интервюера и респондента в процеса на интервюирането. това са 

следователно както отговорите на респондента, така и всички реплики, които 

съпровождат даването на отговорите. 

2.3. Психически процеси, съпровождащи формирането на отговори 

при интервюто 

Формирането на отговорите на респондентите неизменно се съпътства от 

протичането на определени психически процеси и явления. Изследванията на 

редица автори (Lutynski, Tuhanska, 1983) сочат, че е необходимо да се познават 

минимално необходимите процеси, водещи до получаването на достоверни 

отговори при интервюто. Тези процеси са различни в зависимост от темата на 

интервюто и от структурата на изследваните единици. 

Общото за тях е, че те представляват верига от психични преживявания, 

предизвикани от: 1) съдържанието на въпроса; 2) самият факт на задаване на 

въпроса и 3) стремежа на респондента да защити своята позиция (Lutynski, 1983). 

В този смисъл последвалият отговор може да бъде реакция на съдържанието на 

въпроса или на факта на задаване на въпроса. 

Логично, отношението на изследваното лице към зададения въпрос 

представлява сложен комплекс, включващ в себе си: 1) разсъжденията на 

респондента по този въпрос; 2) емоционалните му преживявания и 3) 

осъзнаването на собствените му преживявания по зададения въпрос. 

Допуска се, че задаването на един и същ въпрос предизвиква протичането 

на идентични психически процеси и явления, в резултат на които се ражда 

отговорът на респондента. Какви са всъщност тези процеси? 

i. Въпросът може да се обърне към паметта на респондента и да 

изисква от него да си спомни за минали събития, факти, 

преживявания. Например, „В колко социологически изследвания 

приблизително сте участвали до този момент?“, „Кога постъпихте 

на тази работа?“, „Кога за последен път ходихте на лекар?“, „Кога за 

последен път разговаряхте с баща си?“ и т.н. От този вид са и 
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въпросите от типа „Какъв е средно месечният доход ви за 

последната календарна година?“; 

ii. Въпросът може да изисква от респондента да осъзнае, да 

класифицира, да прецени, да дефинира, да сравни и едва тогава 

да даде отговор. Пример за такъв въпрос е питането „Кои са според 

вас основните недостатъци на мажоритарната избирателна 

система?“, „Какви са силните страни на работата на гъвкаво 

работно време?“, „Какво най-много цените на сегашното си работно 

място?“, „Влияят ли минималните осигурителни прагове върху 

заетостта и ако да, по какъв начин“, „Има ли връзка между 

безработицата във вашия регион и средната работна заплата в 

региона?“ и т.н. Ако въпросите касаят теми, които са извън 

компетенциите на изследваните лица, ще бъде необходимо много 

повече време, за да може лицето да обмисли и даде своя отговор. 

Докато за един експерт или добре информирано лице, същите тези 

въпроси ще бъдат рутинни и няма да предизвикат абсолютно 

никакви психически затруднения; 

iii. Отговорът на поставения въпрос може да изисква извършването на 

определени пресмятания. Тези процеси протичат с различна 

скорост при различните индивиди. Логично е да се предположи, че 

лицата с по-добре развито математическо мислене щ есе справят по-

бързо със задача от подобен род. Пример за такъв въпрос е „Как 

смятате, колко пари са ви нужни месечно, за да живеете без да се 

лишавате от нищо?“, Колко часа седмично изразходвате за 

пазаруване?“, „Колко часа седмично гледате телевизия?“, Колко часа 

месечно отделяте на децата си?“ Както се вижда, това са въпроси, 

изискващи да се направи една стъпка повече от ежедневно 

извършваните неща и да се калкулират стойности за по-голям 

период от време. Това означава, че респондентът трябва бързо да 

усредни времето, което обикновено отделя за въпросната дейност и 

да умножи тази стойност по толкова часове или дни, колкото е 

необходимо за отговора.- Към тази категория въпроси обаче не се 

отнасят въпроси от типа „Колко превозни средства сменяте, за да 
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отиде на работа?“, защото това е по-скоро въпрос за актуален факт и 

респондентът няма да се затрудни да отговори; 

iv. Въпросът може да изисква комбинирано прилагане на процесите 

припомняне и пресмятане. Такъв е например въпросът „Колко 

филма сте гледали през последния месец?“, „Колко книги сте чели 

през последната календарна година?“. Сходен с тези въпроси е 

въпросът “Колко пъти сте пресичали на „червено“?“, но все пак това е 

въпрос от друг тип, защото задейства мисленето за това кое е 

допустимо и кое - не. Съответно, отговорът ще е по-скоро 

мълниеносен и ще кореспондира с това доколко силно е развито 

желанието на респондента за поддържане на социално приемлив 

образ; 

v. Отговорът на въпроса може да е свързан с необходимостта от 

припомняне и оценяване на възможните отговори. Такъв е например 

въпросът „Как мислите, през последните 10 години увеличиха ли се  

възможностите за пътуване в чужбина?“, „През последните 5 години 

подобриха ли се пътищата в общината?“, През последните 3 години 

кои са най-важните икономически проблеми на града?“, През 

последната година какви по-значими неща се направиха от 

общината, за да се подобри живота на хората от вашето селище?“ и 

т.н.; 

vi.  Когато въпросът изисква извършването на количествена оценка 

на проявлението на даден признак или свойство. За да бъде 

дадена възможност на всички респонденти за адекватно реагиране 

на въпроси от този тип, се разработва скала за количествена оценка. 

Тя обаче трябва да се конструира много внимателно, като се 

използват определени цифрови показатели и се избягват понятия 

като „много“ или „малко“, защото тези понятия не се разбират 

еднозначно от хората. Ако изследователят все пак реши да използва 

понятия от типа „много често“, често“, рядко“, добре е в скоби да 

посочи какво ще се разбира под „много често“, често“ или „рядко“. 

Това не е излишен детайл, а необходимост, за да бъде изследователя 
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сигурен, че изследваните лица са разбрали правилно въпроса и са 

имали предвид едно и също, когато са давали своите отговори; 

vii. Въпросът може да предполага наслагване на проблемната ситуация, 

съдържаща се във въпроса, върху натрупания житейски опит. В 

случая става дума за област от житейската памет, в която се 

съхраняват усвоените в процеса на индивидуално развитие 

очаквания, преференции, стратегии. Те представляват известни 

схеми за възможните решения в различни житейски ситуации. 

Когато респондентът разполага с такива готови схеми, избира една 

от тях и съобразява отговора си с нея. Но ако не разполага с готова 

схема, прави оценка на субективната (личностната) значимост на 

съдържанието на въпроса и неговите възможни отговори. В 

основата на този процес е припомнянето и оценката на минали 

преживявания, оставили силни впечатления в съзнанието на 

респондента. Успоредно с това се отчита и емоционалната ценност 

на тези преживявания - те могат да бъдат кодирани в съзнанието на 

интервюираното лице като позитивни, негативни или неутрални. 

Към психическите процеси, съпровождащи формирането на отговорите на 

респондентите, трябва да се добави и общия психологически фон на интервюто. 

Елементи на този фон са преживяванията на респондента по повод 

ситуационните условия и тематиката на изследването, както и цялостното 

отношение на изследваното лице към интервюера (възприемане, оценка и 

идентификация). Общият психологически фон може да бъде допълнен от 

поведението на интервюера като цяло (мотиви за действие, начини на 

провеждане на интервюто, отношение към интервюираното лице). В крайна 

сметка съвкупността от психически процеси, обозначени като психологически 

фон на интервюто, могат да повлияят съществено върху достоверността на 

съобщаваната от респондента емпирична информация. този фон може да 

благоприятства провеждането на качествено интервю, но може и да попречи на 

процеса на интервюиране, а в някои случаи да навреди съществено. не се 

изключва е вероятността общият психологически фон да остане относително 

неутрален по отношение процеса на формиране на отговорите на респондента. 
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Описаните психически процеси протичат по различен начин при 

различните изследвани лица. Възникването и развитието на един или друг 

психичен процес обаче зависи най-вече от съдържанието на въпросите и от 

степента на информираност на лицата по тези въпроси. затова може да се каже, че 

механизмът на формиране на отговорите на респондентите се предпоставя до 

голяма степен от самото съдържание на задаваните въпроси, но също така и от 

степента на запознатост на лицата с тези въпроси. Респондентите с лекота 

говорят и разсъждават по теми, които са част или са близки до областите на 

професионалните им занимания. Темите от човешкото ежедневие също намират 

добър прием сред респондентите. Най-големи затруднения предизвикват 

оценъчните изследвания, при които се правят сравнения на абстрактни величини 

или процеси, или се правят опити за реконструиране на социално икономически 

или политически процеси. 

2.4. Специфики в механизма на формиране на отговори 

според видовете въпроси 

В специализираната литература се допуска (Мелибруда, 1986), че всяко 

съждение включва в себе си рационален и емоционален компонент, които се 

обозначават съответно с понятията „диктум“ и „модус“. Чрез понятието „диктум“ 

се дефинира основното съдържание на изказването, т.е. информацията за обекта. 

„Модусът“ фиксира отношението на субекта към съдържанието на изказването. В 

съответствие с презумпцията за първоначалното единство на знанието и 

отношението към него, възможните реакции на реципиента по повод на 

полученото съобщение се разделят на диктална реакция (реакция към 

съдържанието на съобщението) и модална реакция (реакция, демонстрираща 

отношението на реципиента към съдържателните характеристики на 

съобщението).  

Приложено към познавателната ситуация на интервюто, това дава 

допълнителен поглед върху въпросите и техните отговори. 

1. Отделният въпрос: При неговото конструиране трябва да се наблегне 

изключително върху разгръщането на рационалния елемент (диктума) и 

свеждането на модуса (отношението на изследователя към съдържащото се във 

въпроса твърдение) до минимум. Избягването на емоционално наситени думи, на 

изрази със сугестивна наситеност, насочваща респондента към определен начин 
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на отговаряне или към даден въпрос, е едно от основните изисквания към 

съставителите на въпросника. Проблемът обаче може да дойде от интервюера. 

ясно е, че интонацията, с която е прочетен даден въпрос, може да придаде 

емоционален оттенък на иначе неутралния въпрос. Ако допуснем, че е съвсем 

естествено да се проявява отношение към прочитания текст, то следва да 

обърнем внимание на подготовката на интервюерите като цяло и конкретно за 

работа с инструментите на дадено изследване.48  

2. Отговорът на поставения въпрос. Отговаряйки на поставения въпрос, 

респондентът не само съобщава своето знание по въпроса, но и демонстрира 

своето отношение към изследваната тема и конкретния въпрос. Поради това 

отговорът му неизменно съдържа както диктум, така и модус. Така респондентът 

прави едновременно две неща: съобщава определено знание, факт, твърдение или 

предположение и показва своето отношение към предмета на разговора (и 

конкретно зададения въпрос). Поради това следва да се прави разлика между 

това, какво казва респондентът, и това, с какви вербални средства го артикулира.  

Анализът на практиката на социалните изследвания показва, че начинът 

на реагиране на респондента по повод зададения му въпрос кореспондира пряко с 

вида на въпроса - затворен , отворен или междинен вариант: 

i. Ако въпросът е затворен, интервюираното лице реагира диктално, 

като избира един или повече отговори от скалата за отговаряне. 

същевременно с това, респондентът показва и своето отношение 

към знанието/фактологията, съдържащи се в избрания от него 

отговор. Модалната информация по този въпрос се изразява най-

вече по невербален път - чрез тона, тембъра на гласа, мимиката, 

жестовете, позите. Не рядко респондентът добавя и допълнителни 

реплики към избрания отговор(например, „Сигурен съм, че е така.“); 

ii. При отворения въпрос дикталната и модалната реакция на 

респондента са още по-тясно преплетени.Същественото тук е, че 

като подбира сам изразните средства за вербализиране на своя 

                                                 
48 У нас подобен опит е бил правен през 1984 г. от секция „Методика и организация на ЕСИ в 
Института по социология при БАН. При подготовката на интервюерите за изследването „начин на 
живот на родопското население“ на интервюерите е предложен специален запис на интонацията, с 
която се препоръчвало да става прочитането на отделните въпроси. Друг е въпросът, че не всички 
интервюери са възприели сериозно този първи опит за внасяне на инвариантност в слуховото 
възпроизвеждане на въпросника. Не са известни други такива случаи след това в българската 
практика. 
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отговор, респондентът проявява своето отношение към това, което 

казва. Ето защо често пъти интервюерът долавя неща, които при 

липса на пряк контакт с изследваното лице биха останали 

незабелязани (например, ако интервюто е телефонно). Така 

например, модалната реакция на изследваното лице може да 

придаде специфична емоционална оцветеност на думите на 

респондента, като коригира смисъла на съобщеното: 

утвърдителното съждение, изказано със силно ироничен тон и с 

наблягане върху определени думи, може да означава точно 

обратното („Да, разбира се, ние всички много ги уважаваме новите 

богаташи!“); 

iii. Трябва да се има предвид, че развитието на взаимоотношенията 

между интервюера и респондента се коригира до голяма степен от 

съдържанието на модалната реакция, която двамата партньори си 

разменят по повод задаваните въпроси. Според проведени 

експерименти (Ломова, 1985), поддържането на интереса на 

респондента става изключително благодарение на явното 

изразяване на отношението на говорещия към предмета на 

разговора. Хората става много по-словоохотливи тогава, когато се 

търси тяхното отношение към даден въпрос, а не просто 

посочването на един или друг факт. 

Психологическите изследвания показват също така, че този, към когото е 

насочено съобщението - било то въпрос или отговор , е много вероятно да насочи 

част от вниманието си към оценката на възможните/вероятните мотиви на 

изпращача на съобщението, а също така и към оценка на пригодността на 

полученото съобщение към собствените му потребности. Ако споменаваме тази 

тънкост на процеса на интервюиране, то е защото считаме, че в немалко случаи 

нейното влияние върху формирането на отговорите на респондентите е 

доминиращо. Ако в първите минути на интервюто респондентът неименно пита 

„Защо избрахте именно мен?“, то в хода на интервюто в съзнанието на 

респондента звучи друг въпрос: “Защо интервюерът ме пита именно за тези 

неща?“. Този въпрос не се задава гласно, но той е доминанта и влияе върху 

съдържанието на отговорите на респондента. често пъти този въпрос се долавя в 
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погледан на респондента или в някой завоалирана фраза, а по-нетърпеливите 

директно питат защо тъкмо тези неща са предмет на изследване. това подсказва, 

че в процеса на формиране на отговорите на респондента присъства още един 

елемент - оценка на мотивите на изследователя за включване в изследването на 

точно тези въпроси. Човек е така устроен, че първо иска да знае кой пита, после - 

защо пита и едва тогава решава какво да отговори и как да го каже (с какви 

вербални средства да го изрази). Тъй като в ситуация на интервю респондентът 

не може да получи отговор на всички тези въпроси, той се ориентира по 

поведението на интервюера и по-точно по неговата реакция на това, което 

респондентът казва. 

В специализираната социологическа литература се приема консенсусно, че 

според съдържанието си въпросите биват: 1) въпроси за факти, 2) въпроси за 

знания и 3) въпроси за мнения, оценки, ценностни ориентации, нагласи, 

очаквания. В контекста на интерактивния модел на интервюто, трите вида 

въпроси представляват различни видове „дразнители“ и продуцират различни 

познавателни ситуации, които от своя имат специфични особености и са свързани 

с протичането на характерни психо физиологически процеси. 

1. Въпроси за факти: В съответствие със задачите на конкретното 

изследване, изследователят може да предвиди набирането на знания за 

определена съвкупност от обективни факти, отнасящи се както до миналото, така 

и до настоящето и бъдещето на изследваната съвкупност. Реакцията на 

респондента на въпроси от този тип може да бъде следната: 

iv. Респондентът може да бъде добре информиран, т.е. да познава добре 

въпросният факт,  и да желае да го съобщи пред интервюера; 

v. Изследваното лице може да знае търсения отговор, но порази 

причини от лично естество да не желае да го съобщи. 

Тези два типа реакции на изследваното лице са свързани преди 

всичко с възпроизвеждането на дадени събития, тяхното познаване 

и класифициране. Възможно е да се наложи да се извършат някои 

пресмятания или други мисловни операции. Но и при двата случаи 

същественото е това, че лицето отговаря за факти от 

настоящето, а това означава, че на лицето не се налага да си 

припомня или да реконструира минали събития. 
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vi. Третият тип реакция на интервюираното лице е свързана 

предимно с отговарянето на въпроси за минали факти. При 

случай като този желанието на изследваното лице за даване на 

отговор все още не е достатъчното условие за набирането на 

достоверна информация, защото тук влиза в сила факторът „памет“. 

Психолозите обръщат внимание на склонността на хората да помнят 

характерните черти/особености на случилите се събития и да 

забравят редица допълнителни страни на тези събития, особено ако 

са ги класифицирали като несъществени. Накратко, това е известно 

като избледняване на събитията - остава основното, емоционално 

закодираното, а редица други характеристики просто изчезват или 

не се свързват вече с това събитие. Трябва да се има предвид и това, 

че с времето човек е склонен да изтласква от съзнанието си тези 

събития или факти, които са му причинили отрицателни емоции или 

негативни комплекси от преживявания. Ето защо в крайна сметка, 

ако бъдат помолени да възпроизведат минали събития, хората ще 

бъдат склонни да ги опишат в по-добра светлина, отколкото реално 

са се случили тези събития. При реконструирането на минали 

събития се задействат и други компенсационни механизми: 

респондентът искрено вярва, че  съобщава действителния отговор, 

като при това дори не допуска, че компенсира забравеното от него с 

разказите или мненията на други хора за същото това събитие. 

Много е възможно изследваното лице да е оценявало дадено 

събитие по един определен начин, но поради избледняване на 

собствените му спомени да възприеме като свои нечии други 

представи или оценки. Тези особености при набирането на 

информация с ретроспективен характер трябва да се имат предвид и 

чрез подходящи въпроси да се провери до каква степен 

възпроизведените спомени на респондента са повлияни от 

разказите на други лица за същото това събитие. 

2. Въпроси за знания: Това могат да бъдат въпроси, търсещи степента на 

усвоеност на определени знания за минали, настоящи или бъдещи факти. Тук 

обичайната схема на реагиране на изследваното лице „знание - желание за 
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отговор“ или „знание - нежелание за отговор“ се допълва от нов елемент - „знание 

- желание за отговор - способност да се вербализира отговора“. По повод на 

търсените знания, на респондента може да се наложи да извърши поредица от 

мисловни операции: припомняне, съпоставяне, категоризиране, абстрахиране, 

конкретизиране, осъзнаване, изчисляване и т.н. Формирането на отговорите за 

знания обаче се комплицира от влиянието на фактора „престижни съображения“. 

Практиката показва, че този фактор доминира над всички останали фактори и се 

оказва решаващ по отношение на формирането на отговора на респондента. 

Оказва се, че мотивът „престиж“ има огромна движеща сила в поведението на 

човека като цяло. В ситуацията на интервюто могат да се обособят няколко 

възможни варианта49 на изследваното лице: 

i. Когато културното и образователно ниво на респондента е 

значително по-високо от това на интервюера. Този вариант се 

среща достатъчно често при провеждането на СЕИ, чийто предмет са 

компоненти от творческо художествената, театралната, културната, 

образователната или политическата област. При всички случаи, 

става дума за специфични сфери, чието познаване извън 

професионалния кръг е слабо и всеки външен човек рискува да 

изглежда лаик в очите на експертите от тези области. В тези случаи 

респондентите са най-добре запознати с професионалния жаргон и с 

темата като цяло, затова интервюерът попада в ситуацията на добре 

информираният лаик. При силна степен на стандартизация на 

процедурата, но при лоша структура на въпросника, изследваните 

лица могат да поставят интервюера в неловка ситуация. Затова в 

случаи като тези се препоръчва да се прилагат нестандартизирани 

разновидности на интервюто и да се даде свобода на изказа на 

респондентите, без да се рискува интервюерът да се окаже несведущ 

и недобре запознат с темата. Но по принцип, това са едни от най-

сложните интервюта и те трябва да се доверяват на интервюери с 

висше образование, с широка обща култура и с повече опит в 

интервюирането 
                                                 
49 Обособяването на тези варианти се прави на основата на съпоставимостта на образователното и 
културното равнище на респондента, от една страна, и образователното и културното ниво на 
интервюера, от друга страна. Има всички основания да се приеме, че при въпросите за знания този 
фактор е решаващият. 



Интервюто в социалните науки 

 

 254 

ii. Когато образователното и културното ниво на изследваните 

лица е значително по-ниско от това на интервюера. 

Респондентът може да не е чувал, нито за знае каквото и да е по 

изследвания въпрос и съвсем чистосърдечно да си признае за това 

пред интервюера. Вероятността за такава реакция е по-голяма при 

отворените въпроси и дълбочинните интервюта. Ако обаче 

въпросите са затворени, то дори и нищо да не знае по тези въпроси, 

респондентът ще избере една от предложените опции за отговаряне 

и ще я посочи като свой отговор. Психолозите обръщат внимание 

върху факта, че хората не обичат да си признават незнанието. Затова 

например не се препоръчва тези въпроси да започват с израза 

„Знаете ли ... ?“ - на такъв въпрос респондентите се стараят да 

демонстрират знание и ще го направят, стига да има скали с 

отговори. За да прикрият незнанието си по даден въпрос, 

респондентите използват всичко възможно - могат да подпитат 

интервюера за „правилния отговор“, да помолят за допълнителни 

разяснения, за попитат за мнението на интервюера или да се опитат 

по реакциите на интервюера да отгатнат кой е правилният 

отговор50. социологическата практика показва, че изследваните лица 

прибягват до всички възможни начини за получаване на 

допълнителна подсказваща информация - под предлог, че отговорът 

предполага знание за твърде сложна материя, те молят интервюера 

да им обясни понятията, включени в самия въпрос и в процеса на 

обяснение се хващат за някоя случайно изтървана дума или фраза. 

Задаването на въпроси за знания може да се обърне срещу самите 

изследователи. това става в случаите, когато изследваното лице не е 

в състояние да отговори на поставения въпрос. Тогава респондентът 

може да се почувства унизен и компрометиран поради незнанието 

си, което може да предизвика нарушаване на собствения му “Аз-

образ“ и озлобяване срещу интервюера, който е станал свидетел на 

                                                 
50 При социологическите изследвания няма такова нещо като „правилни“ и „неправилни“ 
отговори. Но тъй като на респондентите се предлагат затворени въпроси и скали с отговори, 
голяма част от респондентите  остават с убеждението, че това е тестова ситуация и че все пак има 
правилни отговори. Всъщност, правилни отговори има само при въпросите за знания, но не и при 
въпросите за факти или мнения, оценки, убеждения, очаквания или нагласи. 
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провала му. Пренасяйки неудовлетворението от собственото си 

представяне върху личността на интервюера и въпросника, 

интервюираният може да се настрои отрицателно към по-

нататъшния ход на интервюто. създадената негативна нагласа може 

да деформира процеса на интервюиране и да доведе до даване на 

недостоверни отговори по всички останали въпроси. 

Когато респондентът е с по-ниско културно и образователно ниво от това на 

интервюера се засилва вероятността от развитие на конформистки тип 

поведение: респондентът се стреми на всяка цена да се хареса на интервюера, да 

му угоди и в същото време много внимава да не се изложи пред него. 

Свидетелство за този тип поведение са реплики от типа „Ние може да не сме 

толкова учени като вас, но и ние ги разбираме тези работи“, „И ние ги знаем тези 

работи, нищо че сме от село“. и т.н. 

iii. Оптималният вариант за интервюиране е когато респондентът и 

интервюерът имат близки или почти еднакви културно и 

образователни ниво. Тогава и двете лица се чувстват сродни, със 

сходни тезауруси и това създава благоприятни предпоставки за 

провеждането на качествено интервю. Изследователят не може 

предварително да знае с какви характеристики ще бъдат 

респондентите, но обикновено има предварителна обща представа 

за професионално квалификационните характеристики на 

изследваната съвкупност. Желателно е според тези характеристики 

да бъдат подбрани такива интервюери, които да бъдат възприемани 

най-добре и които да не създават притеснения у респондентите, 

поради причини от несъответствие между характеристиките на 

интервюера и респондентите. 

3. Въпроси за мнения, оценки, диспозиции, очаквания, нагласи. В 

литературата се приема, че това са най-трудните въпроси. Когато изследователят 

пита за мнението по даден въпрос, предполага, че изследваното лице има мнение 

по този въпрос и ще бъде склонно да го сподели с интервюера. В 

изследователската практика обаче тези процеси протичат много по-различно и в 

никакъв случай не така гладко, както би предположила теорията на 

социологическите изследвания: 
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i. Най-честият случай е респондентът да сподели мнението си по 

зададения въпрос. То обаче е от типа „златна среда“. Счита се, че 

изследваното лице прибягва да готовите шаблони, характеризиращи 

така наречената „златна среда“, при изучаването на социално 

табуирани теми, явления с отрицателен статус в социалната 

йерархия от ценности или други деликатни въпроси, засягащи 

прекалено интимни области от личността на респондентите. 

Анализът на практиката на социологическите интервюта показва, че 

всъщност при отговора на въпрос за мнения или оценки сработват 

няколко психологически механизма: от една страна, веднага се 

включва защитният механизъм да се прибегне до готови щампи и 

изпитаните стереотипи. Това са готови мисловни конструкти, чиято 

функция е тъкмо такава - да бъдат използвани в случаи на публично 

говорене по дадени теми и когато индивидът държи да бъде 

припознат като част от цялото, като легитимен елемент от дадена 

социална група. Това изисква от индивида да се придържа към 

кодекса на съответната група и да споделя/възпроизвежда нейните 

вярвания и оценки по отношение на социално значими проблеми. 

Така че в ситуация на интервю хората много често избягват да 

мислят по въпроса - те „грабват“ първата щампа, която им хрумне в 

момента, и я представят за своя отговор по въпроса. Това е 

удобството на стереотипите и щампите - те са като защитен 

механизъм и не позволяват да се стигне до „разголване на 

личността“. В тази връзка, социолозите предупреждават, че колкото 

по-стандартно звучи въпросът, толкова по-голяма е вероятността да 

бъде получен стандартен, т.е.е стереотипен отговор. нерядко 

въпросите от този тип съдържат намек за конформизъм - ако 

случаят е такъв, изследваните лица дори не се замислят: те избират 

този отговор, който им се струва социално желателен, приемлив и 

допустим; 

ii. Респондентът има мнение, но то се различава от общо приетите 

норми и стереотипи. В тези случаи пред респондента има два пътя: 

да сподели своето мнение с интервюера, като по този начин остане 
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верен на себе си и утвърди своята индивидуалност, или да си избере 

един от шаблонните отговори, с които обществото го е обогатило за 

подобни случаи. Възможно е борбата на мотиви да приеме остра 

форма и в резултат от това респондентът да реши изобщо да не 

отговаря на въпроса, което е по-добрият вариант за него, отколкото 

да остане с усещането, че не отговорил правилно; 

iii. Респондентът изобщо няма мнение по зададения въпрос, но по 

хода на разсъжденията избира една от възможните опции 

(особено при стандартизираните видове интервю). Ако въпросът 

изисква даването на отговор в свободна форма, лицето може да 

прикрие собственото си нежелание за мислене като прибегне до 

една от готовите щампи, които са в употреба към момента на 

изследването51; 

iv. Респондентът няма мнение по зададения въпрос, но не желае нито 

да се замисля, нито да използва някой от предложените му опции за 

отговаряне. В такъв случай респондентът посочва опцията „не 

зная/не мога да преценя“; 

v. Но трябва да се има предвид, че в немалко случаи респондентът 

избира опцията „не мога да преценя“ не защото не иска да мисли по 

въпроса или не знае, а защото мнението му се различава от общо 

приетите и стереотипните отговори и ако бъде съобщено, това ще 

представи респондента в неблагоприятна светлина. Нежелаейки да 

съобщи действителното си мнение, респондентът може да избере 

отговора „не зная/не мога да преценя“. Изследователят трябва да 

внимателно да анализира получените дялове на този тип отговори 

при конкретното изследване и когато те са повече от 15-20% е добре 

да се помисли какви са причините за големия дял лица, избрали 

отговора „не мога да преценя“ - дали това е индикация за 

действително незнание по въпроса или е по-скоро нежелание да 

говори по този въпрос; 

                                                 
51 При изследванията, в които има повече въпроси за оценки и мнения, нерядко се срещат случаи, 
когато респондентите възкликват „Сега ще ме карате да мисля! Не може ли нещо по-лесно да ме 
питате?“. Както се казва, тези случаи са без коментар. 
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Изучаването на мненията и оценките на изследваните лица често пъти не 

постига желания ефект, тъй като по тези въпроси хората се страхуват да говорят 

открито. Практиката показва, че дори и сега голяма част от изследваните лица се 

страхуват от последствията от това, което са споделили пред интервюера. В някои 

случаи този страх е толкова силен, че изследваното лице предпочита през цялото 

време да избира отговорите „не знам/не мога да преценя“ и да изглежда като 

невежа по въпроса, вместо да каже какво действително мисли. очевидно, 

принципът за самосъхранение взема връх над принципа за запазване и 

увеличаване на самоуважението към себе си. 

Емпиричното изследване на мотивите и диспозициите на хората е още по-

трудно. Често пъти хората не са наясно със себе си. При това, подобен тип въпроси 

изискват сериозен самоанализ и оценка на собственото поведение, осъзнаване на 

мотивите, стоящи в основата на един или друг тип поведение. Поради това, 

разкриването на тези сложни явления и тенденции изисква над средно ниво на 

саморефлексия, а това не е по силите на голяма част от респондентите. 

И накрая, не бива да се подценява фактът, че независимо от вида на 

въпросите и тяхната съдържателна конотация, върху формирането на 

отговорите на респондента ще окажат влияние и някои чисто 

психологически аспекти на процеса на взаимно оценяване и реагиране. 

Психолозите твърдят, че партньорите по общуване реагират по пет различни 

начина на поведението на другия партньор - 1) реакция от оценъчен тип, 2) 

реакция от интерпретиращ тип, 3) реакция от изследователско сондиращ тип, 4) 

реакция от интерпретиращ тип и 5) реакция от поддържащ тип (Мелибруда, 

1986). Най-често срещаната реакция е от първия, оценъчния тип. Тази склонност 

е характерен и за интервюерите. Поведението от оценъчен тип обаче може 

съществено да наруши нормалния ход на интервюто, тъй като веднъж 

почувствал, че го оценяват, респондентът коренно променя своето поведение и 

насочва своето внимание към начина, по който интервюерът го оценява. Ако 

интервюираното лице счете, че интервюерът оценява отговорите му 

положително, то ще се старае на всяка цена да запази това положение. Твърде 

вероятно е да се появи и тенденция към преувеличаване с цел създаването на по-

добър имидж. И обратното: ако респондентът реши, че интервюерът оценява 
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негативно отговорите му, най-вероятно ще ес задействат механизмите на 

личностна защита и може да се стигне дори до прекъсване на интервюто. 

Този аспект на процеса на интервюиране не бива да се подценява и също 

трябва да бъде включен като един от елементите от подготовката на 

интервюерите за работа с различните типове респонденти. За да бъдат избегнати 

споменатите деформации по причина на оценъчното поведение на интервюерите, 

е желателно те да бъдат инструктирани кога как да постъпват. Реакциите, които 

биха довели до оптимално развитие на интервюто, следва да бъдат по-скоро от 

типа „разбиране“, „изследователско сондиращ“ тип и „поддържащ“ тип. Ако 

интервюерът се придържа към тези три типа реакции на поведението на 

респондента и даваните от него отговори, се повишават шансовете за провеждане 

на качествено интервю в обстановка на психологически комфорт. Трябва да се 

има предвид, че в такава обстановка респондентите стават много по-приветливи, 

по-спокойни и са склонни към даване на достоверна информация. 

Очертаването на механизма на формиране на отговорите на респондентите 

при интервюто поставя пред изследователя необходимостта от разрешаване на 

широк кръг от методологически и методически въпроси. Те се отнасят от една 

страна до конструирането на изследователски инструменти, но също така и до 

прилагането на техники и процедури, чрез които да се спечели доверието на 

хората и да се държи „буден“ интересът им към темата на изследването, да се 

снемат стереотипите, да се провокира собствено мислене и да се излезе от 

удобното прикритие на готовите щампи. Но също така не бива да се влиза и в 

друга крайност и изследователят да се старае да създава силно провокативни 

инструменти, защото те също няма да се приемат добре и ще са повод за 

недостоверни отговори. Освен това, ако при дадено изследване се регистрират 

предимно стереотипни отговори, то това може да е индикация, че по 

изследваната тема в общественото мнение преобладава стереотипният, 

шаблонният начин на мислене и оценка. Тези случаи не бива да притесняват 

изследователя: ако конкретната му задача е да установи какво мисли обществото 

по определен кръг от въпроси и в отговор на това масово се получат шаблонни 

отговори, това може да е индикация, че общественото мнение по тези въпроси 

или не е добре структурирано, или темата се възприема като социално табуирана 

и затова хората си служат само с готовите щампи. Не бива да се изключва също 
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така вероятността причината за шаблонните отговори да е в самите инструменти 

и тогава изследователят трябва отново и отново да се връща към изучаваната 

тема, докато получи динамични редове и може да направи обосновани изводи за 

състоянието на общественото мнение по изследваните въпроси. 

Психолозите ни съветват да не пестим цветовете, а ние можем да добавим, 

че колкото по-богато е социологическото въображение, толкова по-големи са 

шансовете за конструирането на интересни и в същото време научно обосновани 

изследователски инструменти.  

Колкото и трудна да е темата на изследването, социологът не бива да се 

предава в опитите си да получи отговори, на основата на които да реконструира 

действителната картина на структурата на съзнанието на изследваните лица. 

Усилията по разработването на оригинални подходи и работоспособни 

изследователски инструменти повишават технологичното време, необходимо за 

подготовката на едно изследване, но увеличават и вероятността въпросите да 

достигнат до дълбоките личностни пластове на респондентите и в отговор на 

това да бъде събрана достоверна индивидуална информация. 

3. Ценностно нормативно регулиране на взаимодействието 

„интервюер - респондент“ при интервюто 

Изследването на механизма на формиране на отговорите на изследваните 

лица показва изключителната значимост на мотивировката на тези лица за 

посочването на един или друг отговор. Съгласно интерактивния модел на 

интервюто, ключовите детерминанти на поведението на интервюера и 

интервюираните лица са техният социален статус, социо демографските им 

характеристики, натрупаният житейски опит и най-вече усвоените в процеса на 

социализацията норми и еталони за оценка на действителността. Ценностните 

ориентации на индивидите и техните социални очаквания и представи са част от 

социокултурния профил на индивида и те предопределят неговото социално 

поведение в обществото, а в частност оказват влияние върху начина, по който 

този индивид изпълнява своите роли в обществото. 

Поведението на интервюера в рамките на интервюто подлежи на 

предварително алгоритмизиране и предвиждане, като в контекста на 

препоръчителните модели на поведение могат да се предвидят и отклоненията 

от начертания модел поради причини от различен характер - методически, 
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организационно технически, ситуационни, социално психологически, личностни. 

Може ли обаче да се предвиди поведението на изследваните лица и ако да, в каква 

степен? Кои са „скритите пружинки“, които определят поведението на 

респондентите в ситуация на интервю? От какво зависят реакциите на 

респондентите и може ли да се управлява този процес, така че да се получават 

достоверни отговори? Докъде стигат възможностите ни за получаване на 

достоверни отговори при интервюто? 

В търсене на отговори на тези въпроси, трябва да се обърнем към 

психологическите основи на личността и някои основни принципи, които 

формират модела на човешкото поведение в познавателните ситуации. 

1. За да бъде запазена интегралността на „Аз-образа“, поведението на 

респондента се подчинява на принципа за повишаване на самоуважението на 

индивида към самия себе си и принципа за когнитивната консистентност (в 

разбирането на Фестингер, 1957). Принципът за когнитивната консистентност се 

изразява в това, че главното при едно общуване е не безусловно положителният 

характер на възприеманата информация, а неговата непротиворечивост на 

изградения „Аз-образ“. Затова при определени условия както положителната, 

така и негативната информация може да бъде възприета погрешно. В контекста 

на интервюто, принципът на когнитивната консистентност обяснява някои на 

пръв поглед нелогични поврати в поведението на респондента: веднъж възприел 

определен модел на поведение, респондентът ще го спазва през цялото време на 

интервюто. да рече, ако е изразил критични настроения спрямо държавната 

политика за даване на социални помощи, респондентът ще продължи да развива 

тези свои оценки в рамките на интервюто и няма да е склонен да защити други 

позиции, защото ще рискува да изпадне в когнитивен дисонанс - да противоречи 

сам на себе си.52 

                                                 
52 По този въпрос социологическата практика не е единна. Има множество примери на 
дълбочинни интервюта, при които ясно се вижда как респондентът развива своя начин на 
мислене и оценка на определено събитие. Може да се случи например, в началото на интервюто 
респондентът да отрича дадено събитие или да го оценява негативно, но след като започне да 
разсъждава по въпроса да стигне до извеждането и на някои позитивни страни и в определен 
момент дори да обърне своята оценка от негативна към позитивна. Това смущава и интервюерите 
искат потвърждение за смяната на изказаната позиция. Респондентите в такива случаи обясняват, 
че всъщност като са се замислили, виждат, че в началото не са били прави и че оценката им за 
изучаваното явление/процес трябва да е позитивна, а не отрицателна. В случаи като този 
очевидно не става дума за когнитивен дисонанс, а по-скоро за развитие и осмисляне на една 
първоначална позиция. 
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2. Принципът за ненарушаване на моделите на човешкото общежитие, 

утвърдени от обществото като социално приемливи и желателни модели на 

поведение, мислене, светоусещане, оценяване на действителността. оттук се 

извежда важно следствие за поведението на респондента: той се държи така, 

както е общоприето, и отговаря така, както е общоприето. 

3. Принципът на оставане в рамките на нормите, които поради своята 

принадлежност към дадена социална група лицето е възприело като свой 

житейски императив. 

Да разгледаме по-обстойно второто и третото твърдение, като покажем 

тяхната правомерност и механизъм на действие в ситуацията на интервюто. 

Социалните норми се изработват от обществото и в частност от различните 

социални групи и по своята същност представляват главните единици за 

нормативно регулиране на поведението на индивидите, мярата им за техните 

допустими действия и задължителни типични варианти на поведение. 

Характерната особеност на социалните норми е техният предписващ характер. 

Човек от дете започва да усвоява колективните правила и норми, като постепенно 

развива у себе си разбирането да действа съобразно тези правила (по-точно е 

дори да се каже, че обществото внушава на новосформиращата се личност 

правилата, към които тази личност трябва да се придържа). От този момент 

нататък индивидът винаги ще оценява собственото си поведение от гл.т. на 

допустимото, предписаното, желателното. Това е начинът, по който индивидът се 

приобщава към човешките общности и щ есе включва в системата от обществени 

отношения, вътре в които ще развива междуличностните си отношения. При това 

индивидът ще бъде изправен неизменно пред дилемата за снемане на 

противоречието между стремежа му към индивидуализиране на социално 

типичните отношения и схеми и съзнателното му подчиняване на общо приетите 

норми и канони.. 

Тези особености на индивида като социален субект се проявяват с пълна 

сила и при интервюто. Често пъти изследваното лице трябва са отговаря на 

въпроси, които засягат дълбоко личностни сфери или влизат в противоречие със 

собствените му представи за допустимото и разрешеното. степента,в която 

индивидът се разкрива, зависи от всички онези норми, които обществото и 

конкретната социална група са му внушили. Всеки етап от социалното развитие 
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на личността се характеризира с определен баланс между тенденциите за 

„запазване“ и „разкриване“ на вътрешния свят на индивида. Този баланс се 

определя, поддържа и регулира от приетите в социалната група норми.  

Затова не бива да се упреква респондента, че се опитва да изглежда по-

добър отколкото е. Той просто следва вътрешната ни необходимост да запази 

своя имидж като член на определена социална група, да съхрани образа за себе си 

и да го наложи на своя събеседник (интервюера). Психологически е доказано, че 

междуличностното взаимодействие предполага стремеж на участниците в 

общуването към признание и утвърждаване на собствената им значимост. 

Признанието е потребност, чието задоволяване стимулира саморазвитието на 

личността и нейната социална активност (Градев, 1986, 2010).  

От казаното става ясно защо понякога интервюерите се сблъскват с 

упоритото нежелание на хората да отговарят на определени въпроси или с явния 

им отказ да съобщят какво е действителното състояние на изследвания признак. 

Ето защо респондентите говорят това, което им се струва, че би трябвало да 

съобщят, а не това, което действително отговаря на реалността. Или пък 

формулират отговорите си уклончиво и двусмислено, така че във всеки момент да 

могат да се откажат от тях или да пояснят, че са имали предвид нещо друго.  

За да разберем дълбочинния механизъм, регулиращ поведението на 

изследваните лица, трябва да анализираме и въпроса за доминиращите в 

обществото житейски модели и тяхното следване от индивидите. Повече от 

очевидно е например, че хората се съобразяват с определени модели на 

поведение - било то специално създадени или пък съществуващи в обществото. 

Как може да бъде обяснено това масово желание за спазване на образците и 

моделите, защо хората са склонни да се придържат към един или няколко модела, 

вместо да търсят и изграждат свои образци? същността на проблема се свежда до 

това, че всяко ново поколение наследява от своите предци култа към определени 

традиции и образци. Житейският образец санкционира „начина на съществуване 

или действие в света, начин, който от обществена гледна точка се разглежда 

като ценност или комплекс от ценности, достъпни за подражание.“ (Кучинска, 

1988). 

Именно тук обаче възниква парадокс: от една страна, образецът 

предполага спазването на определени отношения и нагласи, като по този начин 
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осигурява повторяемостта на човешкото поведение. Следвайки определен 

житейски образец, индивидът подчинява поведението си на принципа на 

приспособяването, в съответствие с който стремежът да бъдем като другите се 

издига до ранга на основен житейски принцип. Ако човек не живее съобразно 

наложените в обществото образци, рискува да попадне в изолация, а 

едновременно с това да бъде критикуван, осъждан или отречен от обществото. 

Какво става тогава с успоредно съществуващия стремеж на индивида да бъде 

уникална, неповторима личност? Може ли да се твърди, че индивидуалното 

изпълнение на определен житейски образец създава неповторимост на  тази 

личност? В желанието си да бъде съзнателен гражданин човек не жертва ли 

собственото си желание да бъде различен и уникален, да бъде „самия себе си“? 

Очевидно, образецът допуска уникалност, но само в рамките на образеца. 

Границите на образеца не бива да се нарушават, защото тогава индивидът излиза 

извън предписаното поведение и отново става обект на критика и осъждане. 

Трудно е да се очаква всички индивиди да приемат факта, че тяхното 

поведение ще бъде определяно и рамкирано от житейски образци, изградени от 

предходни поколения или други индивиди. Затова съществуването на образци 

поражда и антиобразци: това е поведение, предварително отричащо всякакви 

образци, без оглед на тяхното съдържание. Едно такова поведение е резултат от 

съзнателното отричане на житейските образци и желанието на индивида да 

получи по-голяма свобода в избора на поведение. 

Приведените бележки са само едни от множеството аспекти, подсказващи 

какво стои в основата на човешкото поведение и какво задвижва поведението на 

респондентите в ситуацията на интервюто. Трябва да се има предвид също така, 

че отговорите на респондентите при интервюто са в пряка зависимост от 

възприетите от тях идеали, представи, диспозиции, ценностни ориентации.  

Ценностните ориентации са сред факторите, които оказват видимо 

влияние върху поведението на респондентите в ситуацията на интервюто. този 

въпрос тук се маркира, но неговото задълбочено изучаване тепърва предстои и 

може да стане чрез експериментални методики и специализирани методически 

проучвания. 

Всеки индивид се характеризира с многопластова динамична система от 

ценностни ориентации., която е резултат от цялостното развитие на индивида в 
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процеса на социализацията му и представлява избирателното, целенасочено 

отношение към елементите на социалната действителност. Ценностните 

ориентации отразяват различни нива и форми на взаимодействие на 

общественото и индивидуалното в човека, като успоредно с това характеризират 

съдържанието и насочеността на проявяваната от личността активност. От своя 

страна, съдържанието на системата от ценностни ориентации зависи от 

устойчивостта на поставената цел и постоянството на критериите за оценка н 

асоциалната действителност. Обикновено се срещаме с дефинирането на 

ценностна ориентация като фиксирана в психиката на субекта и социално 

обусловена насоченост на целите и средствата за дейност. Формирането на 

цялостна система от ценностни ориентации протича в процеса на социализация 

на субекта. Генетически ценностните ориентации се образуват чрез осъзнаването 

от субекта на своето поведение през призмата на обществено значимите норми и 

ценности. Би могло да се каже, че субектът, съотнасяйки се със системата от 

социални норми и ценности, си изработва собствено отношение към елементите 

на действителността, в процеса на което последните придобиват различна степен 

на личностна значимост и определят цялостното му поведение като социален 

субект. По-нататъшният анализ ни отвежда към установката, тъй като в основата 

на системата от ценностни ориентации стои диспозиционната система на субекта, 

т.е. системата от разнородни фиксирани установки. Възприемаме трактовката на 

установката в смисъла, който се влага от Узнадзе и неговата школа. Тя дефинира 

установката като оформена в индивида готовност при определени условия да 

реагира по точно определен начин. същ3ествено важното тук е приемането на 

установката като цялостна насоченост на индивида към определени действия, а 

не просто като частично съдържание на съзнанието на субекта. „Освен 

съзнателните процеси, в човека се извършва още нещо, което само по себе си не се 

включва в съзнанието, го определя в значителна степен и лежи в основата на 

тези съзнателни процеси. Според нас, това е установката, която ес проявява във 

всяко живо същество в процеса на взаимодействието му с действителността. 

Самата установка протича извън съзнанието, но оказва, въпреки това, 

решително влияние върху цялото съдържание на психичния живот.“ (Узнадзе, 

1985). 
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Следователно, установката трябва да се разглежда първо, като цялостно 

състояние на субекта и второ, като готовност на субекта за определена активност. 

Нека в контекста на тези допускания видим какво става с индивида, когато 

попадне в определени условия, изискващи вземането на решения за 

извършването на поведенчески акт или изразяването на вербално съждение. 

Когато се намира в конкретно зададена ситуация, индивидът реагира в 

съответствие с това какви са потребностите и целите му. Механизмът е следният: 

под влияние на ситуационните условия се възбужда определено ниво от 

диспозиционната система на индивида, в резултат на което възниква 

предразположеност към определен тип дейност. Следващата стъпка е 

обективизирането на възбуденото диспозиционно ниво в реално поведение. Тази 

схема представя най-общо поведението на всеки човек. Отнесена към процеса на 

интервюиране, тази схема може да послужи за обяснението на поведението на 

интервюера и респондента във всеки конкретно взет момент от интервюто. 

4. Взаимодействието „интервюер - респондент“ в контекста на 

различните видове интервю 

4.1. Основни стилове на поведение на респондентите при 

стандартизираните разновидности на интервюто 

Това е нов за българската методическа практика момент. С понятието „стил 

на отговаряне” обозначаваме индивидуалните психофизиологически особености 

на процеса на формиране и предоставяне отговорите от отделния 

респондент. Стилът на отговаряне е най-същественият компонент от 

поведението на респондента, тъй като фиксира възможните варианти за даване 

на отговор и посочва каква е вероятността от получаването на достоверна 

информация. 

Изборът на конкретен стил на отговаряне се детерминира до голяма 

степен от характерологичните особености на респондента, от неговия 

темперамент и типа на висшата му нервна дейност. Темпераментът е 

биологичната основа, върху която се формира личността като социално същество. 

Той отразява основно динамичните аспекти на поведението, предимно на 

вродения характер. Особеностите на темперамента на човека са важно условие, с 

което следва да се съобразяваме при включването му във всяка една дейност, 

респективно в интервюто. Така холериците и сангвиниците, характеризиращи се 
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с по-подвижен тип висша нервна дейност, отговарят енергично, като отговорите 

им имат преобладаващо спонтанен характер. Тези респонденти по-лесно се 

поддават на силата на чувствата си и често това е доминиращият мотив за 

конкретен техен поведенчески акт. Флегматиците и меланхолиците не са хора на 

прибързаните решения, при тях основните психични процеси протичат с друга 

скорост. Затова от тези хора не бива да очакваме скорострелни отговори - при тях 

изборът на отговора се ражда значително по-бавно, но затова пък всеки нюанс е 

добре премислен. Притежават по-големи възможности за концентриране, поради 

което могат да се справят и с най-трудните въпроси. 

Но върху избора на конкретен стил на отговаряне влияят и други 

съществени фактори. Това са преди всичко външно привнесените 

предпоставки на изследването, посредством неговата цел, задачи. Подчертано 

ярко е влиянието на темата на конкретното интервю и вида на 

инструментариума, с който се работи. Към всичко това се добавят ситуационните 

условия на интервюто, а също така и личността и опита на интервюера. 

Най-общо казано, под влиянието на горепосочените фактори 

респондентът достига най-напред до определен начин на приемане на 

изследването, след което си присвоява и конкретен стил на отговаряне. 

Съгласно даденото определение, стилът на отговаряне може да се 

операционализира посредством три основни елемента: 

 Избор на стратегия за отговаряне: Забелязано е, че респондентите 

следват някаква своя вътрешна логика при отговорите си на въпросите. 

Този процес ще дефинирам с понятието “стратегия на отговаряне” и ще 

го разбирам като определена тенденция към следване на една или друга 

поведенческа линия. Респондентът може да реши да се представи в 

положителна светлина, поради което ще реши да дава само онези 

отговори, които той преценява като социално желателни. Друг 

респондент може да е приеме позицията на „будната гражданска съвест” 

и тогава неговите отговори ще бъдат крайно критични - той с всичко е 

несъгласен, гледа песимистично на възможностите за добър изход. 

Трети пък избира неутрална позиция, на него му е сякаш все едно, 

навсякъде, където е дадена възможност, той посочва отговорите „трудно 

ми е да преценя” или „нямам мнение”; 
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 Скорост на протичане на реакциите (в чисто физиологичен смисъл): 

Тук става дума за особеностите на висшата нервна дейност, за които 

споменахме вече в по-горния параграф, а също така и за начина, по който 

протичат различните психически процеси при различните индивиди. 

Трябва да имаме предвид различните характеристики на процесите на 

припомняне, оценяване, сравнение, абстрахиране. Респондентите си 

избират такъв стил на отговаряне, който най-пълно ще съответства на 

спецификата на психическите процеси, необходими за участието в 

такова интервю. При това следва да се помни, че хората не желаят 

просто да бъдат интервюирани, те предпочитат интервюто да 

протече в комфортна психологическа обстановка и да завърши с 

резултати, които ще им донесат известно морално и емоционално 

удовлетворение. А това изисква съвпадение между техните 

способности и целите и сложността на интервюто; 

 Търсене на допълнителна помощ: Честотата и характерът на 

търсената помощ като цяло се определят от предпочетения от 

респондента стил на отговаряне. В емпирично отношение търсенето на 

помощ се изразява: а) в молба за повторно прочитане на даден въпрос; б) 

молба за разясняване смисъла, съдържанието на даден въпрос; в) молба 

за изясняване съдържанието на отговорите към въпросите (когато 

интервюто е стандартизирано); г) молба за мнение на интервюера по 

определен въпрос. Освен че е много точен критерий за адекватността на 

разработения инструментариум на особеностите на изследваната 

съвкупност1, търсенето на допълнителна помощ е индикатор за 

отношението на респондента към обсъжданата тема, за степента му на 

осведоменост по отделни пунктове , както и за желанието му да се 

вмести в социално приемливите шаблони. Така например, често тези, 

които желаят повторно прочитане на въпросите, печелят време за 

вникване, за осмисляне на въпроса. Както е известно, процесът на 

формиране отговора на респондентите включва няколко 

взаимосвързани фази, които при отделните респонденти протичат с 

различна скорост и ефективност. Така че допълнителната помощ може 

да обслужи точно такава потребност у някои респонденти. Други пък 
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прибягват до този ход, търсейки социално желателните ориентири, 

шаблоните, към които трябва да се придържат. Това става, като молят 

интервюера да им обясни въпроса. Колкото и внимателен да е 

интервюерът, даването на подобни обяснения неизменно съдържа 

когнитивен и оценъчен елемент и е доста солидна основа за 

“ориентирането” на респондента в непознатата му откъм социалната си 

приемливост проблематика. Думите на интервюера се използват 

буквално, те служат за жалон за това, което изследователят очаква от 

респондентите. Практиката показва, че елементът „търсене на 

допълнителна помощ” присъства много ярко при дълбочинните 

интервюта, както и при по-тежките стандартизирани интервюта. 

Ако акумулираното методическо знание за ситуацията на 

стандартизираното интервю се постави в основата на изучаването същността и 

основните закономерности на поведението на респондентите, могат да се 

установят ясно очертани различия в подходите на отделните лица към 

включването им в интервюто и в самото им участие в него. Така може да се 

достигне изводи, позволяващи да се изпълни с повече конкретност и понятието 

„стил на отговаряне“ на респондента. 

Дефинираните по-долу стилове на отговаряне се отнасят преимуществено 

към стандартизираното интервю (в класическата му разновидност „лице-в-

лице“). С известни адаптации, те могат да бъдат приложени при прилагането на 

телефонното и дълбочинното интервю. 

Описаните стилове на отговаряне кореспондират тясно със субектните 

характеристики на респондентите, а също и с цялостната им система от 

ценностни ориентации, представи и нагласи. Стилът на отговаряне, към който ще 

се насочи даден респондент, ще определи и цялостния поведенчески модел на 

този човек. Затова обръщаме специално внимание на стиловите различия и на 

произтичащите от това методически последствия. И тъй като не можем да 

променим човека, когото трябва да интервюираме, наложително е да знаем 

как да подходим към него, така че да неутрализираме негативните моменти 

и да засилим преимуществата на съответния стил на отговаряне. Като 

допълнение към описаните стилове на поведение на респондентите са 

разработени адекватни на всеки стил стратегии за интервюерско поведение. 
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Всяка от тези стратегии съдържа кратки препоръки по най-съществените 

елементи от поведението на респондентите. 

Анализът на социологическата практика позволява да се обособят пет 

стила на поведение на респондентите при стандартизираното интервю: 1) 

категоричен стил, 2) уклончив стил, 3) умерен стил, 4) свръхсетивен стил и 

5) конфликтен стил. 

Първо, категоричен стил на поведение на респондента 

Стратегия на отговаряне: това е подход, при който лицата избират една 

от крайните позиции в предоставените им отговори. В зависимост от 

констелацията на разгледаните по-горе вътрешни състояния и външни условия, 

респондентите отговарят или изключително утвърдително, или предимно 

отрицателно: или през цялото време ще са доволни и ще виждат нещата в 

оптимистична светлина, или пък ще негодуват от всичко и ще бъдат крайно 

песимистично настроени при търсене на такива оценки и мнения. 

Предполагаме, че това са хора или с ниска, или с висока степен на социално 

желателно поведение. Тази теза подлежи на допълнително проучване. 

Категорични съждения в единия или другия полюс на третираната 

проблематика: тези респонденти предпочитат да се придържат към възприетата 

от самото начало позиция, представяща или позитивното им, или отрицателното 

им становище и оценка. За тях средно положение няма. 

Категоричността в начина им на разсъждаване е обективиран израз на 

вътрешната им увереност в правотата на собствените им възгледи. В същото 

време това е и критерий за стабилността на интериоризираните от тях представи, 

нагласи и ценности. Присвояването на този стил на отговаряне е най-вероятно от 

хора с твърдо сформирани позиции и ясно артикулирано отношение към 

третираните въпроси. 

Най-важни черти на характера: Самоуверени, понякога дори 

предизвикателни, откровени, прями. Обикновено нямат проблеми при 

общуването с други хора. С чувство за хумор или пък язвителни и саркастични. 

Обичат да защитават собственото си мнение и не допускат нарушаване на своя 

„Аз-образ“. 

Скорост на протичане на реакциите: Първоначалните наблюдения сочат, 

че обикновено към този стил се придържат по-импулсивните личности, хората с 
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по-динамични реакции. Това, разбира се, не изключва вероятността хора с по-

улегнал характер да се държат по описания начин. 

Търсене на допълнителна помощ: Ще се обърнат или не за помощ към 

анкетьора зависи от това към коя тенденция ще се придържат респондентите - 

„да-тенденцията“ или „не-тенденцията“. Допускаме, че тези, които са решили 

преди всичко да се съгласяват и да виждат нещата предимно в „розово“, ще 

проявят и висок интерес към мнението на интервюера по въпросите, стараейки се 

по този начин да напипат социално приемливите параметри на отговорите. 

Следователно, тук можем да очакваме търсенето на допълнителна помощ във 

всичките й разновидности. Онези респонденти, които са решили да бъдат 

негативисти, не виждат непременно в лицето на интервюера социалното мерило 

за истината. Затова най-вероятно е те да поискат по-скоро повторен прочит на 

въпросите и преформулирането на част от тях, отколкото разясняването на 

смисъла и съдържанието им. 

Стратегия на анкетьора: С тези хора се работи сравнително лесно. Най-

важната задача на интервюера е да се стреми да разчупи еднообразната 

тенденция, която даденият респондент си е избрал. Интервюерът би могъл да се 

опита да провокира категоричността на респондента с някои допълнителни 

въпроси („Наистина ли смятате, че...?“, „Значи, Вие не сте привърженик на ...“) и 

т.н. Поради своята импулсивност тези респонденти са чувствителни, затова не 

бива да се прекалява с опитите да бъдат „проверявани“. 

Второ, уклончив стил на поведение на респондента 

Стратегия на отговаряне: Тези хора не са съвсем наясно с това, как трябва 

да се държат и какво точно се очаква от тях. При тях борбата на мотиви изисква 

повече време и изглежда не винаги добре се осъзнава. Затова те отговарят 

предимно уклончиво, оставяйки си по една вратичка за „измъкване“. С всеки 

следващ отговор те могат да опровергаят предишните си съждения. Логическата 

противоречивост на отговорите им, обаче, не ги тревожи, защото за тях е по-

важно да се справят с конкретната проблемна ситуация, поставяна от всеки 

отделен въпрос, отколкото да изградят цялостен образ за себе си. 

Липсата на доминантен мотив често е последица от лабилността на 

позициите и цялостната представа на респондента по темата. Твърде възможно е 

лицето да осъзнава слабата си информираност, а съгласието му да участва да е 
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резултат от влиянието на личността на анкетьора. Тогава респондентът ще 

избере стратегия на налучкване на отговорите. Винаги, където е възможно, ще 

избира позициите “не знам” или “трудно ми е да преценя”. 

Най-важни черти на характера: Стеснителност, срамежливост, 

затвореност. Обикновено не са активния партньор в общуването. Лесно се 

подават на чужди влияния, нещо повече, често това е нещо, което им е 

необходимо, за да се ориентират в ситуацията и най-разумните варианти на 

поведение в тях. 

Скорост на протичане на реакциите: Обикновено уклончив модел на 

поведение предпочитат флегматиците и меланхолиците. Но внимание: трябва да 

се има предвид, че по-дългото обмисляне на въпроса не означава непременно, че 

респондентът се затруднява или че очаква нечия помощ. Факт е, че поради по-

слабата скорост на протичането на основните психофизиологични процеси, 

отговорите им се раждат по-бавно. Но те могат да носят също така печата на 

категоричното мислене. 

Търсене на допълнителна помощ: Тези респонденти определено се 

нуждаят от помощта на анкетьора. Причината за това може да бъде собствената 

им раздвоеност, слабото им ориентиране в тематиката или потребността от 

социално признание. Трябва да кажем, обаче, че жените-респонденти ще бъдат 

много по-активни в търсенето на такава помощ. 

Стратегия на анкетьора: Много внимание и търпение изискват 

респондентите от този тип. Плахи и неуверени, те зависят до голяма степен от 

интервюиращия ги. Затова той трябва да бъде помощник, който деликатно и 

ненатрапчиво да ги води към следващите въпроси. От анкетьора се очаква да 

извади тези хора от желанието им да се измъкнат с отговора „не знам“. 

Желателно е да им се предоставя самостоятелен въпросник, от който да могат да 

следят формулираните въпроси и отговори, така че да не се затрудняват при 

избора на своя отговор. 

Трето, умерен стил на поведение на  респондента 

Стратегия на отговаряне: Характерен е за хората, които са с ясни 

вътрешни позиции относно мотивите си за участие в изследването и самата тема 

на дискутиране. Мненията им носят отпечатъка на вътрешното им спокойствие. 

Отговорите им са логически съвместими и в повечето случаи са достоверни. При 
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тях не се наблюдава смяна на настроенията като последица от предишен въпрос. 

Не се нуждаят особено от оценката на анкетьора за стойността на дадения 

отговор, поради което не водят странични разговори и лесно преминават от 

въпрос към въпрос. Поведението им при отговарянето е добре дозирана 

съвкупност от благоразумие, самостоятелно мислене и критичност. Ако решат да 

отстояват характерните за дадена социална роля предписания и шаблони на 

оценка и мислене, го правят последователно и с ентусиазъм. 

Най-важни черти на характера: Спокойни, с добро самочувствие и реална 

себеоценка. Контролират своите емоции и реакциите си. Учтиви и приветливи. 

Поддържат вежлив тон на разговора с анкетьора, но не влизат в особено 

задълбочаване на отношенията (не можем да говорим за прекалена любезност и 

фамилиарничене). Степента им на активност в интервюто зависи до голяма 

степен от привлекателността на темата и нейната личностна стойност за тях. 

Могат да бъдат чудесни събеседници, разказват с удоволствие за свои 

преживявания. 

Скорост на протичане на реакциите: Тук попадат хора и от четирите 

познати ни типа личности (според темперамента им). Независимо от това каква е 

скоростта на характерните за тях психически процеси, подхождат зряло и 

отговорно при отговарянето на въпросите. Стараят се да бъдат точни и 

изчерпателни. 

Търсене на допълнителна помощ: Търсенето на помощ от анкетьора е 

свързано по-скоро с качеството на въпросника. Не се стесняват да искат 

допълнителни пояснения - препрочитане на въпроси, разясняване смисъла на 

отделни въпроси. Но при тях това е не е продиктувано от стремеж за ориентиране 

към “желателните отговори”, а е по-скоро желание да възприемат максимално 

адекватно поставения въпрос. След приключването на интервюто често 

подхващат разговори с анкетьора, сякаш за да изложат докрай своята 

обяснителна схема на проблема. 

Стратегия на анкетьора: Тези респонденти са мечтата за всеки анкетьор. 

Практически, при работата с тях не възникват трудности. Временни проблеми 

могат да се появят около неточно формулирани въпроси, но и при тези случаи не 

се стига до радикални промени в поведението на анкетьора. 
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Четвърто, свърхсетивен стил на поведение на респондента 

Стратегия на отговаряне: Характерен е за хора с положителна нагласа за 

участие, но с изострена необходимост от непременно положителна оценка на 

представянето им като респонденти. Тези хора са много чувствителни към 

начина, по който отговарят на всеки един въпрос. Ако се сблъскат с труден зя тях 

въпрос, изискващ значителни умствени и психически усилия, такива хора бързо 

се разстройват, резултатът от което е рязкото спадане на интереса им към 

интервюто. Ако се почувстват много засегнати, молят анкетьора да посъкрати 

въпросите и нетърпеливо чакат края на интервюто. 

Най-важни черти на характера: Респондентите, които предпочитат този 

стил, могат да бъдат категоризирани в две основни групи. Първата група включва 

хора, които по характер са импулсивни, доста подвижни, енергични и много 

емоционални. Но към този стил прибягват и хора, които могат да бъдат описани 

като плахи, смущаващи се, докачливи, мнителни, недоверчиви. Прекалената 

чувствителност и нуждата от позитивна оценка на всяка тяхна стъпка е основната 

черта и на двете групи. 

Скорост на протичане на реакциите: Свърхчувствителност по отношение 

на възприемането на процеса на интервюиране може да се очаква от 

сангвиниците и от меланхолиците. Първите лесно се разпалват, но и бързо 

„угасват“, ако интересите им бъдат накърнени от нещо. Вторите пък се заемат с 

интерес с нова дейност, но дори незначителната трудност може да бъде причина 

за разочарование и за разстройване. Нуждаят се от специално стимулиране. 

Търсене на допълнителна помощ: Придържащите се към този стил на 

отговаряне респонденти се нуждаят от постоянни доказателства за доброто им 

справяне с въпросите. Тъй като им е неудобно да попитат анкетьора дали 

отговора им е правилен, т.е. “добър” и “значим”, те прибягват до искането 

анкетьора да им каже своето мнение по въпроса. Така могат да се ориентират за 

това доколко са попаднали в същината на проблема. От друга страна, често 

именно стремежа им за добро представяне ги кара да премълчат неразбирането 

на даден въпрос, като по този начин целят да не накърнят образа си на знаещи, 

добре информирани хора. 

Стратегия на анкетьора: Предвид изброените качества на този тип 

респонденти, анкетьорите следва да бъдат особено внимателни. Всеки случай на 
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неразбиране на даден въпрос трябва да бъде деликатно изясняван. Допустимо е 

вината да се прехвърли върху качеството на въпросника, така че да се пощади 

самочувствието на респондента. Тези хора трябва да бъдат поощрявани. Тук са 

уместни реплики, оценяващи доброто справяне с конкретен въпрос „Да, наистина 

добре го казахте!”, „О, Вие сте много смел човек!”, „Но това наистина е много 

интересно!” и т.н. В същото време анкетьорът трябва да се предпазва от 

засиленото желание на респондента да чуе мнението му по даден въпрос. Подобна 

молба трябва да се отклонява шеговито, но в никакъв случай не рязко и 

категорично. 

Пето, конфликтен стил на поведение на респондента 

Стратегия на отговаряне: Макар и рядко, има респонденти, които гледат 

на анкетьора като на удобен случай да снемат всичките си комплекси и проблеми. 

Това са по принцип хора с различни характерологични акцентуации, чийто 

ежедневен маниер на поведение включва по-скоро модели на комуникативна 

несъвместимост, отколкото образци за социална адекватност. Често са 

интраверти и черногледи. Затова цялостното им поведение е по-скоро заядливо, 

отколкото кооперативно. Отговорите им са крайни и често са придружени от 

хапливи забележки и остри излияния. Такива хора не търсят съчувствие от 

анкетьора, а по-скоро доказват пред себе си, че дори и тях някой ги цени. 

Най-важни черти на характера: Нервни, раздразнителни, избухливи. 

Засягат се от дребни неща, като реакцията им е грубо саркастична и 

подигравателна. 

Скорост на протичане на реакциите: Това са по-скоро холерици и 

сангвиници, при които процесите на раздразнение и разсейване протичат доста 

бързо; чувствата им са бурни и кратковременни. 

Търсене на допълнителна помощ: Респондентите от този тип по-скоро се 

заяждат с анкетьора, отколкото да търсят неговата помощ. Дори и когато искат да 

научат нещо повече за определен въпрос, то те го правят под формата на 

критична забележка. 

Стратегия на анкетьора: Такива хора се срещат сравнително рядко. И все 

пак ако се срещне с респонденти от този тип, анкетьорът трябва да превключи на 

вълна “активен неутралитет”. При воденето на интервюто са необходими голяма 

доза дипломатичност и деликатност. Там, където лицето определено се горещи, 
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не бива да прекалява: ако даден въпрос предизвиква бурно негодувание, трябва 

да се прецени до каква степен да се изисква съдържателен отговор. Най-добре е 

да се изчака лицето само да стигне до такъв отговор (обикновено след като 

„излее“ емоциите си, респондентът все пак посочва някакъв отговор). 

Обобщавайки представянето на основните характеристики и особеностите 

на стандартизираните разновидности на интервюто, трябва да подчертаем, че на 

пръв поглед прилагането на този метод изглежда лесно и безпроблемно. Това 

обаче е подвеждащо и обикновено води или до получаване недостоверна 

информация, или събраната информация е силно повлияна от личността на 

интервюера. Ето защо когато се подготвя изследване по метода на интервюто, 

трябва да се помни, че това е специфична изследователска технология, чието 

прилагане е подчинено на строги методически правила и стандарти. За да изиграе 

ролята на изследователски метод, интервюто (независимо от неговата 

разновидност) трябва да се разглежда като съвкупност от точно фиксирани 

изследователски процедури, които в своята цялост правят възможно набирането 

на достоверна информация по набора от емпирични индикатори, заложени в 

теоретичния модел на изследването. 

Всяко следващо изследване по метода на интервюто поставя пред 

изследователя нови методологически и методически предизвикателства, но също 

така разкрива и нови пространства в безкрайния континуум на социологическото 

въображение. 

4.2. Най-често срещаните поведенчески модели при 

дълбочинното интервю 

Спецификата на дълбочинното интервю налага изработването на 

изследователски стратегии за воденето на разговорите с отделните 

интервюирани лица. Независимо от това дали самите изследователи ще посетят 

респондентите или пък ще доверят тази задача на екип от анкетьори, може да се 

очаква, че особеностите на методиката на дълбочинното интервю ще 

предпоставят появата на някои типични поведенчески реакции от страна на 

респондентите. 

Поради това, в сравнение с разглежданите другите разновидности 

интервюта, определени компоненти от поведението на респондентите ще 

получат по-различна окраска. Някои от тях ще бъдат по-силно изразени, 
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докато други ще получат само латентен израз. 

Но преди да видим кои са тези елементи и в каква посока именно са най-

вероятните различия, нека си спомним каква е най-общата методическа рамка на 

дълбочинното интервю. 

В съответствие със сравнително по-ниската степен на стандартизация на 

познавателната процедура, интервюерът отива при хората с най-общ план-

сценарий за провеждането на интервюто, включващ серия от предварително 

набелязани въпроси. Конкретната реализация на всяко отделно интервю, обаче, 

става по преценка на интервюера. Това означава, че на респондента се съобщава 

темата, по която ще се говори. В последствие разговорът се насочва от 

интервюера така, че да бъдат изяснени всички онези детайли, които 

изследователят счита за важни от гледна точка на пълното осветляване на 

проблема. 

Но задаването на въпросите и техните формулировки са нещо съвсем 

индивидуално. То зависи от конкретния респондент. Следователно, тук също 

до съзнанието на респондента се свежда предварителната представа на 

изследователя за проблема, но това става в много по-дискретна, неангажираща 

форма. Респондентът е поставен в позицията на експерт (често пъти пряк 

участник, свидетел) по въпроси, за които изследователят разполага само с най-

обща информация. Затова на респондента се предоставя пълна свобода на 

вербален изказ - той избира езика и стила на говорене, а често пъти внася 

понятията и критериите, описващи и оценяващи съответното събитие. Важното 

тук е това, че всеки нов респондент може да подскаже нови аспекти, да посочи 

нови детайли по проблемите, обогатявайки по този начин представата, с която 

изследователят е тръгнал на терена. С други думи, изследователят има 

възможността да събере толкова отделни реалности, колкото са включените в 

изследването респонденти. 

В контекста на казаното става ясно, че дълбочинното интервю предлага 

коренно различни възможности пред респондента. Последният е свободен да 

избере такъв модел на поведение, който да съответства най-пълно на желанието 

му да съдейства на изследователя при изучаването на темата. Що се отнася до 

времевите параметри на дълбочинното интервю, то тук те се определят от 

интереса на респондента към темата и от желанието му да разговаря по нея с 
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посетилия го анкетьор. 

Сега нека видим как описаната методическа рамка се отразява върху 

основните елементи от поведението на интервюираните лица?  

Първата особеност в поведенческите реакции на хората е свързана с 

факта, че методиката на дълбочинното интервю предвижда разговорът да бъде 

записан с касетофон. Различните респонденти възприемат това обстоятелство по 

диаметрално противоположен начин. Нещо повече. Това се оказва важен фактор, 

определящ начина, по който респондентът ще възприеме и оцени усилията на 

интервюера по установяването на първоначалния контакт. 

На единия полюс се намират хората, които гледат на касетофона като на 

доказателство за важността на собствената им персона. Те са поласкани от 

отделеното им внимание и с най-голямо удоволствие споделят своите размисли 

по повод зададените въпроси. Фактът, че ще бъдат записани, се асоциира от тях с 

журналистиката, което пък засилва увереността им, че казаното от тях ще бъде 

чуто и от други хора. Това ги кара да се чувстват социално значими и определено 

задоволява потребността им от социално уважение и признание. Ще добавим, че 

по правило този тип респонденти са личности с доста разкрепостен начин на 

мислене, с открит и уравновесен характер. Повечето от тях с желание участват в 

социалния живот: било то пасивно, или активно, но те се чувстват съпричастни 

към живота на обществото като цяло и на тяхната социална общност на 

микросоциално ниво. Вътрешната им удовлетвореност се засилва и от факта, че 

изследователите са ги оценили като хора, които могат да им дадат експертна 

информация, служеща като основа при изучаването на съществени феномени и 

тенденции. 

Има и друга група хора, които сякаш с безразличие гледат на касетофона. 

Те нито се ласкаят, нито пък се притесняват от този факт. Възможно и по силата 

на професията си до такава степен да са свикнали с касетофона, че да го 

възприемат като съвсем естествен елемент от амбиента. 

Приблизително по средата на скалата се разполага групата на колебаещите 

се. Става дума за хората, които нямат нищо против касетофонния запис, но по 

принцип не са достатъчно самоуверени и поради това изпитват известно 

смущение. Ако бъдат помолени да участват в стандартизирани изследвания, ще 

приемат с най-голямо удоволствие. Но тук от тях се очаква да бъдат много по-
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активни и далеч по-знаещи. В този смисъл техните притеснения могат да бъдат 

свързани с преодоляването на вътрешната несигурност в способността им да 

бъдат достатъчно убедителни по конкретната тема, която им се предлага, т.е. те 

могат да чувстват, че не са компетентни по тези проблеми и поради това да не 

желаят да бъдат записвани. Трябва да отбележим, че тук намесата на 

интервюиращия е решаващият фактор: ако респондентът бъде предразположен 

по подходящ начин, то той ще преодолее колебанията си и ще бъде чудесен 

събеседник. 

На другия полюс са хората, които по една или друга причина не желаят да 

бъдат записвани. Някои от тях са прекалено мнителни и по принцип не желаят да 

застават нито пред камера, нито пред касетофон. Това е отражение на жизнената 

им позиция и ние много трудно бихме могли да я променим. Респондентите от 

този тип са внимателни и учтиви до момента, когато разберат, че разговорът ще 

се записва. Тогава те грубо отказват. Разбира се, случаят може да ни срещне и с 

хора, които отричат касетофонния запис по причини от личностен характер. 

Думата ни е за тези респонденти, които са добре информирани по изучаваната 

тематика, но не желаят да вербализират своите мисли. Нежеланието им може да 

бъде обяснено или с принципното им отрицателно отношение към 

социологическите проучвания, или с вътрешната им убеденост, че темата не бива 

да се обсъжда с външни хора. Последното става в случаите, когато темата е 

болезнена за респондента или пък се възприема и оценява от него като тема-табу. 

Казаното дотук показва, че отношението на респондентите към 

записването на дълбочинното интервю се определя от следните фактори: 

1. Темата на изследването и личната съпричастност на респондента към 

нея. 

2. Готовността на конкретния респондент да говори по предложените му 

въпроси. 

3. Уменията на респондента да вербализира своите разсъждения. 

4. От цялостната личностна конституция на респондента - неговия 

характер, жизнен опит, социален статус и т.н. 

В тази връзка е и втората особеност, която отличава поведението на 

хората в ситуацията на дълбочинното интервю. При този вид интервю темата на 

изследването играе значително по-голяма роля отколкото при друг вид 
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интервю. Ако при стандартизираното интервю респондентът може да направи 

компромис, разчитайки на самия въпросник и да базира своето участие 

изключително на предложения му от изследователя съдържателен модел, то тук 

нещата стоят по друг начин. Респондентът много добре разбира, че ако се съгласи 

да бъде интервюиран, от него ще се изисква сам да се ориентира във възможните 

трактовки и аспектите на проблемите. Така че преди да даде съгласието си за 

такова интервю, потенциалният респондент си прави бърза равносметка за това 

дали темата ще му позволи да бъде „добър“ (разбирано в смисъл, интересен, 

убедителен) събеседник. 

Изследователят трябва да обърне внимание и на друг аспект. Ясно е, че 

всяка тема има определени невралгични (деликатни) пунктове, които трудно 

се възприемат от хората. Тези „критични точки“ на изследването могат да бъдат 

характерни за определена общност или пък за даден регион. Изследователят би 

трябвало добре да съзнава къде и кои респонденти биха се „възпротивили“ от 

задаването на даден въпрос и да направи максималното, за да предотврати 

отдръпването на респондента от интервюто. 

На трето място, различните респонденти се отнасят по различен начин 

не само към поканата за участие в дълбочинното интервю, но и към воденето на 

този разговор по същество. При това се наблюдават специфични поведенчески 

модели, съответстващи на готовността и способността на тези хора да бъдат 

активни събеседници. 

Наблюденията показват, например, че „най-сладкодумни“ са възрастните 

хора в пенсия. С излизането в пенсия те загубват голяма част от възможностите 

си за социални контакти и най-вече за социално признание. А добре известно е, че 

човек и до най-дълбока старост се нуждае от доказателства за своята 

съпричастност към социалната общност, както и получаването на позитивна 

оценка за жизнените си действия и позиции. От друга страна, възрастните хора 

имат естествената необходимост да предават жизнения си опит на по-младите 

поколения. Това се реализира преди всичко в обсега на фамилните връзки. Но 

често семейният кръг не е достатъчен за задоволяване на тази потребност и 

тогава всяка възможна ситуация за комуникация с външни хора е добре дошла. 

Затова тези хора посрещат поканата за участие в социологическо изследване като 

реален шанс за активно включване в социалния живот. Изследователи, които са 
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провеждали дълбочинни интервюта предимно с хора от тази възраст, твърдят, че 

това са изключително сладкодумни и интересни респонденти. 

Разбира се, не е изключена и другата възможност - да попаднем на самотни 

възрастни хора, които се страхуват от всякакви контакти с външни лица и които 

не биха пуснали никого в дома си. Трябва да кажем, че процентът на тези хора е 

много по-висок в големите градове, докато в селата и малките градове хората с 

удоволствие посрещат всеки новодошъл. 

Много по-често обект на дълбочинните интервюта са хора от така 

наречената „активна възраст“. Тяхното отношение към подобен род ангажименти 

е резултат от сложната съвкупност социални, социално-психологически, 

индивидуални и методически фактори, за които стана дума в предходната част на 

разработката. Така че тук едва ли може да се добави нещо по-различно. 

Интересно е отношението на младите хора към участието им в дълбочинни 

интервюта. Наблюденията показват, че по-младите респонденти са хора с ярко 

изразени критични позиции. Независимо от разискваната тема, в техните 

интервюта преобладават критичните оценки и описания. В това отношение 

студентите държат първенството. Впрочем, това е естествената позиция на 

младите хора и едно общество може да бъде спокойно за бъдещето си тогава, 

когато вижда в подрастващите поколения критично настроени хора, готови да 

променят, да създават нещо ново. 

На четвърто място, степента и начинът на включване на един респондент 

в дълбочинно интервю зависят преди всичко от факторите, определяни като 

фундаментални: жизнени стратегии, представи, ценности, личностни 

характеристики и субектни особености. Тук респондентът разкрива себе си 

далеч по-цялостно и детайлно, отколкото при другите два вида интервюта. 

Липсват експериментални доказателства за влиянието на пола на 

респондента при този вид интервюта. Това е поле за допълнителни методически 

експерименти. 

На пето място, дълбочинното интервю със своята методика на прилагане 

ни предлага уникалната възможност да получим по-задълбочени впечатления от 

самите респонденти. Тъй като всяко интервю протича под формата на свободен 

разговор и самият изследовател е този, който се среща с интервюираното лице, то 

последното се разкрива в цялата гама от личностните си характеристики. 
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Интервюиращият задава въпросите си и предоставя пълната свобода на 

респондента в избора на стил на отговаряне, семантичен изказ, предпочитана 

лексика, маниер на говорене, начин на разсъждаване. При този вид интервю 

личността на респондента проличава най-пълно. 

Вторичният анализ на едно такова интервю би могъл да ни покаже някои 

типични за респондента параметри, описващи субектните му психо-

физиологически особености. 

Например, можем да се съсредоточим върху типа разсъждения, с които 

респондентът си служи при описването на изучаваното събитие. Те могат да 

бъдат оценъчни или констатиращи, позитивни или негативни, рационални или 

емоционални, абстрактни или непосредствени описания. Така образът на 

респондента може да бъде допълнен от гледна точка на неговия афинитет към 

абстрактно мислене, или краткост (пространственост) на изказа и т.н. Интерес 

представлява също така и понятийния апарат, с който респондентът си служи при 

описанието на изучавания обект. 

За изследователя огромна информационна стойност има предпочитанието 

на един човек към една или друга форма на говорене. Забелязва се, че част от 

хората формулират отговорите си в 1 л. мн.ч. или направо в 3 л. мн. ч. По този 

начин тези хора се придържат стриктно към своята общност („Ние тук всичките 

сме на един хал...“) или пък предпочитат да застанат при отговора си зад някаква 

общоприета норма, шаблон или система от разсъждения („Днес условията са 

такива, че повечето хора са изнервени“, „Хората станаха много по-лоши, нямат си 

доверие и никой за никого не го е грижа”). Но трябва да се има предвид, че 

нерядко подобни изказвания служат за прикритие, зад което респондентът 

споделя собственото си мнение. 

Другата част от хората придават на отговорите си силно персонализиран 

вид. Това се улавя, на първо място, от предпочитанието им към 1л. ед. ч.  („Аз 

никога не съм приемал тези неща...”), както и от маниера им при разговора 

изрично да подчертават, че според тях нещата са еди-как си. 

Така, при дълбочинното интервю изследователят улавя всички онези 

нюанси в представите и оценките на респондента, които количествените методи 

пропускат. Оставен сам на своята логика на мислене, респондентът ни разкрива 

нивото на структурираност на представите си, както и принадлежността си към 
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определена социална общност. Респондентът тук е много по-свободен и той е 

този, който поставя съдържателните акценти. Неговата роля тук е далеч по-

отговорна, тъй като сам определя приоритетните страни на дискутиране и 

пресъздава за изследователя собствената си визия за нещата така, както ги вижда 

и чувства. В този смисъл дълбочинното интервю дава наистина неповторима 

възможност за изследване на нещата в дълбочина. 

На шесто място, гореописаните характеристики в протичането на 

дълбочинното интервю водят до още по-яркото разкриване на основните 

стилове на отговаряне на респондентите. 

Към описаните вече при анализа на стандартизираното интервю стратегии 

на отговаряне могат да се прибавят някои нови особености, произтичащи от 

методиката на дълбочинното интервю. Наблюденията и опитът показват, че 

задаването на различни видове въпроси продуцира типични поведенчески 

реакции от страна на двамата непосредствени партньори по интервю. В това 

отношение изключително показателно и полезно се оказа извършването на 

вторичен анализ на серия от дълбочинни интервюта. Това бе идеална 

възможност да се класифицират типовете взаимодействие между интервюера и 

респондента по повод на конкретно зададен въпрос: 

По-долу разглеждаме най-често срещаните ситуации и динамиката на 

отношенията между интервюера и респондента. 

 

Схема 1: Комуникация от типа „стимул - адекватна реакция“: 

 

 

 

 

Фиг. 17. Схема 1: Комуникация от типа „стимул-адекватна реакция“ 

 

Ето един типичен пример: 

„Интервюер: В сравнение с преди три години, сега какво е 

финансовото ви положение? 

Респондент: Определено много по-добро. Чувствам се много по-

свободна и мога да си позволя някои професионални ангажименти - 

Въпрос на интервюера 

Отговор по същество от респондента 
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да повишавам квалификацията си срещу заплащане. Нещо, което 

преди исках, но не можех да си позволя. Въобще, сега разполагам с 

повече средства.“ 

Това е стандартната схема на взаимоотношенията между двамата 

партньори. При нея интервюерът получава конкретен, съдържателен отговор на 

своя въпрос. Респондентът реагира на зададения стимул, като посочва своето 

мнение, оценка или отношение по съдържанието на въпроса. В повечето случаи 

този отговор не е нито прекалено кратък, нито пък многословен. Респондентът 

разсъждава на глас и показва, според възможностите си и желанието си, своята 

позиция по зададения въпрос. От интервюера не се изисква по-специална намеса. 

Достатъчно е внимателно да слуша своя събеседник, за да улови възможните 

посоки за продължаване на разговора. 

 

Схема 2: Комуникация от типа „стимул - реакция - 

конкретизация на стимула - конкретизиран отговор“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 18. Схема 2: Комуникация от типа „стимул - реакция - конкретизация на 

стимула - конкретизиран отговор“ 

Пример: 

„Интервюер: Какво правите през свободното си време? 

Респондент: Ами, най-различни неща. 

Интервюер: Какво по-точно представляват тези най-различни 

нещо? Дайте ми конкретен пример? 

Респондент: Обичам да ремонтирам. Изключително интересно ми е 

да разглеждам различни двигатели и да ги ремонтирам. Всяко нещо, 

което е с двигател, за мен е предизвикателство.“ 

По-конкретен отговор на респондента 

Въпрос на интервюера 

Конкретизиращ въпрос на 

интервюера 

Общ отговор на респондента 
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Втората схема визира друг типичен случай, когато в отговор на своя въпрос 

интервюерът получава едно доста общо словесно послание. Причините за тази 

ответна реакция на респондента могат да бъдат доста разнопосочни - афинитет 

към генерализация, желание да се избяга от конкретни факти, нежелание да се 

проблематизира и т.н. Често, обаче, от интервюера се изисква да получи по-

конкретни разсъждения от събеседника си. Тогава естественото поведение на 

интервюера е да конкретизира своя въпрос и дори да помоли за конкретни 

примери, подкрепящи дадения по-общ отговор. Обикновено подобна тактика е 

сполучлива и респондентът наистина навлиза в по-големи детайли. 

 

Схема 3: Комуникация от типа „стимул-лаконична реакция-конкретизация 

на стимула-детайлизиран отговор“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 19. Схема 3: Комуникация от типа „стимул-лаконична реакция-конкретизация 

на стимула-детайлизиран отговор“ 

 

Ето един случай, илюстриращ посочената схема: 

„Интервюер: Сега по-добре информирана ли се чувствате или по-зле? 

Респондент: По-зле. 

Интервюер: Защо е така? Как си го обяснявате? 

Респондент: Ами...пак това объркване. 

Интервюер: От какво идва това объркване? 

Респондент: Не знам на кого да вярвам. Едните казват едно, другите 

го отричат. А как аз да разбера какво става наистина...Това е много 

По-детайлен отговор на респондента 

Въпрос на интервюера 

Стимулиращ въпрос на интервюера 

Кратък, едносричен отговор на 

респондента 
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трудно и ме обърква. Затова се чувствам объркана и не знам какво да 

мисля.“ 

Тази схема е доста близка до схема 2, но заслужава самостоятелно 

разглеждане. Какво описва тя? В работата си интервюерите често се натъкват на 

съвсем кратки отговори. Не е рядкост и получаването на едносричен отговор (да, 

не, по-добре и т.н.). От гледна точка на задачите на интервюто такъв отговор е 

нормален, но той е просто етап от навлизането в същината на материята. Затова 

анкетьорите са инструктирани да не се задоволяват с краткия отговор, а да 

зададат подканящ въпрос, с който да провокират по-нататък разсъжденията на 

респондента и да изяснят нещата в дълбочина. Най-лесно това може да стане, 

като респондентът бъде помолен да уточни какво точно е имал предвид или да 

посочи кои са причините да мисли по посочения от него начин. Опитът сочи, че 

подобна молба се приема съвсем естествено от хората. А в резултат на това 

краткият отговор получава своето естествено развитие. 

 

Схема 4: Комуникация от типа „стимул - противоречива реакция - 

доизясняващ стимул - изчистен от противоречия отговор“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 20. Схема 4: Комуникация от типа „стимул - противоречива реакция - 

доизясняващ стимул - изчистен от противоречия отговор“ 

 

Следният пример демонстрира как се развива тази тип схема: 

„Интервюер: Днешните политици по-чувствителни ли са към 

нуждите на хората? 

Респондент: Ами, не мога да кажа точно, но мисля, че са по-

Изчистен от противоречия  отговор 

на респондента 

Въпрос на интервюера 

Доизясняващ въпрос на интервюера 

Противоречив отговор на 

респондента 
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чувствителни. Но моето лично мнение е, че в момента те се 

стремят да правят пари, а не политика, т.е. при нас политиката се 

прави за правене на пари. 

Интервюер: Тогава не излиза ли, че политиците са по-чувствителни 

към собствените си нужди, а не към нуждите на хората? 

Респондент: Да, точно така е. Но в сравнение с преди, сега вземат 

мнението и на хората. Поне така казват.“ 

 

Ясно се вижда, че отговорът на респондента се ражда по хода на разговора. 

Явно понякога човек не е съвсем наясно сам със себе си. Започвайки своя отговор, 

той може да застане на една позиция, но по-нататък да се сети за аргументи, 

които да й противоречат. Важното в случая е интервюерът да реагира бързо и да 

помогне на респондента, като го помоли да доуточни какво всъщност е крайното 

му мнение. 

 

Схема 5: Комуникация от типа „стимул - двусмислена реакция - доизясняващ 

стимул - еднозначен отговор“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 21. Схема 5: Комуникация от типа „стимул - двусмислена реакция - 

доизясняващ стимул - еднозначен отговор“ 

Пример: 

„Интервюер: Чувствате ли се сега по-свободна? 

Респондент: Ами, то е лесно да се каже, че си свободен, но дали 

наистина е така. 

Еднозначен отговор на респондента 

  отговор на респондента 

Доизясняващ въпрос на интервюера 

Двусмислен отговор на респондента 

Въпрос на интервюера 
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Интервюер: Да, безспорно е така. Но кажете ми Вие лично 

чувствате ли се по-свободна и ако да, в какво по-точно се изразява 

тази свобода? 

Респондент: Ами, трудно е да се каже. От една страна, сега съм сама 

и никой нищо не може да ми каже, в смисъл прави това или онова. Но 

пък имам по-малко пари и реално мога да си позволя по-малко неща. 

Така, че излиза, че мога да осъществя по-малка част от това, което 

искам. Затова и казвам, че хем съм по-свободна, хем не съм, защото не 

мога да правя всичко което искам, понеже нямам достатъчно пари. 

Интервюер: Това означава, че свързвате свободата преди всичко с 

независимостта си от другите хора и с материалната си 

обезпеченост? 

Респондент: Да, точно така е.“ 

 

Този пример ни показва как би могъл да протече подобен етюд от едно 

интервю. Този етюд се среща много по-често, отколкото изследователите могат 

да предположат. Причините за това се крият отчасти в самата тема (нейната 

сложност, значението, което респондентът й придава), а също така и в нивото на 

структурираност на становището на респондента по конкретния въпрос. Когато 

човек няма формирано мнение, може да се очакват двусмислени отговори, 

реплики с много „ако...”. Задачата на интервюера е да намери начин да доуточни 

изказаната от респондента позиция - да зададе въпрос или серия от въпроси, 

позволяващи на интервюирания да изясни нещата максимално точно. Тук 

интервюерите често прибягват до тактиката на пре-проверка: след като изслушат 

лицето, те казват: „Значи Вие .....?“ или „Доколкото съм разбрал......” По този начин 

интервюерът се стреми да прецени доколко правилно е разбрал отговора на 

партньора си. Това стимулира респондента и той се старае да изкаже най-

убедителните си аргументи в подкрепа на становището си. 

Подобна картина на раждането на отговор е доста често явление при 

дълбочинните интервюта. Тя е нормална за воденето на свободен разговор, при 

който двамата партньори целят постигането на дълбочина по дискутираната 

тема. 

Последната познавателна схема е от типа „Комуникация от типа „стимул - 
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отклоняваща реакция - доизясняващ стимул - конкретен отговор“. В този 

случай се натъкваме на своеобразна безпомощност на респондента. Явно е, че 

някъде в себе си той има смътна представа за това как би могъл да отговори на 

зададения въпрос. Но му е трудно да намери подходящ вербален израз на мислите 

си. Тогава помощта на интервюера е добре дошла. Респондентът ще се залови за 

подсказката и ще успее да формулира отговора си. Разбира, се тук е особено важно 

интервюерът да подаде неутрална реплика, с която да разясни въпроса, да 

подскаже нов аспект за размисъл. Недопустимо е, обаче, поведение, пряко 

внушаващо на респондента определен отговор. 

 

Схема 6: Комуникация от типа „стимул - отклоняваща реакция - доизясняващ 

стимул - конкретен отговор“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 22. Схема 6: Комуникация от типа „стимул - отклоняваща реакция - 

доизясняващ стимул - конкретен отговор“ 

 

Нека видим как би могла да се развие посочената схема: 

Интервюер: Какво означава, според теб, успех и неуспех в работата 

ти? 

Респондент: Ами, не знам как да го кажа. 

интервюер: Добре, нека го кажем по друг начин. Какво трябва да 

постигнеш или да направиш, за да кажеш”Ето, успях. Сега съм успял 

човек”? 

Конкретен отговор на респондента 

  отговор на респондента 

Въпрос-подсказка от интервюера 

Отклоняващ отговор на респондента 

(Не знам; Не съм мислил/а за това) 

Въпрос на интервюера 
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Респондент: За мен да успея значи да имам пари и да бъда по-свободен 

да правя повече неща, не само да ходя на работа ... защото сега 

работя, но живея съвсем обикновено, така че не мога да кажа, че съм 

успял.” 

И така, тези схеми визират възможните междуличностни ситуации, 

съпровождащи формирането на отговора на респондента при конкретно зададен 

въпрос. 

При реалното интервюиране много рядко респондентът се придържа само 

съм една или две от посочените схеми - по-скоро всички разгледани схеми, в един 

или друг вариант присъстват в хода на едно интервю. 

Въпреки това наблюденията сочат, че от гледна точка на цялостната 

стратегия на отговаряне, респондентите могат да се класифицират на три 

типа: 

Лаконичен тип: предпочитат кратките отговори, а където е възможно 

дори и едносричните. Това не означава, обаче, че разсъжденията им са лишени от 

дълбочина. Може да се каже, че това е по-скоро типичен личностен начин за 

общуване. От интервюера се изисква по-голяма активност, за да бъде получена 

по-детайлна информация. 

Класически тип: техните съждения са някъде по средата - изчистени от 

излишна многословност, но не и прекалено лаконични. Отговарят в зависимост от 

въпроса, т.е. в някои случаи могат да бъдат съвсем кратки, а в други - да 

предоставят по-подробни отговори. Като правило, такива са преобладаващата 

част от респондентите. 

Многословен тип: тези хора заливат интервюера с поток от думи. 

Възможно е дори да започнат да говорят за едно нещо и пътьом да споменат още 

много други неща, т.е. всичките си асоциации с въпроса-стимул. Не е изключено 

сами да се забъркат в мислите си. От интервюера тук се изисква да бъде 

деликатен и да умее да прекъсва изпадането в ненужни подробности, като 

поддържа разговора в рамките на набелязания предмет. 

Независимо дали принадлежат към лаконичния, класическия или към 

многословния тип, респондентите се отличават и с още една характеристика. Тя 

се отнася до цялостния им стил на отговаряне и най-кратко се дефинира като 

тенденция към последователност. С нейна помощ се описва склонността на 
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хората към последователно или към противоречиво поведение в границите на 

интервюто като цяло: 

Последователен тип респонденти са тези, които от самото начало на 

интервюто до края се разгръщат в контекста на една система от оценки, критерии 

и позиции. Обикновено това са хора, които или имат твърдо сформирано виждане 

по проблемите и не се отклоняват от него, или пък формират позицията си по 

време на самия разговор, но и при този случай това е стройна, логически 

непротиворечаща си система от възгледи и стратегии. 

За разлика от тях, принадлежащите към противоречивия тип 

респонденти предлагат на изследователя съвсем друг модел поведение. Вече 

видяхме, че при отговора си на конкретен въпрос човек може да сам да си 

противоречи. Тук става дума за нещо много по-сериозно - за наличието на 

противоречивост при дискутирането на цялата серия от въпроси. 

Но нима е възможно респондентът да опровергава сам себе си? Да, това 

се случва. Човекът започва и в началото се придържа към едно становище. По-

нататък изведнъж в разсъжденията му се появяват нови аргументи, нови 

логически стойности, противоречащи на първите. Най-вероятно това е бъде 

следствие от неспособността на респондента да обхване проблематиката в цялата 

й сложност. Ако човекът предварително не е мислил по тези въпроси, много е 

възможно да бъде „хванат в крачка“, т.е. от него се изисква бързо да се настрои на 

нужната вълна и при това да дава смислени отговори. Но за това за необходими 

съответните качества. Най-малкото, човек трябва да умее да се концентрира, да 

проблематизира и да вербализира. Ако някое от тези звена е нарушено, се 

появяват логическите несъответствия. Този вид противоречивост може да се 

определи като деструктивна. 

В други случаи появата на противоречиви изказвания може да бъде 

следствие от саморазвитието на мнението на респондента. Възможно е в рамките 

на своите разсъждения човек да направи някои изводи, бележещи качествено 

нови нива. Тогава първоначалната позиция на респондента би могла да получи 

нова окраска. Този вид противоречивост би могъл да се окачестви като 

конструктивна, тъй като регистрира личностното развитие на респондента. 

Респондентите с противоречиво поведение са интересен източник за 

вторични анализи, тъй като насочват изследователя към разкриването на някои 
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по-дълбоки личностни нива на респондентите. 

Накрая, няколко думи за един много разпространен елемент от 

поведението на респондентите. При дълбочинното интервю хората често 

започват отговорите си с думите „Ами, не знам точно, но ми се струва, че...”. Следва 

същинската, съдържателната част на отговора. 

Как може да се обясни подобно явление? Три са възможните причини: 

а) Латентност на позицията: споделяното становище не е дълбоко 

интериоризирано / няма трайна личностна стойност, тъй като е: 

 новосформирана позиция , поради което още не е добре осмислена; 

 новоприета позиция, поради което още не е интериоризирана; 

 разколебана позиция, но още не отхвърлена, поради което лицето 

все още си служи с нея; 

б) Липса на позиция: пълната липса на твърдо становище по въпроса 

също може да предизвика неутрални обяснения и извинения. Възможно е под 

влиянието на ситуацията респондентът да формулира някакво становище. Но не 

изключена и вероятността лицето да приключи набързо отговора си , като 

недвусмислено заяви за невъзможността си да даде отговор („Не съм мислил по 

този въпрос“, „Какво ли пък ме интересуват мен тези неща?“ и т.н.); 

в) Неизграден образ на събеседника: респондентът може да прибегне 

към посочената вербална тактика и в случай, че не е наясно в каква степен може 

да се довери на интервюера. Затова започва отговора си предпазливо и по 

реакциите на интервюера определя как да разгърне размислите си. 

На седмо място, при дълбочинното интервю отношенията между 

интервюиращия и респондента придобиват нова окраска и друга специфичност, 

различна от тази при стандартизираното интервю например. Това се обуславя 

най-вече от по-свободната форма на водене на интервюто и от сравнително по-

големия диапазон на онова, което респондентът може да направи в хода на 

интервюто. За разлика от стандартизираните методики, тук се води един 

разговор в свободна форма, при което интервюиращият остава сякаш в сянка, 

докато респондентът получава по-активната позиция. Впечатлението за 

последното се получава и засилва от факта, че интервюиращият изцяло се 

съобразява с хода на разсъжденията на респондента. Всеки следващ въпрос има за 

цел да доразвие току-що изказаната от човека мисъл. На практика с това се цели 
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постигането на още по-голяма яснота и дълбочина в отговора на респондента - 

конкретизиране, доуточняване, изчистване от двусмисленост и противоречивост, 

опровергаване или потвърждаване на даден отговор. 

В контекста на горните мисли трябва да се разглежда и друг важен елемент 

от поведението на респондентите. Става дума за характера и формите на 

допълнителната помощ, която респондентите търсят от своя анкетьор. 

И накрая, при дълбочинното интервю с още по-голяма сила изпъква 

следната особеност от взаимоотношенията между интервюиращия и 

респондентите: хората натоварват изследователите с много по-големи 

функции и отговорности. Не са редки случаите, когато респондентите очакват 

да се чуят по радиото („Иначе защо е този запис?”, питат те) или пък да прочетат 

интервюто си в някой вестник или списание. Нещо повече, хората очакват, че в 

отговор на споделеното от тях изследователите ще спомогнат за бързи, видими 

промени в състоянието на изучаваните феномени, процеси, тенденции. Явно е, че 

респондентите възлагат големи надежди на посещаващите социолози. Това само 

може да ни радва. Но от друга страна, трябва да имаме предвид, че излъганите 

надежди на тези хора много лесно могат да променят отношението им 

социологическите изследвания и да доведат до формирането на отрицателни 

нагласи към бъдещи такива участия. Затова изследователят трябва да бъде 

внимателен в обещанията, които дава на своите респонденти. Той би трябвало да 

оставя хората с ясната представа за реалните възможности, които едно 

изследване има - полагат се усилия за изучаване на даден проблем, но все пак 

управляващите имат прерогатива да направят практическите стъпки по 

решаването на проблема. 

Това са най-важните особености, които определят облика на 

поведението на респондента при включването му в дълбочинно интервю. 

Както и при стандартизираното интервю, и тук респондентът търпи огромно 

влияние от личността на интервюиращия. Така че независимо дали го съзнава 

или не, в крайна сметка конкретният човек прави своя избор в полза на 

определена поведенческа линия едва след като прецени що за човек е 

интервюерът (изследователят) и до каква степен може да му се довери. 

Изучаването на специфичните начини, по които хората приемат и участват 

в дълбочинните интервюта, е методическа задача с по-дългосрочен характер. 
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Много са методическите нюанси, които могат да бъдат подложени на 

самостоятелно експериментиране. Анализът, който предлагаме тук, е само 

началната стъпка по пътя към оптимизиране методиката на дълбочинното 

интервю. Но той подсказва някои от възможните области за по-нататъшно 

експериментиране и насочва вниманието към търсенето на адекватни 

изследователски стратегии при теренната реализация на метода. 

4.3. Интервюерът тип „изследовател“ - необходимо условие за 

пълноценно провеждане на дълбочинни интервюта 

При изучаването на практиката на прилагане на дълбочинните интервюта 

на преден план излезе проблем, който произтича и е свързан пряко с функциите 

на дълбочинното интервю като метод. Става дума за това кой трябва да 

провежда дълбочинните интервюта - самият изследовател (респективно, 

изследователският екип) или екип от интервюери? 

Поради своя специфичен характер и задачи дълбочинните интервюта 

трябва да се провеждат от самия изследовател или от изследователския екип. Ако 

се привличат интервюери, те трябва да са част от етапа на подготовка на 

изследването. Аргументите в полза на това становище най-общо са следните: 

1. Този тип изследвания се прилагат, за да разкрият проблеми, по които 

науката още не се е произнесла. Малко или повече, но изследователите очакват да 

открият нови неща, да опишат и анализират неизучени феномени и тенденции. 

Неслучайно в литературата дълбочинните интервюта се обозначават като 

разузнавателни изследвания. Затова изследователят е заинтересован сам да се 

срещне с колкото може повече хора, за да обогати максимално представата си за 

обекта и да получи непосредствени впечатления за начина, по който предметът 

на изследването се възприема и проблематизира от различните хора. 

2. Ако изследователят знае всичко за изследвания обект, той ще подготви 

анкетна карта или въпросник, в която ще закрие въпросите и по този начин ще 

стандартизира въпросите, съответно информацията. Посредством дълбочинното 

интервю изследователят заема позицията на откривател, който не знае всичко за 

обекта и иска да открие нови и нови страни, да навлезе в дълбочината на обекта. 

Затова интервюто трябва да се прави от изследователя, като той предварително 

трябва да знае параметрите на изследваната материя и може да намери къде да 

задълбочи. 
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Когато интервютата не са много на брой (до 10), желателно е 

изследователят сам да ги проведе. Съществува и такава вероятност те да бъдат 

проведени и от интервюери, но от интервюери, които са присъствали, дори 

пасивно, при разработването на идеята за интервюто, въобще при 

разработването на въпросника, т.е. хора, които са вътре в проблематиката на 

изследването. Може даден интервюер да не е участвал активно в разработването 

на въпросника, да не е давал идеите, но е важно да е присъствал в този процес. 

Това е наложително, защото при едно дълбочинно интервю разговорът се води 

свободно, с много нюанси и изследователят е този, който най-добре знае с каква 

цел прави това интервю и може да долавя детайлите, да доуточнява нещата. Това 

е най-сигурният начин изследователят да получи информацията, която му е 

необходима. 

Когато изследователят сам провежда интервютата си, печели най-малкото 

по две линии: 

1. Получава идеална възможност да контролира процеса на набиране на 

информацията; 

2. Реагира адекватно на респондентите - в хода на интервюто биха могли да 

възникнат нови въпроси, а и самият респондент с начина си на мислене би могъл 

да разкрие неподозирани до този момент аспекти за размисъл. 

Тук обаче възниква следният практически въпрос: Вярно е, че 

изследователят е човекът, който най-добре знае какво иска да получи. Но дали 

пък всеки изследовател притежава нужните комуникативни качества, така че да 

може да осъществи пълноценен контакт с респондентите? Може ли 

изследователят да е сигурен за начините, по които сугестира поведението на 

интервюираните? В тази връзка възниква контра-въпросът не е ли възможен и 

вариантът, когато екипът подготвя проекта за изследването, а провеждането на 

дълбочинните интервюта се поверява на странични интервюери, т.е. на хора, 

които имат зад себе си само своя професионализъм и опит, но по никакъв начин 

не са участвали в подготовката на изследването. 

Анализът на българската социологическа практика сочи, че  

изследователите предпочитат провеждането на дълбочинни интервюта да се 

извършва само от изключително добри анкетьори, от хора с доказани умения 

и резултати. 
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Разполагаме ли ние с такива интервюери, е логичният въпрос, който 

следва. Методически изследвания на секция МОЕСИ (Ченгелова, 1991-1996) 

показаха, че в зависимост от отношението си към отделните елементи на 

методиката и според реалното си поведение на терена, интервюерите могат да 

бъдат класифицирани най-общо на два типа: тип „общителен педант“ и тип 

„изследовател”. И ако „общителният педант“ е оптимален вариант за ситуацията 

на количествените методи, то качествените методики изискват привличането и 

поощряването таланта на другия тип интервюери - тези от типа „изследовател“. 

Поставени в ситуацията на стандартизираното интервю, те са рисков фактор с 

голяма значимост - грубо нарушават повечето инструкции и пренебрегват 

унифицирането на интервютата. Тези техни минуси, обаче, автоматично се 

превръщат в плюсове, ако поставим такива хора пред задачата да провеждат 

свободни разговори и интервюта с по-ниска степен на формализация. 

Естествена черта на тези интервюери е тяхното идентифициране с ролята 

на изследователя. Притежават силно развита любознателност и стремеж да 

разгледат проблема от възможно най-различни ъгли. Често са добри слушатели и 

подтикват събеседниците си към нови и нови разсъждения. Големият им плюс е, 

че превръщат всяко отделно интервю в уникален експеримент. Определено 

смятат, че интервюерът може и трябва да намери най-точния път към ума на 

респондента, така че да го предразположи и да стимулира свободното излагане на 

позициите му по темата. 

Всяко ново интервю за тях е ново предизвикателство. Това е поредната 

възможност за осъществяване на интересна среща с непознат човек. Но това е и 

проверка за собствените им комуникативни възможности: за магнетичността на 

личността им, за таланта им да убеждават и печелят хората на своя страна, за 

уменията им да долавят нюансите и да насочват разговора в определена посока. 

Социологическата практика показва, че голяма част от интервюерите в 

началото на своя стаж се придържат към поведение, което съответства на 

„общителния педант“. Но с течение на времето, под влияние на натрупания опит, 

те развиват онези ценни качества, които ги определят вече в позитивния смисъл 

като изследователи. За тях е достатъчно да видят даден въпросник и вече 

започват да дават свои идеи за неговото преработване. Или пък един поглед им е 

достатъчен, за да разберат що за човек е техният респондент. От гледна точка на 
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стандартизираните методики, такова поведение е пожелателно. Но именно това 

са уменията, които са ни необходими при дълбочинните интервюта. 

В обобщение на казаното, интервюерът тип „изследовател“ е 

необходимата алтернатива, която изследователите биха могли да имат 

предвид при реализирането на дълбочинни интервюта. След добър 

инструктаж, тези хора биха могли да бъдат от голяма полза за теренната 

реализация на изследването. 

Очевидно е, че назрява необходимостта от целенасочена работа по подбора 

и обучението на интервюери тип “изследовател”. Нещо повече, тази задача би 

могла да бъде сравнително лесно изпълнена, тъй като изследователските 

центрове разполагат с хора, които се нуждаят от съответното обучение и лесно 

биха могли да се специализират в провеждането на такъв вид интервюта. 

4.4. Специфика в общуването при свободното интервю 

Доколкото е вид интервю, свободното интервю предполага установяване 

на първоначален контакт с носителите на търсената информация и протичане на 

определен вид научно изследователско общуване. То обаче е коренно различно от 

общуването при другите разновидности на интервюто и най-вече от общуването 

при стандартизираните разновидности на интервюто. Интерактивният модел на 

интервюто е приложим и към свободното интервю, но приема други конкретни 

очертания, предвид специфичните характеристики на този вид интервю. 

Първо, съгласно интерактивния модел, първата характерна особеност на 

научно изследователското общуване при интервюто е предварителната 

детерминираност (предзададеност) на всички основни параметри на научно 

изследователската процедура (цел, задачи, разновидност на метода, 

препоръчителни ситуационни условия за провеждане на интервюто). Тази 

особеност е валидна и за свободното интервю. Независимо че то е в 

максимална степен де-стандартизирано, решението за използването на точно 

този вид интервю се взема от изследователя - изследователят е този, който 

дефинира целите и задачите, които очаква да ес решат с този вид интервю, и най-

общо фиксира темата. така че в това отношение, и свободното интервю е функция 

на методологическите решения на изследователя. В този смисъл, основните му 

параметри също са предварително зададени и при носителите на търсената 

емпирична информация се отива с ясно определена цел - да се събере знание за 
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състоянието, структурата, елементите, свойствата и характеристиките на 

изучавания обект, както и неговите взаимовръзки с цялото, т.е. социалната 

действителност. 

Второ, по силата на стандартизиращите процедури, научно 

изследователското общуване при повечето разновидности на интервюто има 

асиметричен вид, което е следствие от закрепените към двамата непосредствени 

участници в интервюто роли - ролята на интервюера и ролята на респондента. Но 

да видим по какво се различава свободното интервю. Както бе изяснено в 

предходните глави, при стандартизираните разновидности на интервюто 

основният проблем идва от това ,че респондентът се чувства като на изпит - 

задават му се въпроси, а той отговаря, при това няма право да научи какво е 

мнението на интервюера по тези въпроси и това нарушава естествения ход на 

комуникацията, като създава информационен и оценъчен дефицит. При 

свободното интервю няма усещане на асиметричност и неестественост на 

разговора, тъй като априори се приема, че експертът е носителят на 

знанията, а интервюиращият го изследовател е в ролята на търсещия 

знанието. Тук ситуацията се обръща: експертът влиза в ролята на учител, а 

интервюиращият - в ролята на ученик, който получава знания по интересуващия 

го въпрос. Затова и двамата се чувстват комфортно - 1) експертът е доволен от 

факта, че може да демонстрира своята компетентност и информираност, затова с 

удоволствие разсъждава па темата и не се чувства емоционално или 

инструментално притиснат (няма излишни въпроси, ходът на разговора реално 

се задава от експерта и от неговите разсъждения) и 2) интервюиращият 

изследовател също е удовлетворен, защото получава информация от „първа ръка“ 

за изследвания обект. Единственото когнитивно притеснение на изследователя е 

как да определи степента на получаваната информация, тъй като на практика 

имаме ситуация, в която изследователят, познаващ най-общо темата, изцяло се 

доверява на компетенциите на експерта и приема неговите мнения като 

меродавни. Впрочем, това притеснение се разсейва след второто и третото 

интервю, защото изследователят получава масирано количество експертна 

информация и повишава нивото на своята информираност, с което се повишава и 

възможността му да отсейва достоверната от недостоверната информация. 

Трето, по силата на това, че при интервюто е налице общуване, между 
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двамата партньори протича взаимодействие и то съдържа в себе си 

комуникативен, интерактивен и перцептивен аспекти. Тази особеност на 

интервюто с пълна сила е валидна и за свободното интервю. Може дори да се 

твърди, че поради изключителната освободеност на този вид интервю тук се 

засилва влиянието и на трите аспекта - от начина, по който двамата партньори 

взаимно се „разчетат“ и опознаят, от доверието и от общия социално 

психологически фон, който възникне между тях, зависи до каква степен 

експертът ще се „вложи“ и ще бъде конструктивен и полезен. Защото експертът 

може да е изключително любезен, но да остане в диапазона на хладно-

въздържаното поведение, да съобщи само някои по интересни неща и с това да 

приключи. А е възможна и друга ситуация на добронамерена размяна на мнения - 

ако експертът прецени, че интервюто не е формален разговор и мненията му ще 

бъдат оценени, тогава е по-вероятно да навлезе в дълбочина на проблематиката и 

даде максимума от себе си. Излишно е да са казва, че за изследователя е по-

приемливо интервюто да се развие по втория сценарий и да завърши с полезни в 

съдържателно отношение резултати. 

Що се отнася до двата вербални потока, които се разменят при 

интервюто, то при свободното интервю по-голямата част от вербалните 

съобщения са в посока от експерта към интервюиращия изследовател. В замяна 

на това, интервюиращият изследовател излъчва по-чести и повече 

паралингвистични сигнали, с които цели да мотивира и стимулира разказа на 

експерта. 
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ГЛАВА ШЕСТА. 

МОТИВАЦИОННИ ПРОЦЕСИ ПРИ ИНТЕРВЮТО В СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

1. Мотиви на потенциалните респонденти за 

включване в интервю 

Подготовката на емпирично изследване в социалните науки е сложен и 

многопластов процес. Разработването на теоретичния модел е първият сериозен 

етап. След като вземат решение какви ще бъдат методиката на регистрацията и 

методиката на извадката, изследователите се съсредоточават върху създаването 

на адекватен инструментариум. 

Много са методическите задачи, които трябва да намерят своето решение 

на този етап. Основните усилия съвсем естествено се насочват към особеностите 

на осъществяване на контакта с потенциалните респонденти и детайлите на 

процеса на набиране на информацията. 

В този момент на пръв план излизат грижите по проектирането на 

изследователските инструменти (въпросника и инструкциите за работа с него, 

или насоките за интервю). Ако интервюто е стандартизирано, логическият фокус 

на изследователят е въпросникът: търсят се оптимални начини за „превод“ на 

изследователския език във вид, отговарящ най-точно на особеностите на 

изследваната съвкупност; преценяват се вида и формата на въпросите, 

съдържанието и обхвата на формулировките на въпросите и отговорите към тях; 

отделя се внимание на структурирането на въпросника, като се отчитат 

функционалните му възможности за поддържането на комфортен за респондента 

разговор. Именно в тази връзка изследователят предвижда някои методически 

„хитрини“, целящи провеждането на интересно интервю и мотивирането на 

респондентите за предоставяне на достоверни отговори. 

Следващият сериозен акцент се поставя върху желателните модели на 

интервюерското поведение. Обмислят се пътищата за откриване на лицата, най-

общите подходи на интервюерите към хората, както и препоръчителните модели 

за водене на самото интервю. 

Най-малко внимание, обаче, получава въпросът за това как да бъде 

създадена подходяща мотивация у бъдещите респонденти, в резултат на 

което те да пожелаят да участват в изследването и да дават достоверни 

отговори, отразяващи адекватно изучаваните процеси или явления. Повечето 
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изследователи смятат, че поставените в началото на въпросника уводни думи са 

напълно достатъчни и приключват дотук. Като по неписан закон, работата по 

мотивацията на респондентите се предоставя изключително на въображението и 

опита на интервюерите. И в този дух на размисли често се приема, че 

интервюерът носи главната вина за получените откази. Както ще видим, обаче, 

проблемът е далеч по-комплициран и полидименсионален. 

Отивайки на терена, интервюерите имат само най-обща предварителна 

представа за това какви аргументи могат да използват, за да привлекат на своя 

страна хората. Вярно е, че с натрупването на опит, интервюерите си изграждат 

свои тактики за работа с различните типове хора. Това са проверени от 

практиката поведенчески актове, водещи, първо, до положителното мотивиране 

на хората и, второ, до провеждането на успешно интервю. Несъмнено е също така, 

че личният чар, обаянието и комуникативните способности на интервюера 

играят съществена роля при осъществяването на първоначалния контакт с 

респондентите. Но все пак изследователите трябва да се постараят да подготвят 

интервюерите си за възможните ситуации на терена. 

Лесно е да се каже, но далеч по-трудно е да се изпълни последното 

пожелание. Защото става дума за намирането на ключ към сърцата и умовете на 

стотици хора, всеки от които със своите проблеми и ежедневните си потребности. 

За да препоръчаме на интервюерите кои поведенчески модели подхождат 

за различните ситуации и особено как да работят с колебаещите се и 

отказващите, трябва да погледнем нещата през очите на респондентите и да 

потърсим мотивите им за участие в едно изследване. 

Според нас, в поведението на респондентите по време на интервю могат да 

се разграничат два съществени дяла: 1) субектна готовност за участие и 2) 

реално поведение на респондентите. 

Реалното поведение е онази съвкупност от поведенчески актове 

(вербални и паралингвистични), които лицето извършва по повод и по време на 

интервюто и които водят до изчерпване предмета на замисления 

изследователски контакт. 

Зад тези реални постъпки, обаче, се крият по-дълбоки причини. 

Субектната готовност за участие е понятие, с което обхващаме динамиката на 

сложните мотивационни процеси, формиращи решението на конкретния 
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човек за включване в дадено интервю. В този смисъл субектната готовност 

работи на ниво нагласи, представи, ценности, потребности и включва в себе 

си състоянията и причините за реакциите на лицето по повод на поканата за 

интервю. 

Анализът на поведението на респондентите от гледна точка на техните 

подбуди показа наличието на два ясно изразени мотивационни процеса: първо, 

процес по мотивиране на потенциалния респондент за включване в интервюто и 

второ, процес по мотивиране на респондента за адекватно участие в интервюто. 

Предвид значимостта на двата процеса, те подлежат на самостоятелен анализ. 

Съгласно приетия от нас интерактивен модел, интервюто е целенасочено 

научно-изследователско общуване, чиято цел и съдържание за предварително 

регламентирани от социолога. Провеждането на изследването е в отговор на 

актуална потребност от получаване на определен вид знание. Тази потребност 

активира провеждането на целенасочена дейност по набирането на нужната 

информация. Изпълнявайки замисъла на изследователя, интервюерът тръгва към 

своите респонденти. 

Мотивите на интервюера за извършването на тази дейност могат да бъдат 

доста разнородни: от желание да се идентифицира с академичния свят до чисто 

парични съображения. 

Същественото в случая е друго: какво ще подбуди потенциалния 

респондент да приеме привнесената отвън цел и да я превърне в своя цел, 

респективно, в мотив на своите действия? 

Когато човек си постави цел, тя обикновено съответства на конкретна 

негова потребност. Но за събуждането на коя потребност трябва да работи 

интервюерът, така че да превърне провеждането на интервюто в привлекателна 

и стойностна дейност за събеседника си? 

Докато обичайното междуличностно общуване може да бъде обяснено с 

осъзнаването на възникнала потребност от размяна на информация, чувства, 

настроения, оценки, действия и тази потребност актуализира желанието на 

двамата индивиди за общуване, при интервюто случаят е по-различен. Тук 

интервюерът носи със себе си внушеното му желание за провеждане на среща с 

точно определено лице по точно определен сценарий, респективно, по точно 

дефинирана тема. За интервюера това е осъзната потребност, отговаряща на 
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необходимостта да изпълни поставената задача. 

Що се отнася до търсеното лице, на началния етап на общуването му с 

интервюера у него липсва детерминанта, тласкаща го към контакт именно с този 

човек. Така в началото на контакта имаме, от една страна, интервюер, който се 

стреми да проведе интервю с посоченото му лице, и от друга страна, един бъдещ 

респондент, който няма изградени мотиви за предстоящото общуване и в 

повечето случаи недоумява защо се обръщат именно към него. По тази причина 

първият контакт между двамата партньори има характер на преднамерено 

запознанство, при което едната от страните желае да привлече другата страна 

към определен вид общуване. Създаването на мотивация у търсеното лице за 

участие в изследването е първата по важност задача на интервюера. 

В методическата литература традиционно се приема, че мотивите на един 

потенциален респондент към момента на установяване на първоначалния 

контакт могат да бъдат положителни (да съответстват на целите на 

изследването), отрицателни (да им противоречат) или да бъдат неутрални. По 

своята същност те могат да се отнасят към социологията като наука, към 

провеждането на социологически изследвания въобще и към предмета на 

конкретното изследване (М. М. Жабский, 1985). 

Това е най-общата представа за подбудите на хората за участие в анкетни 

изследвания. 

Но как стоят нещата, когато интервюто е използваният метод за 

регистрация? В следващите параграфи предлагаме един възможен опит за 

прецизирането на съществуващата обща представа от гледна точка на 

особеностите на методиката на интервюто. 

1.1. Предварителните представи и нагласи 

Изборът на индивида да участва или не в емпирично изследване е 

предопределен далеч преди появяването на интервюера пред дома му или на 

работното му място. Сред най-значимите фактори, формиращи този избор, е 

общото отношение към социалните и социологическите изследвания, 

обобщаващо предварителните представи и нагласи за участие в 

провежданите изследвания. 

Всеки човек участва в една или друга степен в системата от социални 

отношения и в зависимост от това към коя социална група принадлежи и от 
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степента на социалната му ангажираност, той интериоризира определен 

континуум от отношения и еталони, необходими му за оценка на фактите от 

обществения живот. Все по-честото присъствие на анкетните изследвания в 

ежедневния живот на българите разви и култивира поредния еталон за оценка, 

позволяващ да бъдат осмислени както самия факт на провеждане на изследвания, 

така и тяхната социална значимост. Така, макар и подсъзнателно, днес 

обикновеният човек разполага с определен набор от понятия, с чиято помощ 

оценява анкетните изследвания като необходими или не, полезни или не, 

ефективни или не, добронамерени или не, значими или не. 

В зависимост от съдържанието на предварителните си представи човек 

изгражда определена нагласа за поведение в ситуацията на интервю. 

Предварителната нагласа е изключително важно психологическо 

формирование, оказващо влияние както върху включването на лицето в 

изследването, така и върху характера на по-нататъшното му участие. Ако 

индивидът е приел, че изследванията се с висока социална значимост, 

необходими и полезни за развитието на познанието и реалните отношения, то 

нагласата му към провеждащите се изследвания е силно положителна. Такъв 

човек приветства приобщаването на хората към решаването на „нещата от 

живота” и с удоволствие приема поканата за участие в интервю. Позитивната му 

предварителна нагласа е добра основа за провеждането на пълноценен 

изследователски контакт. Под влиянието, обаче, на някои други фактори 

(качество на въпросника, поведение на интервюера, ситуационни условия) биха 

могли да настъпят измествания в посока недостоверни отговори. 

Когато предварителната нагласа е отрицателна, тя е съществена пречка за 

установяването на какъвто и да е контакт с набелязания човек. Последвалата в 

такива случаи реакцията е бърза и груба - не успял дори да се представи, 

Интервюерът получава решителен отказ. В първия момент за интервюера е 

трудно да установи какво предизвиква такова поведение. Важното за него е да не 

губи самообладание и да се опита да установи към какво точно е насочена 

отрицателната нагласа на човека - към социологическите изследвания по 

принцип или към темата на конкретното изследване. Ако има възможност 

(защото лицето вече може да е затворило вратата си), Интервюерът следва да 

представи контрааргументи, подтикващи към участие в изследването. Но трябва 
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да кажем, че дори и да получи съгласие, интервюерът не бива да очаква голяма 

кооперативност от респондента. Често пъти такива хора подхождат абсолютно 

формално към интервюто, като дават уклончиви отговори, а там, където е 

възможно, избират позициите “не знам” или “не мога да преценя”. Възможно е да 

се получи и друг обрат: респондентът може да предпочете конфликтния тип 

поведение, като съпровожда отговорите си със забележки относно 

формулировките и съдържанието на въпросите. 

Интерес представляват случаите, когато предварителната нагласа за 

участие е неутрална. Хората, които притежават тази нагласа, са не по-малко 

трудни случаи за изследване, отколкото тези с отрицателната нагласа. 

Психолозите дори смятат, че неутралната предварителна нагласа поставя 

изследователя в още по-деликатна ситуация. Защо е така? Проблемът е в това, че 

докато в първите два случая е налице ясно изразено отношение и в съответствие 

с това се избира определен тип поведение при отговарянето на въпросите, то 

неутрално настроените хора предпочитат конформисткия тип поведение. Често 

темата не е достатъчен фактор за намаляване на безразличието им към 

интервюто. Ако Интервюерът успее да ги очарова, те ще се включат в 

изследването, но отговорите им ще бъдат или силно конформистки, или напълно 

формални. За такива хора е типично воденето на странични разговори, както и 

търсенето на помощ от интервюера. По този начин те се опитват на налучкат 

“верния, социално желателния начин на отговаряне” и в съответствие с него да 

изберат своите отговори. Затова тези интервюта често са силно повлияни от 

личността на интервюера, както и от неговите ценности и нагласи. 

Предварителната нагласа е фундаментът, на който се гради изследователското 

общуване с респондента. Анализът показва, че потенциалният респондент взема 

окончателно решение за участие едва след като си изясни някои допълнителни 

въпроса, играещи ролята на съответни корективи: 

 Кой организира изследването; 

 Каква е темата на интервюто; 

 Каква е целта на изследването; 

 Как ще се проведе интервюто. 

Нека отделим специално внимание на всеки един от тези фактори и 

проследим каква е ролята им за формирането на положително решение за 
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включване в интервюто. 

1.2. Възприемане организаторите на изследването 

Първоначалното запознаване на потенциалните респонденти с 

предстоящото изследване включва представянето на организаторите, както и на 

прекия поръчител на изследването. 

Тук под организатори ще разбираме непосредственото научно-

изследователско звено, изпълняващо поръчката по провеждане на конкретното 

изследване. 

Доскорошната практика беше поръчителите на изследването да остават на 

заден план. Новите реалности наложиха тенденцията на респондентите да се 

съобщава кой (коя институция или организация) е поставила задачата за 

провеждане на проучването. 

Така че процесът по формиране на решение за включване в изследването 

неизменно включва отразеното отношение на конкретния индивид към 

организаторите, към възложителите или едновременно към двата субекта. 

В повечето случаи съобщаването на организаторите и поръчителя има 

стимулиращ ефект върху положителната мотивация на попадналите в извадката. 

Ако една значима в очите на респондента организация се интересува от мнението 

му по определени проблеми, то това има катализиращо въздействие върху 

решението му да се включи активно в изследването. Но нерядко съобщаването на 

поръчителя и организатора има точно противоположен ефект. Под влиянието на 

натрупан предишен опит или възприети чужди мнения някои хора отказват, 

извинявайки се, че нямат доверие в споменатата институция или звено. 

Обикновено изследователите са наясно с тези реакции на лицата, поради 

което внимателно подготвят уводните думи на интервюера така, че да сведат до 

минимум получаването на откази. 

1.3. Възприемане темата на интервюто 

Възбуждането на интереса на бъдещия респондент и изграждането на 

мотив за участие се задълбочава със съобщаването темата на интервюто. Ако до 

този момент лицето се е определило в полза на интервюто, то конкретната тема е 

компонентът, който може или да затвърди решението му, или да го промени 

диаметрално. 
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Научавайки за какво ще става въпрос в интервюто, потенциалният 

респондент преценява три неща: 

а) Своята осведоменост по тези въпроси (познаването му на тази материя); 

б) Психологическата си готовност, респективно, желанието си да 

коментира избраната тематика пред непознат човек; 

в) Моментна си заетост и възможността тя да бъде прекъсната, за да се 

проведе интервюто. 

Обикновено процесът на обмисляне на степента на осведоменост протича 

мълниеносно, тъй като човек е наясно с общата си култура и познанията си в 

различните сфери. По-дълго време може да отнеме обмислянето на втория 

компонент - може ли да се говори на тази тема пред интервюера и какви ще бъдат 

последствията от това. В зависимост от това какъв отговор ще даде пред себе си 

на тези два въпроса, индивидът се определя в посока „за“ или „против“ 

интервюто. Достатъчно чести са случаите, когато много добре информирани хора 

решават, че интервюерът не им вдъхва доверие и това е причина за 

отрицателното им определяне. Има и други случаи, когато въпреки съзнаването 

на собствената си неосведоменост, човек може да пожелае да участва в 

изследването, особено ако разбере, че към всеки въпрос се предлагат варианти за 

отговор. Хората от този тип използват изследването за задоволяване на 

определени свои потребности: потребност от общуване, потребност от 

самоутвърждаване, потребност от приобщаване към група с по-висок социален 

статус, потребност от нови запознанства, лична симпатия към интервюера и 

други. Лошото е, че в тези случаи не може да се очаква получаването на 

достоверна информация. Желаейки да „надскочат“ себе си, тези респонденти се 

представят винаги в по-добра светлина, служат си с общоприетите щампи, а 

когато се търси мнение се стараят да останат в „златната среда“. Те не желаят да 

бъдат различни, напротив, те търсят приобщаването към онова, което е прието. 

В тази връзка е целесъобразно да се посочи и протичането на мотивация в 

рамките на оценъчната скала „постигане на успех“ или „избягване на неуспеха“. 

Много от хората свързват участието си в изследването с възможността да 

затвърдят положителното си самомнение, като се представят успешно. В техните 

представи „успешното представяне“ се асоциира с даването на интересни, 

оригинални отговори на въпросите за мнения, както и с посочването на верни 
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отговори на въпросите за знания или факти. На другия полюс е потенциалната 

възможност за “неуспешно представяне”, което при всички случаи се преживява 

като трупане на негативен опит. Тъй като хората не обичат да попадат в подобни 

ситуации, то респондентът преценява дали темата на интервюто може да го 

постави в подобна ситуация и в зависимост от това решава дали да участва в 

интервюто. Възможна е, разбира се, и друга развръзка: ако в борбата на мотиви 

вземе превес тенденцията за „избягване на неуспеха“ и тя е съчетана с неутрална 

предварителна нагласа, респондентът може да се включи в интервюто, като ще 

избере уклончив тип поведение. 

Не на последно място, влияние върху затвърждаване на положителната 

мотивация за участие има личната съпричастност на респондента с изследваната 

тематика. В някои изследвания потенциалните респонденти имат само 

опосредствано отношение или най-общо знание по темата. Затова изследователят 

работи за създаването на допълнителен интерес към тази тема, стараейки се да 

провокира любознателността и социалната съвест на хората. При други 

изследвания единиците на проучването са хора, пряко свързани с определен 

проблем (изследването на безработицата, например). В този случай падналите в 

извадката лица по един или друг начин са засегнатите от проблемите на 

безработицата, така че тяхната лична обвързаност с темата е повече от очевидна. 

Предполага се, че това ще събуди интересът им към провежданото изследване и 

ще ги стимулира за решаването на собствените им проблеми. 

1.4. Възприемане целта на изследването 

От това как лицето ще възприеме целта на изследването зависи до голяма 

степен дали ще се съгласи да приеме ролята на респондент. Това е така, защото 

целта на интервюто е по принцип външно привнесена цел, отговаряща на 

нуждите на изследователя. Ако респондентът бъде привлечен от тази цел, той ще 

се включи в изследването и поведението му най-вероятно е да бъде в рамките на 

адекватното. 

В контекста на казаното става ясно защо е толкова важен начинът, по 

който ще бъде съобщено за целите на изследването. Някои учени смятат, че за 

истинските цели на изследването не бива да знаят дори и интервюерите. Други 

приемат за достатъчно да се съобщава на респондентите, че изследването се 

провежда с научна цел. Третият подход предлага целта на изследването да бъде 
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предадена кратко и достъпно, като се покаже нужното уважение към 

респондентите и се подчертае значимостта им за изучаването на проблемите. 

Многобройни експерименти доказват зависимостта между заявената от 

изследователите цел и поведението на респондентите по време на интервюто. 

Така например, прекалената детайлизация и конкретизация на целта води до 

съществени изкривявания в качеството на набраната информация: 

респондентите получават система от правила и се включват в предложената им 

игра, стараейки се да угодят на организаторите. Налице е тенденциозно 

отговаряне, съответстващо на избраната от респондента линия на налучкване на 

желаните от социолога отговори. 

Според нас, всеки изследовател сам трябва да прецени как точно да 

представи целта пред своите респонденти. Важното е да се има предвид простото 

правило: за да може целта на изследването да се превърне в мотив за участие, тя 

трябва да бъде поднесена коректно и най-вече, привлекателно. Тя трябва да 

бъде насочена към създаването на познавателни мотиви у респондента (неговото 

любопитство) или пък кооперативни мотиви (желание да се помогне). 

Активирането на потребността от затвърждаване на престижа също е добър ход, 

но с него трябва да се внимава, защото ефектът може да бъде противоположен на 

очаквания. 

1.5. Възприемане начина на провеждане на интервюто 

Възприемането на начина на провеждане на интервюто е следващата 

стъпка в затвърждаването на положителната мотивация за участие. Тя е свързана 

с механизма на формиране отговорите на респондентите на различните видове 

въпроси: отворени и затворени въпроси, въпроси за знание, за факти или за 

мнения, оценки. 

След като получи разяснения от интервюера за препоръчвания начин на 

провеждане на интервюто, респондентът преценява дали това го устройва. Тази 

преценка е от гледна точка на собствените му възможности за концентрация, 

запомняне и възпроизвеждане. В резултат на това респондентът може да поиска 

промяна в начина на провеждане, дори да помоли въпросника да му бъде оставен 

за самостоятелно попълване и да бъде взет на другия ден. 

Най-често разпространеният начин на провеждане на интервюто е 

интервюерът да прочита бавно и ясно въпросите и отговорите към тях, а 
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респондентът да съобщава кой от отговорите е избрал. Но тъй като много често 

въпросниците съдържат таблични въпроси или пък въпроси с повече отговори, 

то интервюирането протича по-успешно, ако респондентът държи пред себе си 

празен въпросник, като отбелязването на отговорите се извършва от интервюера. 

Методическите експерименти показват, че сравнително голяма част от 

хората предпочитат сами да попълват въпросника, като интервюерът им помага в 

случай на неясни и трудни въпроси. Така например, по данни на методическото 

изследване от 1995 г., 44,3% от анкетираните са помолили сами да попълват 

въпросниците си. Приведеният процент е много висок, като се има предвид, че 

използваният метод е интервю. Обяснението може да се търси в това, че 

посоченият вариант на провеждане на изследването „спестява“ на респондентите 

неудобствата на несиметричното междуличностно общуване с интервюера и най-

вече премахва елемента на неравност в отношенията им (интервюерът само 

задава въпроси, а респондентът - през цялото време да отговаря). Този процент 

говори вероятно и за склонността и предпочитанията на хората към метода на 

индивидуалната анкета със самопопълване. 

Цитираното методическо изследване обърна внимание и на друг 

пренебрегван досега детайл. Става дума за съществуващите съществени различия 

в работата на мъжете-интервюери и жените-интервюери. Докато 

преобладаващата част (67,9%) от мъжете-интервюери са работили по варианта, 

при който те лично са чели въпросите и регистрирали отговорите, то 50,6% от 

жените-интервюери са се придържали към друг вариант, при който лицето само е 

чело и попълвало, като в случай на нужда е търсело помощ от интервюера. 

Очевидно е, че мъжете и жените интервюери са предпочели различни стилове на 

интервюиране. Мъжете са се стремили да останат в рамките на класическия 

вариант. 

Това, което се вижда на пръв поглед, е че жените-интервюери са допускали 

по-голяма свобода в поведението на респондентите. Практически, последните са 

били оставени сами със себе си. Но как се е стигнало до това разпределение на 

ролите? Зачитане на правото на лична неприкосновеност ли е това или е 

интервюиране от типа „отбиване на номера“. 

Съвсем логично възникна въпросът кой от двамата партньори - 

интервюерът или респондентът - е имал решаващата дума при определянето на 
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един или друг вариант за протичане на интервюто? Тъй като това бе нов елемент 

в работата ни, не бе уловен от използвания инструментариум. Но получените 

данни ни наведоха на сериозни размисли и подсказаха необходимостта стилът на 

интервюиране на мъжете и жените интервюери да бъде специално изучен и 

описан. 

Представянето на интервюера (как се казва и кого представя), 

съобщаването целите на изследването и начинът на провеждане на интервюто в 

своята цялост дават онова, което е прието да се обозначава като обръщение към 

респондента или уводни думи на интервюера. Тяхното предназначение е да 

активират установката за кооперативност у събеседника и в съответствие с това 

да предизвикат акт на приемане на ролята на респондент. Уводните думи трябва 

да бъдат така конструирани, че да постигнат желаното влияние върху всички 

единици на изследването. Това е доста трудно предвид социо-културните, 

демографските и личностните особености на отделните хора. По правило, 

уводните думи са съобразени с особеностите на изследваната извадка. Струва ни 

се, че по-реалистично би било към потенциалните респонденти да се подхожда от 

гледна точка на техните предварителни нагласи: 

Хората с положителна предварителна нагласа. По силата на своите 

представи и общото им отношение към изследванията, тези хора имат изградена 

субективна готовност за активно включване в анкетни изследвания. Евентуални 

пречки за обективирането на тяхната готовност могат да бъдат: обективната 

невъзможност от включване (лицето е болно, отсъства продължително); 

моментната заетост с нещо друго, имащо по-голяма личностна стойност за 

лицето; общото му психофизиологическо състояние (умора, раздразнителност); 

липсата на интерес към конкретната тема; негативно възприемане на посетилия 

го интервюер. Така че уводните думи трябва да бъдат насочени, от една страна, 

към утвърждаване на положителната мотивация на лицето към изследванията 

въобще и от друга страна - към неутрализиране на евентуалните пречки за 

участие. Интервюерът трябва да е готов за гъвкава реакция в зависимост от 

ситуацията. 

Хората с неутрална предварителна нагласа. Задачата на уводните думи 

на интервюера в тези случаи е многопластова. Интервюерът най-напред трябва 

да събуди интерес към анкетните изследвания, показвайки тяхната значимост и 
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полезност за гражданите. След това би могъл да провокира чувството на 

индивида за социална принадлежност и съпричастност („Получаването на знание 

по тези въпроси е особено необходимо за подобряване живота на хората от Вашия 

град или община”). Успешен е и ходът по събуждане любознателността на 

събеседника, което се постига с умелото представяне темата  на изследването. Тук 

всеки един елемент от уводните думи трябва да води към създаването на 

положителна мотивация. На фона на възприетата до този момент неутрална 

нагласа шансовете на интервюера са доста големи. Всичко зависи от това каква 

стойност в ценностната система на индивида ще получат изброените елементи. 

Особено значим е и още един компонент от ситуацията на първия контакт: ще 

успее ли Интервюерът да убеди лицето, че е способно да се справи с тематиката 

на интервюто. Веднъж преценило интервюто като възможност за положителни 

личностни преживявания, лицето дава съгласието си за участие. 

Хората с отрицателна предварителна нагласа. Докато при другите две 

групи Интервюерът се стреми да укрепи и създаде положителна нагласа и 

готовност за включване, то при групата на отрицателно настроените работата е в 

„разбиването“ аргументите на лицето посредством контрадоводи в полза на 

изследването. Работи се на принципа „Всяка теза има антитеза“. Тъй като лицето 

почти веднага изтъква причините за негативната си обща нагласа, то 

Интервюерът би следвало да акцентуализира този елемент от уводните си думи, 

който най-добре ще парира възможността от получаване на отказ. Независимо от 

първата гневна реакция на лицето, контактът още не е загубен. С търпение и такт 

може да се стигне до провеждане на интервюто. Или както обичат да се шегуват 

интервюерите, “веднъж допусне ли ме лицето в жилището си, интервюто е 

проведено”. В тези думи има голяма доза истина, защото ако лицето преодолее 

първоначалните си диспозиции и се вслуша в думите на интервюера, 

вероятността да го покани в къщи за по-нататъшен разговор се увеличава. 

Първоначалното намерение на лицето може да бъде да убеди интервюера в 

правотата си, да защити правото си на отрицателна оценка за изследванията. Но в 

хода на разговора може да настъпи поврат към създаване на мотив за участие в 

интервюто. 

1.6. Възприемане на интервюера 

Процесът на мотивация за участие в интервюто е силно зависим от начина, 



Интервюто в социалните науки 

 

313 

по който лицето ще възприеме интервюера. Този перцептивен акт е част от по-

сложната картина на взаимната личностна перцепция на двамата събеседника. 

Установяването на първия контакт между партньорите по общуване 

поставя началото на тяхното взаимодействие. Степента на включването и 

разкриването им, обаче, зависи от взаимното им идентифициране. За да могат да 

изберат модел на поведение, релевантен на създадената ситуация (физическа и 

психологическа), партньорите провеждат взаимно изследване. Макар често този 

процес на взаиморазчитане да се извършва на подсъзнателно ниво, той 

задължително присъства при всеки комуникационен акт. 

В контекста на интерактивния процес на интервюто, тези процеси се 

описват като елементи на втората фаза на взаимното отразяване. Тези въпроси са 

подробно разгледани в глава трета, но тук ще напомним най-важното - от начина, 

по който потенциалният респондент „разчете“ и възприеме интервюера, зависи 

както дали изобщо ще се проведе интервю, така и какво ще бъде качеството на 

набираната индивидуална информация. 

Интервюерът е посредник между изследователя и респондента, но той е 

преди всичко личност - с присъщите му характерологични особености, с 

усвоените и интериоризирани социални норми, представи и образци за 

поведение. Когато е в ситуация на интервю, интервюерът се съобразява с 

изискванията към ролята си и подчинява личностните си качества на 

изпълнението на тази роля. И независимо че има ясни указания за това как 

трябва да се изпълни ролята на интервюера, всеки го прави по своему и придава 

индивидуален оттенък на процеса на интервюиране. Най-добрите интервюери се 

получават от тези хора, чиито естествени качества и характерологични 

особености са най-близки до изискванията за ролята на интервюера - на тях не им 

са налага да играят роля, те просто са самите себе си, но усъвършенствани и 

целево направлявани. Тази категория интервюери са и най-добре посрещани от 

респондентите - първоначалният контакт се осъществява без затруднения, 

комуникацията протича леко и заслугата за това в повечето случаи е на самите 

интервюери, които успяват много бързо да влязат в доверителния кръг на 

потенциалните респонденти, „разчупват леда“ и успешно преминават към 

непосредствената тема на интервюто. 
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1.7. Възприемане на ситуацията на интервюто 

Да участва или не в изследването лицето решава под влиянието и на още 

един фактор - ситуационните условия в момента на идването на интервюера. Да 

поясним за какво точно става въпрос. 

На първо място, изключително важно е по кое време на деня става 

контактът с интервюера. Теренната практика изобилства от различни подходи, 

но най-често разпространеният е лицата да се търсят във вечерните часове, т.е. 

след приключването на работното време. Предполага се, че по това време хората 

ще си бъдат вкъщи. Тази презумпция е вярна за по-голямата част от лицата, но 

тук се появяват нови проблеми. Става въпрос за това, че хората имат свои планове 

за това как да прекарат времето си в оставащите часове от деня. За тях е важно да 

задоволят естествените си физиологически потребности, за да се възстановят от 

напрежението и умората на деня. Така че ако посетим търсените лица след 19 

часа, най-вероятно е да ги заварим или в подготовка за вечеря, или в банята, или 

просто почиващи си, или пък гледащи любимото си предаване. По което и време 

на деня да посетим лицето, възможните му реакции са три. 

Първо, да пренебрегне непосредствените си нужди и да се съгласи веднага 

на интервю. Това става при хора с висока степен на съзнателност, подчертани 

комуникативни потребности, изявен афинитет към включване в обществено 

полезна дейност, лична съпричастност към разглежданата тема. Процентът на 

съгласяващите се веднага е различен за всяко изследване. Така например, данни 

от 1992 год. поставят 35,2% от интервюираните в тази група. При последните ни 

методически проучвания (май 1995 г) процентът на съгласилите се веднага е бил 

47,8%. 

Второ, да даде принципно съгласие за участие и да помоли интервюера да 

се срещнат отново в удобно за респондента време (и място). Тук се сблъскваме с 

друг тип хора - те имат положителна или неутрална предварителна нагласа, 

субективната им готовност за включване в интервю е налице, но ситуационните 

обстоятелства задействат у тях други, по-силни мотиви. Поради това тези хора 

пренасят интервюто за друго време. Отлагането на интервюто за другия ден може 

да предизвикано също така и от желанието на респондента да се подготви 

психически за срещата си с непознатия интервюер. Такава реакция може да се 

очаква при хора, които не са достатъчно убедени във възможността си за добро 
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представяне с интервюто или при хора, които трудно общуват с непознати. 

Временното отлагане на ситуацията на интервюиране им дава възможност за 

вътрешно мобилизиране и допълнително самомотивиране за предстоящата 

среща. Процентът на хората, пожелали второ посещение в удобно за тях време 

при изследването от 1992 година е бил 55,3%. При проучването от май 1995 

година делът на тази група респонденти е 17,4%, но трябва да се има предвид, че 

в 30,4% от случаите интервюерът си е договорил среща по телефона, т.е. първият 

контакт е бил телефонен, а вторият - “очи в очи”. 

Трето, позовавайки се на неудобното време, в което интервюерът е дошъл, 

лицето може да откаже да участва в интервюто. Това са най-често хората с 

отрицателни предварителни нагласи, с нисък афинитет към комуникации с 

непознати хора. Зад предлога “неудобно време” те могат да прикрият истинските 

си мотиви за неучастие, например, недоверие в социологическите изследвания, 

страх от възможни последствия, нежелание да бъдат безпокоени, силно желание 

да вършат друга своя работа, страх от несправяне с евентуалните въпроси поради 

неосведоменост, неувереност, ниско самочувствие и т.н. Разбира се, Интервюерът 

не ще остави подобни извинения без да се опита да уговори нова среща. Тогава 

лицето е поставено в нова ситуация: или категорично да откаже, посочвайки 

причина, по-близка до реалните му мотиви, или под влияние на конформистки 

настроения все пак да се съгласи на допълнителна среща. Не е изключено, обаче, в 

уговореното време това лице да не е “в къщи”. Това е пасивен начин на отказване, 

към който прибягват хората, които нямат смелостта да откажат директно на 

интервюера и затова намират завоалиран вариант за избягване на интервюто. 

Присъствието на странични лица също може да играе съществена роля в 

процеса на положителна мотивация. Възможно е лицето, под влияние на 

присъстващите свои близки, роднини, приятели и други значими за него лица да 

внесе корекции в собственото си предварително отношение към изследванията. 

Така неговата нагласа за включване в интервюто може да претърпи развитие от 

положителна към отрицателна и обратното. Интервюерът може да се намеси в 

ситуациите, когато вижда, че промяната върви към установяването на 

отрицателно отношение, респективно отказ и да помоли лицето за допълнителна 

среща. Възможно е този ход да има желания от интервюера ефект. Ако, обаче, 

присъстващото лице има силно влияние върху потенциалния респондент, 
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напълно възможно е последният да откаже категорично. 

Разгледаните в този параграф мотиви имат различна степен на личностна 

стойност и значимост. Те са взаимно преплетени и доста често не могат да бъдат 

ясно разграничени. Освен това, тази борба на мотиви “за или против” 

включването в интервюто става за сравнително кратък времеви отрязък - 

понякога дори за 4-5 минути. Резултатът от протичането на целия този 

мотивационен процес може да бъде или съгласие за участие, или отказ. 

2. Мотиви на респондентите за адекватно участие в интервю 

След като проследихме раждането на решението на хората да участват или 

не в едно изследване нека фокусираме вниманието си върху поведението на 

лицата, които са се съгласили да бъдат интервюирани. Тяхното поведение 

като респонденти ни интересува най-вече от гледна точка на адекватното им 

участие в интервюто, т.е даването на достоверна информация. 

Кое може да послужи като мотив за посочването на отговори, 

съответстващи на реалното състояние на нещата? Как да накараме респондента 

да съпреживее значимостта на всеки един въпрос? Как да избегнем формалното 

отношение и даването на недостоверни или уклончиви отговори? 

Как ще ни отговори респондентът във всеки отделен случай е въпрос с 

много неизвестни. След като приеме да участва в изследването, индивидът 

възприема определен стил на поведение, към което се придържа по време на 

интервюирането. Понякога този стил остава константен до края на срещата му с 

интервюера, но сравнително често се наблюдава динамичен преход от един стил 

към друг. 

Промяната е резултат от действието на няколко основни детерминанти: 

възприетият начин на водене на интервюто, съдържанието и вида на 

поставяните въпроси, алтернативите за отговор към тях, поведението на 

интервюера, ситуационните условия, както и начинът, по който респондентът 

оценява собственото си представяне в интервюто. Казваме представяне, а не 

участие, защото именно това е психологическото съдържание на личностното 

преживяване, характерно за нашите респонденти. Неравностойното и 

асиметрично общуване в хода на интервюто е твърде сходно със ситуацията на 

изпита, официалното допитване, поради което за респондентите е съществено 

какво впечатление оставят върху интервюера. 



Интервюто в социалните науки 

 

317 

С други думи, във всеки един момент респондентът държи сметка за 

това каква оценка би получил в отговор на своето конкретно вербално 

поведение. Обикновено този процес протича на подсъзнателно ниво, но 

достатъчно често оценъчният елемент е съзнателно фиксиран и изведен на 

преден план, така че играе ролята на доминанта в поведението на респондента. 

За респондента да участва адекватно в интервюто означава да предостави 

достоверни отговори на поставените му въпроси. Но как точно става 

формирането на отговорите на респондента и кое може да породи отклонения в 

посока неадекватна информация? 

Проблемът е комплексен. Неговото решаване започва още на етапа на 

подготовка на изследването, когато изследователите операционализират 

теоретичните конструкти и създават инструментариума за набиране на 

търсената информация. Преминава през набирането на подходящ интервюерски 

екип и неговото инструктиране. Следващата стъпка е теренното реализиране на 

замисленото интервю. Това е времето на интервюера: от неговите усилия, съвест 

и компетентност зависи до голяма степен как ще бъде реализирана планираната 

извадка и доколко отговорите на изследваните лица ще отговарят на 

действителността.  

Адекватното участие в интервюто е резултат от сложното преплитане 

и взаимодействие на три основни групи фактори: 

 Въпросникът: структура, съдържание и вид на въпросите, 

общ брой на въпросите и логическа структура на въпросника; 

 Ситуационните условия : място на провеждане и пред кого се 

провежда; 

 Интервюерът: обективните и субектните му характеристики, 

начинът, по който изпълнява ролята си на интервюер. 

Въздействието на посочените фактори е разнопосочно: докато 

благодарение на определени свойства може да играе ролята на стимул и да 

мотивира адекватното поведение на респондента, в следващ момент може да се 

превърне в своя антипод - в причина за даване на недостоверни отговори. 

Доминираща роля, обаче, има респондентът. Обективните му 

характеристики (пол, възраст, образование, семеен статус), в съчетание със 

субектните му особености (характер, темперамент, тип висша нервна дейност) 
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предпоставят до голяма степен какво ще бъде отношението към задаваните от 

интервюера въпроси. Към това се добавят такива важни личностни 

характеристики, като усвоената от него система от социални норми, шаблони и 

оценки и конкретно за нашия случай неговото общо отношение към 

социологическите изследвания. Вече изследвахме значимостта на последния 

фактор за включването на даден човек в интервюто. 

Предварителната представа на респондента за значимостта на 

изследванията, за смисъла на този вид дейност, за възможността да се набере 

вярна информация и т.н. ще предопределят цялостното поведение на 

респондента при отговарянето на въпросите. Така че съдържанието на 

отговорите на респондента ще бъде в тясна връзка с предварителните му 

представи. Под влиянието на посочените три групи фактори тази представа може 

да се промени, но само до известна степен. Защото 30 минутен разговор едва ли е 

в състояние коренно да измени предварително изградените преценки и 

представи. Възможно е, обаче, това да накара респондента да преосмисли 

отношението си към изследванията и така да се стигне до формирането на нови 

нагласи. 

2.1. Въпросникът 

Това е основният инструмент за набиране на търсената информация и в 

същото време средството за осъществяване на изследователското общуване с 

респондентите. Разработването на въпросника е отговорна работа, защото от 

изследователя се очаква: първо, да „преведе“ научните си представи на езика, 

съответстващ на социо културния облик на изследваната съвкупност; второ, да 

включи във въпросника толкова и така формулирани въпроси, че да извлече 

максимум информация за изучаваните обекти и трето, чрез структурата на 

въпросника да поддържа постоянен интереса на респондента към интервюто. 

Прецизно разработеният въпросник е добра основа за плодотворно интервю. 

Разбира се, и тук детайлите са тези, които наклоняват везните в една или друга 

посока. 

Става дума за основните характеристики на всеки отделен въпрос: 

неговата форма (отворен, полузатворен или затворен), вида му от съдържателна 

гледна точка (въпрос за факт, за знание или за мнение, оценка, ориентация); 

неговата формулировка (използвана лексика и словоред). 
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Формата на въпроса е решаваща за реакцията на респондента. В 

зависимост от това дали и отворен или затворен, въпросът поставя респондента в 

диаметрални позиции. Когато въпросът е отворен, от изследваното лице се 

изисква да вербализира своя отговор,т.е. да облече с думи резултатите от 

мисловния процес. Това не винаги се оказва лесно, поради което респондентите 

често казват едно, след което поясняват какво точно са искали да кажат. Може би 

по тази причина отворените въпроси присъстват най-вече в експертните 

изследвания и тогава, когато се изучават относително непознати феномени. От 

гледна точка на получаваната информация отвореният въпрос е уникален, тъй 

като чрез него респондентът описва дадена реалност със свои думи, влагайки при 

това емоционален и рационален оттенък в отговора си. Така социологът получава 

една реалност, създадена от конкретния респондент. При затворения въпрос 

ситуацията е друга - тук респондентът демонстрира своята реакция на 

създадената от социолога реалност. На практика изследователят представя 

своето виждане за възможните аспекти и алтернативи за разглеждане на 

проблема. Респондентът получава координатна система, в рамките на която се 

насочва неговото мислене. Тук с особена острота възниква проблемът за 

пълнотата и обхвата на предложените към даден въпрос отговори. Ако наборът 

от възможни отговори е непълен, то респондентът ще бъде изправен пред три 

възможни ситуации: да не посочи нито един от тези отговори, тъй като не намира 

сред тях “своя” отговор; да помоли интервюера да впише отговора му някъде 

отстрани в картата, така че той да стане достояние на изследователите; въпреки 

всичко да избере някой от посочените отговори. Първата реакция е пасивно 

несъгласие с наложените от социолога познавателни ограничения, втората 

позиция е активна и води към налагане на смисловата матрица на респондента. 

Последната реакция е пасивно съгласяване със социолога, но от познавателна 

гледна точка не е нищо повече от регистрация на отношението на респондента 

към предложените от социолога стандарти, стереотипи. Ясно е, че това не може да 

бъде достоверен отговор. 

Отвореният въпрос също не изключва възможността за даване на 

недостоверни отговори. Познавателните ограничения, за които говорихме при 

затворения въпрос, тук отпадат. Но именно пълната свобода на мислене и 

семантичен изказ е тази, която създава проблеми на част от респондентите. Това 
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са хора, които трудно се ориентират в предложената им от въпроса проблемна 

ситуация. Те винаги биха предпочели въпроса да е допълнен с набор от отговори, 

тъй като това би им помогнало да получат представа за възможните варианти за 

реакция. Така че, отвореният отговор може да продуцира недостоверен отговор 

по следните причини: 

 Неумение на респондента да вербализира своя отговор: 

резултатът тук е или частично недостоверен отговор, или пък отговор, 

който изцяло не съответства на реалното положение; 

 Липсата на предварително сформирано мнение, позиция, 

оценка по даден въпрос: в този случай отговорът на респондента се 

формира по хода на интервюто.Запитаният разсъждава , като следи 

внимателно жестовете и мимиката на интервюера и така моделира 

мнението си по въпроса. Твърде възможно е да помоли интервюера за 

допълнителни разяснения и мнения. Крайният отговор на респондента в 

този случай е резултат от наслагването на доминиращите мотиви на 

респондента да избегне ситуацията на явно несправяне с въпроса и 

отделни компоненти от поведението на интервюера; 

 Засягането интегралността на личностния идентитет на 

респондента: всеки въпрос, който по някакъв начин заплашва да 

разруши целостта на “Аз-образа” на изследваното лице завършва с 

изкривяване в информацията. Дори и да съзнава истинския отговор, 

респондентът няма да го вербализира, тъй като за него е по-важно да 

запази непокътната представата, която е изградил за себе си. Тук 

надделява мотивът за съхраняване на личностната цялост; 

 Липса на теоретически конструкти, обобщаващи 

притежаваното от респондента емпирическо знание: възможно е 

изследваното лице да има богат практически опит, но да не го свързва с 

съответните понятия. Това неумение да се премине в сферата на 

абстрактното мислене понякога води до частични деформации в 

отговорите; 

 Силно развитото чувство за обществена отговорност и 

съзнателност: такъв човек се старае да надмине себе си, но да не остави 

въпроса без отговор. При това за него доминантата не е посочването на 
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истината, а по-скоро самият факт на отговаряне. 

Наблюденията показват, че все повече хора свободно изказват своите 

мнения. Дори нещо повече: поставени в новите социални условия, мнозина сякаш 

се “отприщиха”. Но трябва да се отбележи, че поведението на респондентите в 

годините на социалната трансформация се отличава със своя динамика. 

Началните години на прехода (1989-1995) родиха един нов тип 

респондент: остро критикуващ, избиращ позицията на съвестния, но 

недоволен гражданин. Постепенно хората свикнаха с публичното дебатиране на 

остри теми, с разискването на нелицеприятни факти и откритото говорене по 

социално табуирани теми, отношението към социологическите изследвания също 

претърпя развитие. Отново започна да се връща модела на умерен интерес към 

социологическите изследвания. Оформиха се категории хора, които възприемат 

социологическите изследвания отрицателно и отказват да се включват в тяхното 

провеждане. Паралелно с това се появи и ново явление - използването на опцията 

„не мога да преценя“ като съзнателен избор и вид отношение към социалната 

действителност. В немалко изследвания тези дялове достигат до 25-30% и това 

налага тяхното преосмисляне. В тази връзка изследователите обръщат внимание, 

че в редица случаи отговорът „не мога да преценя“ не е бягство от желанието да 

се отговори, а е по-скоро индикация за безразличието към конкретно 

дискутираните въпроси и е следствие от състоянието на аномия в 

трансформиращото се българско общество. 

2.2. Ситуационните условия 

Влиянието на ситуацията на провеждане на интервюто върху крайния 

емпиричен продукт е добре изследвано. Тук ще обърнем внимание само на два 

компонента, които имат съществено отношение към изграждането на мотивация 

за адекватно участие. 

На първо място, става въпрос за мястото на провеждане на интервюто. 

Обичайната практика е респондентите да се посещават вкъщи, на работното 

място или по телефона, като в съответствие с конкретните обстоятелства 

интервюто или се провежда в дома на респондента, или пък на друго място 

(извън дома на респондента) - кафене, парк. Изхождайки от важността на фактора 

„място на провеждане“, интервюерът предоставя правото на респондента да 

предпочете едно или друго място. За изследваното лице е важно да бъде в 
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приятна и предразполагаща атмосфера, на място, което му позволява да бъде 

„самият себе си“, а не да играе някаква друга роля. Например, ако интервюто се 

провежда в дома на респондента, това може да му напомня за социалната среда, от 

която произхожда, и отговорите му да бъдат в унисон с произтичащата от това 

представа. Намирайки се навън, лицето може би ще се чувства по-свободно, което 

автоматично се отразява и на отговорите на поставените въпроси - вместо 

скованите и шаблонни отговори, много по-вероятно е респондентът да изрази 

действителните си мнения, осмислени и възприети като елемент от житейската 

му философия. Въпрос на методически експерименти е да се установи все пак по 

кои въпроси е най-добре лицата да бъдат търсени в къщи и кога е 

препоръчително интервюто да се проведе в извън домашна обстановка. 

В цитираното методическо проучване, 28,7% от контролираните 

интервюта са били проведени извън дома на респондента. Това е сравнително 

нова практика за нашата страна, като се има предвид, че в последните няколко 

години интервютата се реализираха изключително в домашна обстановка. 

Съотношението на проведените в дома на респондента интервюта е: 49,6% - в 

гостната, 9,6% - в кухнята, 0,9% - в антрето, а в 2,6% разговорът е протекъл пред 

входа на жилището. Очевидно е, че днес респондентите са по-разкрепостени в 

поведението си и са по-настоятелни в създаването на подходящ психологически 

фон за интервюто. Но също така трябва да се отчита и нарастващият процент на 

интервютата, при които респондентите не пускат интервюера в дома си, а 

настояват за бързо провеждане на интервюто пред вратата на жилището, т.е. в 

коридора. Излишно е да се казва, че подобен род интервюта са в нарушение на 

всички писани и неписани методически правила, а набираната по този начин 

емпирична информация не може да служи като основа за генерализации и 

обобщения, тъй като познавателната й стойност е съмнителна. 

Изборът на мястото е пряко свързан и с друг фактор - присъствието на 

странични лица по време на интервюто. Най-често това са членовете на 

семейството, други роднини, съседи, приятели, колеги. В изследвания от нас 

случай такива лица е имало в 31,3% от интервютата. По думите на самите 

респонденти, тези лица не са им пречели (според 24,3% от тях), а на 4,3% от тях 

им е било безразлично. Наблюденията ни, обаче, показват, че съществува значима 

връзка между стила на отговаряне и присъствието на странични лица. За какво 
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става дума? 

Всеки човек играе множество социални роли - на баща, брат, съпруг и т.н. 

Поведението му във всеки един момент е в съответствие с доминиращата за този 

момент роля. Това обстоятелство е важно да се отчита, защото отговорите на 

респондента-баща са различни от отговорите на респондента -колега. Мотивите 

за отговаряне при различните роли са твърде различни и водят до 

противоположни отговори. Между другото, това обстоятелство би трябвало да се 

взема предвид при разработването на изследователския инструментариум - в 

зависимост от това от каква позиция искаме да видим респондента, следва да 

препоръчаме и съответните желателни места за провеждане на интервюто. Освен 

това, присъстващите лица понякога проявяват завидна активност - те коментират 

темата на изследването и отделни въпроси от интервюто, подсказват на 

респондента кой отговор е „по-добре“ да избере, коригират отговорите му. Явно е, 

че подобни прояви не могат да не повлияят върху мотивите на респондента за 

избор на един или друг отговор. Може да се случи така, че водещият мотив на 

респондента да стане желанието му да отговаря така, както би се харесало на 

присъстващото лице (да се представи в желаната светлина пред това лице, да 

затвърди вече създадена представа или пък да изгради нов образ за себе си). Дали 

подобна тенденция ще се прояви или не зависи от това каква е личностната 

значимост на присъстващото лице за респондента. Ето защо Интервюерът 

получава инструкция да направи всичко необходимо, за да проведе разговора 

“очи на очи”. В отделни случаи подобна намеса е невъзможна (ревнив/а съпруг/а, 

майка-тип орлица, баба-всезнайка и т.н.) и тогава ни остава да се примирим с 

получените резултати. 

2.3. Интервюерът 

Добре известно е, че и най-добрият инструментариум, поставен в ръцете на 

недобросъвестен или неподготвен интервюер, губи своята сила и дори може да се 

превърне в своята противоположност - от средство за набиране на достоверна 

информация - в средство за създаване на отрицателно отношение към ЕСИ. В 

контекста на нашия анализ е важно да изследваме възможностите на интервюера 

за стимулиране активното участие на изследваното лице в разговора и най-вече, 

даването на достоверни отговори. 

За нас е очевидно, че още с появяването си интервюерът е мощен подтик в 
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посока  приемане - отказ от участие в интервюто. Обективните характеристики на 

интервюера (пол, възраст, образование), както и външният му вид могат да 

повлияят при вземането на решение за включване. Възниква въпросът как стоят 

нещата по-нататък. Доколко интервюерът е в състояние да увлече респондента 

след себе си и да го предразположи към искрени отговори? Трябва да кажем, че 

това е строго индивидуално. Независимо от препоръките и инструкциите на 

изследователите, едни интервюери лесно стават „душеприказчици“, а други с 

мъка измъкват дори минималната информация от респондента. От какво зависи 

това? 

Обикновено интервюерите се придържат към един от двата типа 

поведение - поведение тип „общителен педант“ и поведение тип „изследовател“. 

Но в зависимост от своите субектни характеристики, всеки интервюер придава 

неповторим оттенък на общуването си с респондентите. С времето интервюерите 

си изграждат собствени модели на поведение към различните типове 

респонденти. Това са практически апробирани образци, доказали своята 

работоспособност и възможности за постигане целта на интервюто. 

Създаването на положителна мотивация за даване на достоверни отговори 

съвсем не е лека задача. Интервюерът внимателно опипва „почвата“ и в 

зависимост от респондента избира тактика на действие. На този етап целта му е 

да убеди респондента във: 

 Лекотата и непринудения характер на интервюирането: 

респондентът не бива да изпитва съмнения относно способността си да 

се справи с интервюто; 

 Значимостта на отговорите на респондента за изучаването на 

темата; 

 Важността на внимателното вникване в алтернативите, 

дадени като възможност за отговор; 

 Компетентността и способността на респондента да отговори 

на всеки от поставените въпроси; 

 Значението на оригиналното, собствено мислене на 

респондента за разрешаването на поставените проблеми. 

С цялото си поведение (вербално и паралингвистично) интервюерът 

трябва да показва на респондента, че провеждането на интервюто е повод за 
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приятни емоции, че това е един начин за респондента да преоткрие себе си и 

да затвърди положителния образ за себе си. За целта интервюерът поощрява 

всеки отговор  - фактът, че респондентът е отговорил, а не съдържанието на 

отговор), изтъква всеки, дори минимален успех на респондента (става дума за 

отговорите, които лицето дава при явна борба на мотиви: този факт трябва да 

бъде оценен положително, за да стимулира по-нататъшните усилия на 

респондента). Много важно е интервюерът да предугажда моментите, когато 

лицето се затруднява и да реагира, без да чака специална молба: например, може 

още веднъж да прочете въпроса или неговите отговори, да вметне някоя 

разпускаща реплика. Добре е интервюерът да е готов предварително с 

определени реплики, целящи закрепването увереността на респондента в 

собствените му сили, реплики, неутрализиращи възникналото по хода на 

интервюто опасение, страх, безпокойство. 

Трябва да имаме предвид, че поведението на респондента не е 

константно. То може да варира от сдържано, хладно и неучтиво до мило, 

любезно, приветливо. Промените могат да настъпят не само в резултат на 

съдържанието на зададения въпрос, но също така и вследствие реакцията на 

интервюера по повод дадения отговор. За изследваното лице е много важно да 

знае как интервюерът преценява отговорите му. Оценката е тази, която мотивира 

респондента за следващите му стъпки. Макар че интервюерът е инструктиран и 

де факто той не дава оценки за въпросите, респондентът се нуждае от обратна 

информация за това каква е стойността (полезността) на неговите действия. Ето 

защо интервюерите прибягват до поощрителни оценки, подчертавайки самия 

факт на отговарянето. Ако респондентът мисли, че интервюерът оценява 

положително неговите усилия, това ще го мотивира за затвърждаване на 

позитивното впечатление и ще го активира при отговорите му по-нататък. Ако 

респондентът почувства, че интервюерът не възприема, респективно не оценява 

вербалните му изяви като положителен факт, то тогава са възможни три реакции: 

да се амбицира, така че да дава “по-интересни” отговори; да се старае да угоди на 

интервюера, предугаждайки желателните отговори; да се разстрои от своя 

неуспех и да започне да отговаря формално, колкото да се стигне до края на 

интервюто. 

Накрая трябва да подчертаем, че независимо от старанията на интервюера, 
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целият му труд ще е безплоден, ако респондентът не го прецени като човек от 

своя доверен кръг. Става дума за доверието, което респондентът може да гласува 

на конкретно посетилия го интервюер. То може да съответства на общото му 

отношение към социологическите изследвания или пък рязко да се отличава от 

него. Така например, един положително настроен човек може да допусне 

известни отклонения от действителните си отговори, ако прецени интервюера 

като недостатъчно надежден. Възможна е и обратната ситуация. Какво трябва да 

направи интервюера, за да внуши доверие на респондента както при 

установяването на контакта, така и при по-нататъшния разговор? Трудно е да се 

дадат готови рецепти за това. Най-важното е интервюерът да бъде естествен, 

непринуден и приветлив - това не бива да се бърка с прекалено ухажване и 

сервилничене пред потенциалния респондент. Да покаже на изследваното лице, 

че е дошъл при него с искреното желание да узнае уникалното мнение на този 

човек по изучаваните въпроси, че лично той високо цени факта, че респондентът 

му отделя от времето си и че провеждането на интервюто не е за интервюера 

просто “отбиване на служебен ангажимент”, а възможност да се запознае с 

интересни хора, хора с богат опит и ценни мнения и т.н. И нещо друго: 

Интервюерът дълбоко в себе си трябва наистина да е доброжелателно настроен 

към своя респондент. Тези неща обикновено не се казват, те се усещат по чисто 

емпатичен път. Никакви думи и уговаряния не могат да въздействат така, както 

една усмивка от сърце и вежливо отправена молба за пълноценно 

сътрудничество. Почувствал интервюера като човек, търсещ интересен нов 

събеседник, респондентът може да получи силен мотив за съвестно участие в 

интервюто. 

3. Защо хората отказват да бъдат интервюирани и как да „обърнем“ 

този процес? 

3.1. Мотиви и причини за отказите 

Обстойното изучаване на мотивите, детерминиращи решението на 

определен човек да отговори положително на поканата за участие в интервю, 

естествено насочва линията на анализа към изследване на причините, поради 

които потенциалният респондент отказва да участва в замисленото 

изследване. 

С други думи, ако в началото търсихме отговор на въпроса защо човек би 
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участвал в едно изследване (интервю), то сега ще погледнем на проблема от 

другата му страна - защо човек не би се включил в дадено изследване 

(интервю). Някой би могъл да възрази, че отговорът на първия въпрос 

имплицитно съдържа в себе си възможността за посочване на решение на втория 

въпрос. Това е вярно, но действителността винаги е по-богата от логическите 

схеми и понятията, с които се опитваме да я опишем. Така че самостоятелното 

теоретизиране на поводите и причините за отказите се оказва необходима 

изследователска стъпка. 

Методическият интерес към тези проблеми е вървял успоредно с 

утвърждаването на социологическите изследвания като важен инструмент в 

процеса на изучаване и осмисляне на социалната действителност. Така например, 

колегите ни „зад океана“ вече четвърто десетилетие изучават възможностите за 

овладяване на отказите. Още през 1963 година Скелтън обръща вниманието на 

социолозите към факта, че хората отказват да отговарят на въпроси за 

имущественото им състояние. Същата година друг изследовател (Робинс) 

установява наличието на връзка между нивото на отказите и етническата 

принадлежност на респондентите. Търсенията се фокусират предимно в тези две 

посоки, докато през 1975 година Хоукинс доказва наличието на субстанционални 

изкривявания на изследването в резултат на неотговорилите. Оттук нататък 

усилията се концентрират към изучаване на трудните за достъп респонденти, 

като се прави опит за конструиране на демографски профил на отказващите 

(Уилкокс, 1977; Хоукинс, 1977). 

Важността на подобни изследвания се състои не само в оценяването на 

възможните изкривявания (т.е. влиянието на отказите върху представителността 

на изследванията), но и в събирането на знания за отказващите и за възможните 

стратегии за редуциране на отказите. В тази традиция е и изследването на Де 

Майо (1980 год.), която извършва изключително ценни наблюдения върху нивото 

на кооперативност на една постоянна съвкупност от домакинства в хода на 8 

последователни интервюта. Водената подробна статистика на отказите разкрива 

някои съществени детайли от ситуацията на отказите. 

Опитите ни да се опрем на българската традиция в това отношение бяха 

интересни и поучителни. Оказа се, че целенасочено изучаване на нивата на 

отказите, както и на причините за появата им, е правено само веднъж през 
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1995/96 г. (Ченгелова, 1996). Няма да крием, че това бе допълнителен стимул и 

предизвикателство. Същевременно изпитахме върху гърба си несъвършенствата 

на първите стъпки. Тук се показват някои от по-интересните находки на този 

направен опит. 

Фокусът на изследванията бе поставен върху най-съществените от 

методическа гледна точка въпроси. Кои хора отказват най-често? С какво се 

характеризира социално-демографският им профил? С какви доводи си служат 

отказващите и кои причини стоят в основата на получените откази? И можем ли 

и ако да, как конкретно, да повлияем върху формираната ситуация на отказ? Кога 

интервюерът трябва да упорства в постигането на съгласието на респондента и 

при кои случаи е по-добре да прекъсне контакта? 

Набирането на емпиричния материал за отказите бе интересна във всяко 

отношение изследователска работа. Трябва да кажем, че по силата на своята 

специфика демоскопските проучвания се оказаха чудесна изследователска база. 

Ценна информация бе получена и за ситуациите на отказ при телефонните 

интервюта. Опитът ни да проследим нивата на откази при изследванията в 

Института по социология бе значително затруднен, тъй като повечето 

изследователи не обръщат внимание върху този „методически“ проблем. В 

резултат на това една малка част от авторските колективи предвиждат и водят 

статистика на получените откази. 

Въпреки това бе събран значителен емпиричен материал, който позволи да 

се направят по-сериозни методически анализи. Ситуацията на отказа е доста 

интересна както от методическа гледна точка, така и от гледна точка на 

психологията на общуването. 

Най-общо ситуацията на отказа се характеризира с непостигане на 

съгласие по обективирането на дадена цел в съвместна за двамата дейност. 

Отказът е резултат от разминаване или сблъсък на интереси, нагласи, актуални 

потребности. Отказът също така е нежелание да се наруши установеното 

личностно статукво, стремеж към запазване интегралността на „Аз-образа“. По 

принцип, средностатистическият човек отказва да бъде съпричастен и да взема 

участие в дейност, която му се струва безсмислена, неинтересна, скучна, 

отегчаваща, подозрителна, опасна, антисоциална, неморална и т.н. Реакцията на 

индивида по повод отправеното към него предложение ще зависи от това от това 
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коя от тези характеристики ще бъде приписана на конкретната дейност. 

Формирането на отказа понякога е светкавичен процес. Това 

характеризира случаите, когато реципиентът бъде поставен пред ситуация, за 

която има предварително категорично мнение и представа. В съответствие с това 

се активизира и адекватната нагласа за действие. Ако едно дете е било възпитано 

да възприема като табу случайните запознанства, години наред тази мисловна 

нагласа ще бъде сериозна бариера в общуването му с хората. Ако се обърнем към 

такъв човек с молба за интервю, ще трябва да спечелим най-напред чисто 

човешкото му доверие и едва тогава да го мотивираме със специфичните средства 

на конкретното интервю. 

От друга страна, нерядко до отказ се стига след сериозни размишления. 

Ситуацията може да бъде трудна за преценка и да изисква претеглянето на 

всички „за“ и „против“ този контакт. Налице е сериозна борба на мотиви. В тези 

случаи хората търсят допълнителна информация, привеждат свои аргументи и 

едва тогава решават дали си струва и дали могат да приемат поканата. Има и 

нещо друго. Тук силно действие има и мотивът „редно ли е?“. Т.е. нещата се 

преценяват от гледна точка на социално допустимото и желателното. Отчита се и 

възможността за санкциониране на социално неприемливото и забраненото. 

Възможностите за привличане на такъв човек за респондент са до голяма степен 

в ръцете на интервюера: ако бъде намерен аргументът с неоспорима сила, лицето 

ще приеме. В противен случай може да се присъедини към групата на 

отказващите. 

Кои са най-често посочваните извинения при отказ? Класификацията на 

използваните от самите респонденти извинения (поводи) за отклоняване 

молбата за участие в изследване изглежда по следния начин: 

 Заетост с някаква важна работа, респективно липса на време; 

 Физическа и психическа умора; 

 Болест; 

 Предстоящи важни събития; 

 Неподходящо време от деня; 

 Неподходящо място; 

 Неосведоменост по темата. 

Справедливостта изисква да се посочи, че в някои случаи посочените 
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причини наистина съответстват на реалното състояние на нещата, поради което 

не бихме могли да обвиним такъв потенциален респондент в некоректност. В 

подобен случай е задължително да потърсим взаимно приемлив компромис и да 

осъществим интервюто при по-подходящи условия. 

Много често обаче хората си служат с горепосочените най-общи извинения, 

за да прикрият истинските си мотиви за неучастие. Немалка част от тези хора 

съзнателно не посочват мотивите си, т.е. те просто не желаят да направят това, 

докато други хора действително не са наясно със себе си. Защо е така? Хората 

далеч не винаги осъзнават мотивите си за дадена постъпка. Понякога 

протичащата борба на мотиви е толкова сложна, че и самият индивид не в 

състояние да обхване същността на целия процес. Формирането на решението за 

определено действие може да остане на подсъзнателно ниво. Поради това човек 

може да се самозалъже с определено оправдание за постъпката си, а истинският 

мотив да остане дълбоко скрит в съзнанието му. 

Причините за отказ от участие в интервю трябва да се търсят на ниво 

нагласи, ценностни ориентации и актуални потребности. В структуриран вид, 

причините за отказ от участие в интервю са следните: 

 Отрицателно общо отношение и предварителна представа за 

социалните и социологическите изследвания; 

 Лицето не приема положително научното звено, провеждащо 

изследването, или поръчителя на изследването; 

 Темата на изследването не събужда интерес; лицето е 

безразлично към предлаганите му за дискутиране въпроси; 

 Лицето има интерес към темата на изследването, но 

преценява, че не е достатъчно добре осведомено; 

 Темата на изследване предизвиква отрицателни емоции у 

потенциалния респондент - лицето не желае да дава информация по тази 

тема; 

 Лицето се е заинтересувало от темата, но не вярва в 

собствените си сили - изпитва вътрешна неувереност от това дали ще се 

справи успешно с интервюто; 

 Целта на изследването не се възприема: лицето или смята,че 

от него се иска прекалено много, или пък определя изследването като 
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безсмислено; 

 Потенциалният респондент може да бъде притеснен от начина 

на провеждане на интервюто: може да предпочита анкети със 

самопопълване или телефонни интервюта, в резултат на което да реши, че 

активното присъствие на интервюера ще наруши вътрешното му 

равновесие; 

 Лицето не възприема интервюера: интервюерът не му вдъхва 

доверие, антипатичен му е или напротив, смущава се от интервюера 

(възприема го предимно от гледна точка на неговия пол); 

 Ситуационните условия: мястото за провеждане на интервюто 

не е подходящо; избраното време не е удобно; моментната заетост на лицето 

не му позволява да отдели време за интервю или пък е с по-голяма 

личностна стойност за него; присъствието на странични лица възпрепятства 

провеждането на интервюто; 

 Субектните особености на потенциалния респондент: неговия 

характер, темперамент, тип висша нервна дейност; 

 Актуалните потребности на лицето. 

Анализът на отказите в българската социологическа практика позволява 

да се разграничат три вида откази - 1) лаконични, 2) обяснително-

категорични и 3) уклончиви. 

Лаконичен е този отказ, при който лицето директно заявява, че не желае 

да участва. То не дава по-нататъшни пояснения за причината за този свой избор. 

Лицето просто и лаконично обявява решението си - рядко го аргументира и 

изобщо не се притеснява от факта, че отказва да участва в предложената му 

дейност. Вътрешната самоувереност и спокойствие, с което се прави този вид 

откази, индикира устойчивост на лицето и дълбоко вътрешно усещане за 

правилността на неговата постъпка. лицето не се колебае, нито премисля 

варианти за поведението си - то е сигурно, че това е правилното решение и затова 

го обявява без вътрешни колебания. тези откази са неспасяеми. На интервюера не 

му остава нищо друго, освен да се извини любезно и да потърси следващия 

адресат. 

Другите два вида откази са съпроводени с посочване причината за това 

решение. Потенциалният респондент се чувства задължен да аргументира 
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правото си на избор за включване в изследването. Причината, която той ще 

посочи, може да отговаря на реалността или да е съвсем различна от истинския 

му мотив за невключване в интервюто. В случая по-важно е самото отношение на 

това лице към факта, че е било посетено. Тук потенциалните респонденти се 

разделят на две групи, като формират съответния вид отказ. 

Първата група обхваща тези лица, които привеждат някаква причина, без 

да се чувстват задължени да мотивират пред интервюера отказа си. Вътрешната 

им убеденост, че постъпват правилно, е по-силна от потребността да докажат 

правотата на избора си. Обикновено тези откази са придружени от фрази, като: 

„Зает съм.“, „Уморен съм.“, „Имам гости.“, „Омръзна ми от изследвания.“ и др. 

подобни в този дух. Тези откази формулираме като обяснително-категорични. 

За разлика от тях респондентите от втората група съпровождат отказа си с 

дълги извинения, целта на които е интервюерът да бъде убеден в обективната 

невъзможност на замисления контакт. За хората от този тип е важно по-скоро да 

покажат, че по принцип нямат нищо против провеждането на социологически 

изследвания, но в конкретния случай нямат възможност да го сторят. Обичайните 

откази от този тип са дълги и са от типа: „С най-голямо желание бих участвал, но 

помислете сами, толкова изследвания се провеждат, а няма никакъв резултат, 

всичко си е по-старому.“, „Ако имах малко повече време, бих се включил/а, но точно 

сега имам много важна работа и не мога да я отложа. Потърсете друг човек.” 

Това представляват отказите, които определяме като уклончиви. 

Разбира се, трябва да се отчита и обстоятелството, че въпреки 

положителните си предварителни нагласи, човек може да отдаде 

предпочитанията си на по-важна за него текуща дейност и по тази причина да 

откаже. Това обстоятелство следва да се има предвид дотолкова, доколкото 

интервюерът може да опита да получи съгласие за разговор с лицето в друго, по-

подходящо време. Реакциите на потенциалния респондент в този случай ще 

подскажат каква по-нататъшна тактика да се избере, така че да се избегне отказа. 

Не е изключен и вариантът лицето недвусмислено да формулира нежеланието си 

за участие в конкретното изследване. 

Приведените разсъждения описват най-общо ситуацията на отказа и 

възможните вариации в начините, по които хората стигат до това решение. 

Формирането на отказите протича по различен начин в зависимост от вида на 
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изследването и спецификата на използваната методика. Рядко са хората, които 

отказват при каквито и да е обстоятелства. Повечето от потенциалните 

респонденти възприемат положително определена изследователска ситуация, но 

решително отказват да се включат при друг по-различен случай. В това 

отношение, показателни са ситуациите на демоскопските проучвания 

(проучванията на общественото мнение) и телефонните интервюта. 

3.2. Методически препоръки за минимизиране на отказите 

3.2.1. Някои общи констатации 

В съответствие с представите и нагласите си за социологическите 

изследвания потенциалните респонденти могат да се разделят на следните 

основни групи: 

1. Групата на тези, които оценяват положително провеждането на 

проучвания и с желание се включват в тях. 

2. Групата на тези, които възприемат с разбиране практиката на 

социалните и социологическите изследвания, но не виждат смисъл лично да 

участват в тях. 

3. Групата на тези, които не одобряват по принцип социалните и 

социологическите изследвания, но под влиянието на определени фактори биха се 

съгласили да вземат участие в конкретно изследване. 

4. Групата на негативно настроените към социалните и социологическите 

проучвания - тези, които и по принцип не одобряват подобни изследвания, и при 

всеки конкретен повод реагират с категоричен отказ. 

5. Групата на колебаещите се - това са хората, които нямат ясно 

артикулирана предварителна представа за социалните и социологическите 

изследвания. Включването им в дадено проучване зависи от убедителността и 

чара на интервюера. Често пъти присъстващите странични лица се тези, които 

допълнително стимулират или разколебават избора на конкретния човек. 

Както се вижда, само първата от изброените пет условни групи би могла да 

облекчи работата ни на терена. Това са така наречените идеални потенциални 

респонденти, пред които задачата се свежда до коректно и грамотно представяне 

на изследователските цели и задачи. Респондентите от останалите групи могат да 

привлечени към едно конкретно изследване с цената на много повече труд, 

методическа изобретателност, такт и търпение. Най-трудни за спечелване са 
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хората от втората и четвъртата групи. Практически, те най-често излъчват 

отказващи. 

Нагласите за неучастие сред населението могат да създадат сериозни 

методически проблеми при реализирането на едно изследване. Очевидно е, че не 

можем да променим с магическа пръчка действителността, в която живеем. Но 

можем да адаптираме използваните от нас методи към новите реалности. 

Следователно, трябва да разгледаме използваните от изследователите 

методики от гледна точка на това доколко те допринасят за положителното 

мотивиране на хората и за превръщането им от потенциални в реални 

респонденти на дадено изследване. 

Българската социологическа практика дава достатъчно основания за 

сериозно разглеждане на въпроса за отказите. Но въпреки това, до момента не се 

правени сериозни изследвания на отказите - поне що се отнася до такива 

методически изследвания, чийто предмет е опитът на българските изследователи 

за минимизиране на отказите. Анализът на изследователската практика дава 

възможност да се събере методическо знание по следните основни показатели: 

1. Причини за отказите: има немалко методически наблюдения и на тяхна 

основа са установени основните причини, поради които хората отказват да 

участват в изследвания по метода на интервюто. 

2. Мотиви за отказите: налице е също така знание за това кое би 

мотивирало хората за участие в дадено изследване. Изследвани са 

взаимозависимостите между различните елементи на методиката и 

положителната мотивация сред потенциалните респонденти за включване в 

интервю. 

3. Профили на отказващите: методическите наблюдения позволяват да се 

изградят работни схеми за описание на отказващите в зависимост от техния пол, 

възраст, образование и местоживеене. 

За разработването на печеливши стратегии е необходимо да се генерира 

по-богата база от емпирични данни за отказващите и техните мотиви, да се 

експериментира с конкретни техники за работа с различните групи население. 

В ежедневното си общуване хората следват различни поведенчески 

модели, но що се отнася до даването на съгласие са валидни няколко основни 

принципа (Робърт Сиалдини, 1992). Тези принципи получават интересно звучене, 
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ако се приложат спрямо ситуацията на изследванията: 

Реципрочност. Хората реагират по начин, реципрочен на насоченото към 

тях действие (влияние). Съгласно този принцип, ако подходим положително към 

даден човек, той се чувства длъжен да отговори в същия дух. 

В този смисъл изследователите могат да използват силата на изричното 

споменаване на ползата от изследването за самите респонденти. Практиката 

показва, че този методически ход действа изключително добре върху 

изграждането на положителна мотивация. Освен това, стимулиращ ефект сред 

потенциалните респонденти има изпращането на предварителни писма, брошури 

или пък раздаването на дребни подаръци за спомен. Такъв жест не може да бъде 

отминат с мълчание. Хората чувстват, че трябва да отговорят на проявеното към 

тях уважение. 

Постоянство, консистенстност. Хората обичат да се придържат към вече 

изказаната позиция, становище. Ако им предложим да участват в дейност, която 

съответства (доразвива, укрепва) позициите им, ще приемат на драго сърце. 

Отнесено към нашия случай, това означава, че изследователите могат да 

разчитат на по-високо ниво на кооперативност тогава, когато специално се 

подчертава връзката между участието в изследването и споделяните от хората 

нагласи, вярвания. 

Тук, обаче, има една особеност. Това, че някой се е включил с готовност в 

дадено изследване, не означава, че оттук нататък той ще продължи възприетата 

линия на кооперативност. Човекът може да реши, че е изпълнил дълга си на 

респондент и да прекрати по-нататъшните опити да бъде изследван. 

Социално утвърждаване. Хората са по-склонни да участват в дадено 

действие, когато вярват, че подобните им приемат (одобряват) същото това 

действие. Ако преобладаващата част от населението споделя становището, че 

участието в социологическите изследвания е значим и необходим елемент от 

социалните отношения, вероятността и останалата част от хората да възприемат 

идентичен оценъчен модел значително се увеличава. 

Но същият този принцип може да доведе до едно усложнение. Възможно е 

да попаднем на респонденти, чиято логика на разсъждения да е следната: щом 

има толкова много съзнателни хора, които с готовност ще се включат в 

изследванията, тогава защо просто не се обърнете към някой от тях, а мен 
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оставете на мира!. 

Авторитетност. Хората с охота се отзовават, ако вярват, че молбата се 

отправя от съответно оторизираните звена. Ако някое изследователско звено е 

получило общо признание и се е утвърдило в обществото като авторитет в 

съответната област, неговото споменаване е силен мотив за привличане на 

хората. 

Изследователите добре познават ефекта на подобни нагласи и представи. 

Известно е, че има звена, които се ползват с добро име сред населението, и други, 

които не се радват на добър прием. Когато работим от името на първите, работата 

ни по спечелване на респондентите значително се улеснява. Много по-голямо 

методическо жонгльорство се изисква в случаите с институциите от втория тип. 

Очевидно е, че тяхното споменаване трябва да става мимоходом, като се 

завоалира с други, по-силни аргументи. 

Ценност. Колкото по-малка (рядка) е възможността за включване в дадена 

дейност, толкова по-голяма ценност има тя за съответния човек. Смисълът на 

този принцип се свежда до това да покажем на респондента, че изследването 

обхваща ограничен брой хора, да речем 1 на 100 000 души. Акцентът трябва да се 

постави върху това, че от всички тези 100 000 души именно на него се е паднала 

честта да изкаже мнението си по изследваната тема. 

Приведеният аргумент, обаче, има ограничена сила. Тя се изчерпва с 

натрупването на по-голям респондентски опит. За хората, които имат зад гърба си 

4 и 5 участия, първоначалната притегателност на контакта им с изследователите 

се е притъпила. Докато първото участие крие загадъчност и носи голяма доза 

неизвестност, което всъщност е типично за всяко ново преживяване, третата или 

четвъртата изява като респондент се възприема като нещо добре познато, едва ли 

не шаблонно. Това значително намалява привлекателността на всяка следваща 

покана за включване в изследване, респективно увеличава вероятността от 

получаване на отказ. 

Харесване. Очевиден факт е, че хората предпочитат да общуват с някой, 

който им допада. 

При установяването на първоначалния контакт взаимното харесване 

между интервюера и респондента е повече от коректив. Понякога именно то е 

решаващият мотив за провеждането на интервюто. Ето защо личният чар, 
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цялостното излъчване на интервюера е от огромно значение за спечелването на 

един респондент. 

Към разгледаните 6 принципа на приемане на нечия молба (покана) ще 

добавим и резултатите от анализа ни върху мотивационните процеси при 

установяването на първоначален контакт с респондентите. 

В основата на съгласието за включване в изследване могат да стоят 

вътрешни, иманентно присъщи на личността причини или външно привнесени 

мотиви. По-долу ги представяме в най-общ, синтезиран вид. 

1. Вътрешни, иманентно присъщи на личността, причини: 

 Предварителните нагласи за социологическите изследвания; 

 Предишният положителен опит; 

 Потребността от самоутвърждаване; 

 Потребността от социално признание; 

 Потребността от общуване; 

 Усвоените модели за общуване, включително моделът за 

реципрочност в отношенията и моделът за респект към обществените 

институции; 

 Личностните качества на индивида: контактност, 

любознателност, нежелание да влизат в конфликт, неумение да отказват; 

2. Външно привнесени мотиви: 

 Интересна и значима проблематика на изследването; 

 Любопитство към този род дейност; 

 Лична полза от изследването (спомага или директно решава 

проблеми на респондента); 

 Добра информираност по темата; 

 Емоционална съпричастност/лична ангажираност към темата 

 Авторитетен спонсор на изследването; 

 Поласкани са, че авторитетни звена се интересуват от 

мнението им; 

 Приемлива/атрактивна форма на провеждане на интервюто; 

 Възможност за влияние върху формирането на важни 

социални решения; 

 Възприемат интервюто като форма на социално сближаване; 



Интервюто в социалните науки 

 

 338 

(усещане за съпричастност към социалното цяло); 

 Желание да избяга от собствените си проблеми; 

 Симпатия към интервюера; 

 Съжаление към интервюера; 

 Желание да се изяви пред присъстващите странични лица. 

Като имаме предвид изброените особености на мотивационните процеси и 

принципите на приемане на молбата, бихме могли да пристъпим към 

разработването на печеливши стратегии. 

Какви конкретни стъпки да предприемем, за да „спечелим“ включените в 

извадката хора? 

Всяко конкретно изследване решава специфични задачи и в съответствие с 

това залага на използването на определена методика на регистрация. Затова не 

могат да бъдат предложени еднозначни методически решения на проблема за 

спечелването на респондентите. 

Повече от очевидно е, че всеки конкретен методически случай се нуждае от 

самостоятелно обмисляне. Резервите за намаляване на отказите трябва да се 

търсят най-вече в спецификата на използвания метод. Всеки метод има своите 

силни и слаби страни. Ако ги интерпретираме от гледна точка на повишаването 

привлекателността на метода, ще открием неподозирани възможности за 

намаляване нивата на отказите. 

Според нас, все пак има някои методически „хитрини“, които биха 

могли да се адаптират към условията на конкретната методика. За какво по-

точно става въпрос? 

На първо място, установяването на предварителен контакт с 

потенциалните респонденти. Българската традиция на провеждане на 

социологически изследвания практически игнорира тази възможност. В същото 

време, опитът на западните социолози говори показва, че изпращането на 

предварителни писма или провеждането на предварителни телефонни разговори 

се възприема с голямо разбиране от бъдещите единици на изследването. Хората 

оценяват проявеното към тях специално внимание, което засилва общата им 

положителна нагласа към изследването. 

Предварителното уведомяване и запознаване на потенциалните 

респонденти с целите и задачите на изследването позволява да бъдат избегнати 
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редица иначе неспасяеми откази, възникващи в резултат на: 

 Страх от срещата с непознат човек, представящ се като 

интервюер; 

 Психическа неподготвеност на хората за участие в 

изследването; 

 Неувереност на хората в собствените им сили; 

 Елемент на изненадата, който има стресиращ ефект върху 

някои хора и води до формирането на отказ; 

 Неподходящо време за провеждане на разговора - ако вече сме 

предупредили хората за времето, когато ще ги потърсим, вероятността да 

ги заварим готови за интервюто е по-голяма. 

Разбира се, наясно сме, че тази препоръка ще предизвика най-малкото два 

контрааргумента: а) изследванията се провеждат с минимални финансови 

средства (така че едва ли ще се намерят пари и за предварителни пощенски 

разходи) и б) изследванията са силно ограничени като срокове за изпълнение. 

Приемаме тези възражения, но смятаме, че проблемите не са чак толкова 

неразрешими. Изследователите (а също и възложителите) само биха спечелили, 

ако инвестират част от финансовите средства в уведомяването на потенциалните 

респонденти. 

След като вече сме информирали хората за предстоящото изследване, 

можем да тръгнем към набелязаните адреси. 

Много често изследователите подценяват значимостта на фактора 

подходящо време за провеждане на интервюто. Но фактите дават основание да се 

твърди, че зад предпочитанията на респондентите относно времето (и мястото) 

на провеждане на интервюто се крият значими личностни фактори. Така 

например, респондентите, които искат втора среща с интервюера в посочено от 

тях време и място, решават по този начин някои съществени за тях проблеми. 

На първо място, това може да е свързано с необходимостта да останат 

насаме със себе си и да спечелят време, за да се подготвят по-добре за 

предстоящото интервю. Причините за подобно действие най-често са 

недостатъчната самоувереност в собствените сили или пък недостатъчната 

осведоменост по проблема. 

На второ място, респондентът може да предпочете срещата му с 
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интервюера да стане извън дома му, на място, където ще се чувства максимално 

добре. Това може да е начин да се избяга от прякото присъствие на близки и 

роднини, които респондентът възприема като авторитети и като личности, които 

ще му попречат да води спокоен разговор по темата на интервюто. 

Третата група причини е свързана с недостатъчната мотивация на лицето 

за включване в интервюто. Респондентът е под влияние на различни по сила и 

посока мотиви и ако тази борба изисква по-продължително време, много е 

възможно уговарянето на допълнителна среща да е начинът за търсене на 

отсрочка. 

На четвърто място, някои респонденти просто се срамуват направо да 

заявят нежеланието си да бъдат интервюирани. Било поради подчертано силното 

си желание да следват социално приемливите модели на поведение, било поради 

неумението си да казват направо „не”, било поради нежеланието си да обидят 

интервюера, тези хора предпочитат да си насрочат среща в ново време и след това 

просто „да не си бъдат в къщи”. 

На пето място, трябва да се отчете и вероятността при първото ни 

посещение респондентът да е зает с важна, личностно значима за него дейност, 

която той не би желал да прекъсва. Подчертаваме фактора „личностна 

значимост”, защото той е определящ за крайния избор на индивида  - човек може 

да прекъсне онова, което върши само ако прецени, че новопредложената му 

дейност има още по-голяма личностна стойност за него. Що се отнася до 

провеждането на телефонни интервюта, то тук респондентът не разполага с 

възможност за подобно маневриране. Обикновено му се казва, че въпросите са 

два-три и от него се очаква, ако се съгласи, да отговори веднага след това. 

Ето защо изборът на време за интервюиране се оказва не само решаващ - в 

редица ситуации това е ключовият фактор, предопределящ дали ще има интервю 

или не. 

Вторият успешен методически трик за спечелване на респонденти може 

да бъде оказването на подходящи жестове на внимание и благодарност към 

лицата, приели да изпълнят ролята на респонденти. Най-често това става под 

формата на раздаване на дребни сувенири на респондентите. Става дума за 

дипляни, подходящи рекламни материали, химикалки и прочие дреболии. За 

тяхното закупуване няма да отидат много средства, но ефектът върху хората ще 



Интервюто в социалните науки 

 

341 

бъде значителен. Учудващо е как именно тези дребни неща могат да преобърнат 

нечие гневно настроение в добронамереност. Разбира се, говорим преди всичко за 

контактите “очи в очи”. 

Трябва да имаме предвид и фактът, че все повече респонденти вече са чули, 

че „на Запад за участието в изследване се плаща“. Малко са тези, които направо си 

казват, че очакват подобно отношение да се установи и тук. Затова дребните 

сувенири могат да заменят донякъде усещането на тези хора, че са ощетени и че 

усилията им не са били подходящо възнаградени. 

Третият „опорен пункт“ от стратегията за спечелване на респонденти е 

качеството и капацитетът на екипа от интервюери. Внимателният подбор на 

интервюерите е абсолютно задължителен. Когато формираме екип за дадено 

изследване, трябва много добре да си представяме особеностите на изследваната 

съвкупност и в зависимост от това да изберем подходящите интервюери. Данните 

сочат, че различните възрастови групи респонденти се сработват с точно 

определени интервюери. Освен това, съществува връзка между изучаваната тема 

и пола на двамата партньори по интервю - жените и мъжете респонденти 

чувствително променят цялостното си поведение в зависимост от това дали ги 

интервюира мъж или жена. 

Уводните думи са следващата скрита сила в ръцете на изследователя. 

Независимо колко опитни са интервюерите и колко успешна е личната им 

стратегия за привличане на респонденти, изследователят е този, който трябва да 

помисли за подходящи въвеждащи думи. Именно в умението да се докосне 

правилната струна в съзнанието на респондентите се крие разковничето за 

ниските нива на откази. Всяка дума от обръщението към респондента трябва да е 

внимателно премислена, така че да постига максимален мотивиращ ефект. Към 

това може да се помисли и за някои допълнителни аргументи, които 

интервюерите биха могли да използват при по-трудните респонденти. 

С други думи, интервюерът трябва да замине на терена с ясна представа 

за това с какви хора ще се срещне. Би било чудесно, ако заедно с това разполага 

и с няколко готови запасни стратегии за убеждаване на колебаещите се и 

отказващите лица. Така ще може да реагира бързо и убедително в различните 

ситуации на терена. 

Тъй като разработването на силни уводни думи е наистина сложна работа, 
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се препоръчва да бъдат подготвени няколко варианта, като всеки от тях 

предварително се изпробва върху малка група лица (с идентични на генералната 

съвкупност характеристики). Така още на етапа на подготовката на изследването 

може да се достигне до оптималния вариант. Сегашната практика е обратна - едва 

когато интервюерите предават отчетите си, научаваме кои са били най-

успешните подходи и кои аргументи са натежавали при вземането на решение за 

участие в изследването. 

Както стана ясно от предходния анализ, сериозен дял от отказващите 

вземат това решение под влиянието на престижни съображения. Често усещането 

за възможно накърняване на личния престиж се създава от неудачния вариант на 

интервюиране. Ако предложим на един стеснителен и неуверен в себе си човек да 

го запишем с касетофон, ако настояваме ние да четем въпросите, докато 

респондентът няма никаква визуална представа за тях, ако при трети случай 

включим повече открити въпроси - това са все ситуации, които могат да 

предизвикат негативна реакция. Дори и да е било налице положително желание 

за участие, то може да бъде разколебано, ако потенциалният респондент реши, че 

предлаганата форма на провеждане на интервюто ще го затрудни. 

Изходът: да предвидим няколко варианта на водене на интервюто, 

които максимално да са съобразени с особеностите на изследваната 

съвкупност. 

Не по-маловажно е и графическото оформяне на въпросника. Малко 

изследователи си дават сметка, че респондентите искат да видят, да разгледат 

самия въпросник. Ако включените в него въпроси са привлекателно представени, 

ако сме помислили за по-необичайни графични решения, това ще бъде 

допълнителният ни коз за спечелване на респонденти. Защото методическите 

изследванията показаха, че сред населението вече се формират ясни изисквания 

спрямо изследователите. Малко са хората, които биха участвали в проучванията 

“на всяка цена”. Все повече са тези, които очакват да научат нещо интересно, да 

видят нещо, което да им достави интелектуално удоволствие. В противен случай 

изследването се приема като поредната проява на добре позната, скучна дейност. 

А кой би желал доброволно да се включи в досадни, безинтересни проучвания? 

Описаните тук методически похвати са теоретически съществуващи 

възможности. Доколко прагматично ще бъдат използвани в дадено изследване е 



Интервюто в социалните науки 

 

343 

друг въпрос. Все пак вярваме, че въпреки надпреварата с времето и финансовите 

средства, изследователите ще се замислят и върху търсенето на адекватните за 

дадено проучване методически стратегии за спечелване на респондентите. 

3.2.2. Стратегии за намаляване на отказите при демоскопските 

проучвания 

Проблемът за намаляване нивата на отказите при този специфичен вид 

проучвания е глобален. Нежеланието за участие е отражение на политическата 

апатия, която от своя страна е следствие от разочарованието на хората от 

действителността. Еуфорията от времето, обещаващо радикални промени 

отстъпи място на излъганите надежди, на трудностите по ежедневното оцеляване 

на хората. 

Както е известно, демоскопските проучвания търсят мнението на хората по 

злободневни, актуални политически въпроси и тенденции. В този смисъл подобен 

вид проучвания най-бързо изпитват върху себе си силата на бумеранга. Хората 

откликват на поканата за съдействие, защото вярват, че някой наистина се 

интересува от мнението им по важни за страната проблеми. Всъщност, това е част 

от стратегията на изследователите при създаването на положителна мотивация 

за включване в проучванията. 

В един момент, обаче, хората разбират, че независимо от личната им 

ангажираност и желанието им да бъдат полезни в общонароден мащаб, ефектът 

от проведените проучвания е почти незабележим. Затова следващата покана за 

участие се възприема като нещо безсмислено, като „губи-време“ или като 

„отбиване на номер“. Това безспорно увеличава процентът на хората, които не 

желаят да слушат обясненията на интервюерите. 

Опитът ни в изследването на причините за неучастие подсказва някои 

от възможните пътища за намаляване нивата на отказите. Методическата 

задача включва изследването на онези скрити резерви, които биха довели до 

по-успешно реализиране на планираните извадки. 

Разработването на адекватни стратегии за привличане на респонденти 

трябва да се съобрази с най-често срещаните мотиви за отказ( така както ги 

декларират самите респонденти). Бихме могли да поразсъждаваме върху това как 

всеки един от посочваните мотиви може да бъде неутрализиран. 

На първо място, не бива излишно да се акцентира върху политическия 
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характер на проучването. Като правило, почти всяко изследване включва и по-

леки, по-интересни теми. Интервюерът би могъл да започне с някоя от тях, като 

по този начин събуди любопитството на конкретния човек. А въпросите за 

изясняване на мненията по политическите въпроси ще минат сякаш на втори 

план. 

Този проблем е тясно свързан с широко дискутирания въпрос за това по 

какъв начин трябва да се съобщава целта на изследването пред респондентите. 

Традиционното разделение на учените е известно. Част от тях пледират в полза 

на изчерпателното, пълно представяне на целите и задачите на изследването. 

Това се свързва с понятията за коректно отношение към изследваните хора. 

Други учени застъпват подхода, съгласно който не е необходимо да затрупваме 

хората с изчерпателна информация, още повече, че тя не винаги се възприема по 

очаквания от нас начин, респективно, няма адекватен ефект. Достатъчно е кратко, 

но съдържателно да опишем предстоящото изследване, като акцентираме върху 

онези моменти, които ще стимулират интереса на бъдещите респонденти и ще ги 

мотивират за добросъвестно участие в изследването. 

Предвид деликатността на демоскопските проучвания, вторият начин за 

представяне целите и задачите на изследването изглежда по-приемлив. Когато 

обмисляме уводните думи, добре премерените дози актуалност и значимост на 

изследването трябва да се съчетаят с подчертаването на една или две пикантни 

теми. 

Този методически ход има най-малкото две следствия: а) значително ще 

намали резистентността на хората към иначе чисто политическия характер на 

изследването и б) много е вероятно в контекста на останалите теми въпросите за 

измерване на политическите настроения да бъдат схванати като нещо съвсем 

безболезнено. Ето защо той успешно може да се използва за отразяване на такива 

мотиви за отказ, като страх от дискутиране по политически теми и обща апатия и 

разочарование от политическата действителност.  

Логиката на горните разсъждения насочва и към същността на 

използвания при демоскопските проучвания метод на стандартизираното 

интервю. Сегашната практика се базира изключително на този метод. 

Последните методически наблюдения говорят, че трябва да се прояви по-голяма 

гъвкавост. Очевидна е необходимостта от адаптиране на стандартизираното 
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интервю към спецификата на демоскопските изследвания. Интервюерите най-

ясно чувстват тази потребност. Според техните впечатления, ако разговорът с 

даден човек започва трудно, то стриктното следване на предварително 

разработения въпросник още повече усложнява ситуацията. Далеч по-добре се 

възприема една друга тактика. Интервюерът преценява с какъв човек си има 

работа и започва разговор по някоя от включените във въпросника теми. 

Постепенно изчерпва предвидените въпроси, като някъде по средата вметва най-

деликатните въпроси. 

На практика, интервюерите работят по методика, която би могла да бъде 

дефинирана като полустандартизирано интервю. Въпросникът съдържа 

определен брой тематични блокове, с отворени и затворени въпроси. Условието 

за успешна работа с такъв въпросник е интервюерът отлично да познава всички 

включени теми, с най-малките подробности. Така би могъл да реагира бързо на 

всяка конкретна ситуация. 

Можем ли да препоръчаме тази разновидност като по-удачна? От гледна 

точка на създаването на психологически комфорт за респондентите, тя 

определено е по-добра. Освен това, подобна техника е за предпочитане при хора, 

които вече имат някакъв респондентски опит (т.е. очакват нещо по-различно, 

което да ги развълнува и да ги заинтересува). Много от потенциалните откази по 

причина на неадекватно състояние на респондента също могат да бъдат спасени с 

помощта на по-гъвкава техника на интервюиране. 

В този контекст придобива актуалност и друг методически детайл. 

Съгласно разпространената практика на демоскопските проучвания в България, 

интервюерът работи с един въпросник, в който регистрира отговорите на 

респондентите от цялото гнездо. Обикновено това са 8 души. Така предварително 

се задава моделът на интервюиране, при който лицето няма абсолютно никакъв 

визуална представа за въпросника. Интервюерът държи пред себе си карта, в 

която регистрира отговорите на респондента. 

Това води до значителни смущения в поведението на изследваните лица. 

На първо място, някои от тях се смущават от липсата на какъвто и да е контрол 

върху това, което интервюерът записва. По-мнителните преживяват този начин 

на интервюиране като изпит. На второ място, често възникват проблеми от 

невъзможността даден въпрос и отговорите към него да бъдат адекватно 



Интервюто в социалните науки 

 

 346 

възприети. Трудностите могат да се породят както от дългите формулировки на 

въпроса, така и от многото алтернативи за отговор. Човек просто не е в състояние 

да обхване в съзнанието си цялата тази информация. Резултатът от това е 

искането за повторно четене на въпроса, което допълнително удължава 

времетраенето на интервюто. Но то има и друг, на пръв поглед скрит ефект. Става 

дума за това, че честата необходимост от препрочитане на зададения въпрос 

създава у респондента чувство за малоценност, усещане за лошо справяне. Това 

може до такава степен да нарани престижа на някои хора, че те да пожелаят да 

прекъснат интервюто. 

Като следствие от възприетата форма на интервюиране и за да отговорим 

на потребността от разбираемо и привлекателно представяне на въпросите, 

използваме така наречените шоу-карти. С тяхна помощ респондентите получават 

по-отчетлива представа за възможните варианти на отговор. Тези карти са 

идеално средство при ранжиране на понятия (присъждане рангове на личности). 

С пълна сила могат да се прилагат и при онагледяване на таблично разработените 

въпроси. 

Въпреки това, следва да се помисли за използването на изпитаната 

практика, при която отговорите на всяко отделно лице се регистрират в отделна 

карта. Трябва да се предвиди възможност респондентът да има пред себе си 

екземпляр от въпросника. Дори и да не го попълва лично, пак ще бъде по-спокоен, 

защото ще отпаднат трудностите от слуховото възприемане на въпросите. 

Тази стъпка се препоръчва при положение, че се запази практиката на 

използване на стандартизираното интервю. В случай, че се предпочете нова 

разновидност на интервюто, проблемите придобиват други измерения. 

Резултатите от методическите наблюдения ни насочиха и към друг 

възможен източник за овладяване на отказите. Забелязахме, че младите 

интервюери получават най-много откази. За да бъдем още по-прецизни, носители 

на най-много откази се оказаха жените до 30 годишна възраст. Обяснението 

виждаме в това, че съществува противоречие между възрастовия профил на 

интервюерите и реалната възрастова структура на населението (около 36% са в 

пенсионна възраст). От друга страна, високият ръст на престъпността и масово 

разпространеното мнение, че младежите са сред основните извършители на 

престъпления също „допринасят” за получаването на повече откази сред по-
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младите интервюери. 

Очевидно, трябва да се помисли за преструктуриране на интервюерската 

мрежа. След като интервюерите над 30 г. се възприемат по-добре от населението, 

ще трябва да се съобразим с този факт. Мрежата ни трябва да е пригодена за 

постигане на максимален ефект от прилаганите методики. 

По-долу представяме в синтезиран вид какви техники могат да се прилагат 

в зависимост от посочения от респондента мотив за отказ. Ето как можем да 

постъпим в основните ситуации на отказ: 

 

Таблица 4. 

Структура на отказите при демоскопските проучвания 

Деклариран мотив за отказ Техника за неутрализиране на отказа 

Заетост с друга дейност или 
друго обективно обстоятелство 
(гости, умора, пътуване, нямам 
време, неудобно време) 

 Да се предложи друго, по-подходящо време, 
когато респондентът ще бъде свободен 
 Може да се предложи интервюто да се 
проведе на друго място 
 Ако заетостта е такава, че позволява 
успоредно провеждане на интервюто, това да се 
използва 

Нежелание да се говори по 
политически теми 

 Да се акцентира върху друга тема, която е 
по-привлекателна и по-безболезнена за 
конкретния респондент 

Неадекватно състояние  
(напреднала възраст, болест, 
недобро владеене на български 
език) 

Интервюерът преценява ситуацията и избира: 
 Оказва активна помощ на респондента (чете 
и попълва) 
 Пренася интервюто след 2-3- дни 

Разочарование от политическата 
действителност 

Това е най-трудната група за преубеждаване. 
Възможни подходи: 

 Подчертава се, че живеем в преходно време 
и динамични промени 
 Работи се за активиране самолюбието на 
респондента - Вие сте интелигентен човек и 
мнението на точно такива хора като Вас е най-
ценно 
 Авторитетни организации са поръчителите 
и за тях е от значение мнението на колкото 
може повече хора 
 Всяко изследване е само за себе си, защо не 
ни се доверите и сами ще видите разликата 

Не вярва на проучвания Да се акцентира върху: 
 Авторитета на поръчителя на изследването 
 Начина, по който обобщената информация 
ще послужи за благото на обществото 
 Конкретния принос на проучването за самия 
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респондент 

Остра негативна нагласа към 
социологическите изследвания 
по принцип 

 Подчертава се авторитета на научното 
звено, провеждащо изследването 
 Опита на изследователите 
 Значимостта на изследванията за 
създаването на по-ясна картина за социалната 
реалност 

Няма нищо против 
изследванията, но не желае 
лично да бъде въвличан 

 Да се стимулира чувството за 
принадлежност към социалната общност, 
отговорността на всеки за общото състояние на 
нещата 
 Да се наблегне върху интригуващите 
моменти от интервюто, така че да се възбуди 
интерес към темата 
 Може да се посочат данни за активността на 
хората при участието им в други изследвания 

Деклариран страх от възможни 
последствия 

С много такт и внимание човекът може да бъде 
спечелен: 

 Интервюерът се легитимира най-подробно 
(вкл.показва документ) 
 Обяснява най-достъпно начина на подбор на 
лицата 
 Посочва, че останалите хора са се съгласили 
и са останали много доволни от интервюто 
 Показва въпросника и обяснява, че 
отговорите се регистрират с кодове, така че не 
остават никакви данни за самоличността на 
респондента 
 Изтъква, че въпросите са много интересни, 
но че те в никакъв случай не засягат 
интересите на човека 

Декларирано колебание и страх 
от несправяне с въпросите 

 Подчертава се, че въпросите са на съвсем 
достъпен език и няма да представляват 
трудност 
 На човека се обяснява, че всеки въпрос има 
по няколко готови отговора, така че от тях 
може да избере този, който му харесва 
 Съобщава се, че ако възникнат трудности, 
интервюерът ще му помогне 

Наличие на отрицателен 
респондентски опит 

 Посочва се, че сегашното изследване се 
прави от известни учени с доказан опит 
 Акцентира се върху ползата на проучването 
за респондента 
 Показва се въпросника, най-интересните му 
части, които да събудят любопитството на 
човека 

Наличие на предишен 
респондентски опит, свързан с 
чувството за вече изпълнен дълг 

 Набляга се, че проучването е изключително 
значимо и на него разчитат авторитетни 
организации (посочва се кои точно) 
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към обществото  Апелира се към чувството за отговорност 
към обществото 

“Не желая” 
Ако е придружен дори и с 
минимален коментар, това 
трябва да се използва: 

 

“Не ме занимавайте с тези 
глупости!” 

 Вярно е, че понякога има и скучни теми. Но 
това, което Ви предлагаме сега, е много по-
различно. Работи се по специална методика. 
(показва се въпросника) 

“Оставете на мира.Имам си и 
други проблеми!” 

 Интервюто няма да Ви отнеме много време. 
А и ще се убедите, че въпросите са много 
интересни. Дори могат да Ви подскажат как да 
решите някои от собствените Ви проблеми!” 

“Писна ми от такива като Вас!”  Подчертава се, че изследването ще донесе 
лична полза на самия респондент 
 Обяснява се, че изследването е поръчано от 
авторитетна организация и че се прави от 
много добри специалисти 
 Набляга се на най-пикантните въпроси, за да 
се активира любопитството 

 

Тези техники могат успешно да неутрализират основната част от 

аргументите за отказ. Всеки от дискутираните проблеми има своето методическо 

основание. Вярваме, че ако погледнем с разбиране и нужната сериозност ще 

открием и нови възможности за повишаване ефективността от работата ни. 

3.2.3. Изследователски стратегии за „спечелване“ на респонденти за 

телефонно интервю 

Един от основните проблеми при телефонното интервю е изключително 

високото ниво на отказите от участие. Ето защо усилията на изследователите към 

усъвършенстване на методиката включва задължително разработването на 

„печеливши стратегии“. Целта е да бъдат привлечени по-голямата част от 

потенциалните респонденти към реално участие в интервюто. 

Отделяме специално внимание на този проблем, тъй като определено 

споделяме виждането, че най-важното е веднъж да убедим хората и да получим 

съгласието им за включване в интервюто. Както стана ясно и от предходния 

анализ, това е повратната точка в развитието на телефонното интервю. Оттук 

нататък само грубият методически пропуск може да доведе до срив на контакта. 

Според нас, за да бъде една изследователска стратегия „печеливша“, тя 

трябва да отчита следните важни момента: 
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А. Избор на подходящо време от деня за провеждане на интервюто 

Какъв процент от търсените лица ще бъдат открити и ще пожелаят да 

участват в интервюто зависи твърде много от това дали изследователят ще 

подбере подходящ интервал от деня. 

Обикновено, телефонните интервюта се провеждат в рамките на 2 или 3 

часа и това са часовете след приключване на работното време ( някъде между 18 и 

21 часа). Вярно е, че от гледна точка на вероятността хората да бъдат намерени, 

това е най-подходящото време. Но трябва да отчитаме и друго обстоятелство. 

Активната част от населението току-що се е прибрала по домовете си. Ако 

позвъним в тези часове, много възможно е да открием нашите потенциални 

респонденти в “неадекватна форма”: изморени след тежкия ден, гладни, тези хора 

желаят преди всичко да се отпуснат, да си починат и да се нахранят. Как ще 

посрещнат молбата ни за телефонно интервю тези хора? Шансът да ни откажат е 

много голям. 

Единственият начин да ги спечелим на наша страна е да приковем 

вниманието и интереса им още с първите си думи. Т.е. ние трябва да им кажем 

нещо, което би ги извело от състоянието им на физиологическа и психическа 

умора, нещо, което би подобрило настроението и самочувствието им. Как да стане 

това? Ето, че стигаме до втория елемент от стратегията ни за ефективно 

привличане на респонденти: 

Б. Прецизно разработване на уводните думи 

Ясно е, че встъпителните думи са решаващите. Те трябва да са максимално 

кратки и в същото време да носят цялата онази информация, която би наклонила 

избора на човека в полза на интервюто. Целта на уводните думи е да събудят 

любопитството на хората и да елиминират евентуалните им съмнения относно 

едно такова участие. 

Още първото изречение трябва да носи мотивиращ заряд, така че да 

привлече вниманието на потенциалния респондент и да го задържи на 

слушалката. Чудесно е, ако изследователите успеят да намерят някоя ключова 

дума, която да мотивира положително. 

Какво трябва да съдържат уводните думи? Различните автори предлагат 

свои версии, като се основават на опита си в това отношение. Ще се позовем на 

схващането на американския автор Дилман (1989, с. 99), тъй като то е най-близко 
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до представата ни за уводните думи. 

Независимо от възможните вариации, има задължителни елементи, които 

трябва да бъдат включени в уводните думи на анкетьора. Това са: 

а) кой се обажда - анкетьорът казва своето име; 

б) от името на коя социологическа агенция се обажда или пък кой е 

спонсорът на изследването; 

в) каква е темата на интервюто; 

г) каква ще бъде продължителността на интервюто; 

д) как се извършва подбора на телефонните номера; 

е) конфиденциалността на интервюто; 

ж) правото на респондента да задава въпроси за всичко онова, което го 

вълнува при воденето на интервюто. 

Освен тези елементи, анкетьорът би могъл да спомене как ще се използва 

събраната информация и какви въпроси съдържа интервюто - отворени или 

затворени. Може да се обясни как точно ще протече интервюто. 

Но онова, което има съществена мотивираща сила върху хората, е да се 

посочи каква ще бъде тяхната полза от провежданото интервю. Тук вече всичко 

зависи от изобретателността на изследователя, който би трябвало да помисли и 

посочи каква ще бъде практическата ценност на провежданото интервю и как то 

ще обогати ( в духовен или морален план) интервюираните лица. 

С времето изследователите се научават как най-добре да се обръщат към 

различни групи от хора. И въпреки това, разработването на силни и завладяващи 

уводни думи е трудна задача. Ето защо много често уводните думи търпят 

промени в самия ход на работата. 

Личният ни опит в това отношение показа колко е трудно да се съвместят 

основните две изисквания - максимум информация в минимум думи. Но по метода 

на пробите и грешките, достигнахме до приемлив вариант. Така според 

контролираните от нас анкетьори, преобладаващата част от респондентите са 

приемали уводните думи с интерес, любопитство и видимо благоразположение. 

Все пак всеки четвърти от респондентите е бил до известна степен недоверчив и е 

молил анкетьора за допълнителни разяснения по темата на интервюто и 

организатора на изследването. Една малка част от респондентите са искали да 

знаят колко точно ще продължи интервюто, а други как точно се избират 
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телефонните номера. 

В. Прецизиране на схемата на подбор на лицата (от гледна точка на 

нейното възприемане от хората) 

Схемата на подбор на лицата е фактор с изключителна сила. На собствен 

гръб се убедихме колко трудно се възприема въвеждането на такава схема и 

колко решително влияе тя върху нивото на отказите. Какво се наблюдаваше? 

Хората спокойно изслушваха обясненията на анкетьорите и даваха 

първоначалното си съгласие за интервю. Но когато в следващия момент от тях се 

искаше да посочат колко души от домакинството им са пълнолетни и колко от тях 

са мъже, настъпваше пълен срив. Част от хората затваряха без обяснения, а други 

заливаха анкетьорите с гневни думи. 

Потърсихме мнението на анкетьорите за проведените от тях интервюта. 

Когато поискахме да разберем дали е имало нещо, което да подразни хората, то 

отговорите се разпределиха в две посоки. 

Преобладаващата част твърдяха, че схемата на подбор е била причина за 

влошаване на първоначалното отношение на респондентите. 

Другата причина за раздразнение е била “незначителността” на интервюто: 

хората са очаквали, че ще ги питат за по-интересни неща. 

Явно, че този начин на определяне на търсеното лице не е подходящ. 

Имаме много доказателства за работоспособността на тази схема при останалите 

видове интервюта, но изглежда, че при телефонното интервю трябва да се 

потърси друг начин. 

Наблюденията показаха, че според отношението си към поканата за 

включване в интервюто потенциалните респонденти могат да бъдат разделени 

на три групи: 

а) с ясно изразена кооперативна установка (тези, които се съгласяват 

веднага); 

б) с неутрална детерминанта (групата на колебаещите се); 

в) с подчертано негативна нагласа (групата на отказващите). 

Разделението на хората по този признак има условен характер, но то е 

доста полезно от методическа гледна точка. Защото всяка от групите изисква 

специфичен подход и налага използването на специални методически техники. 

Най-лесно се работи с хората от първата група. По силата на подчертано 
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кооперативното си настроение, те са едни от идеалните респонденти. Повечето от 

тях любезно изслушват уводните думи и внимателно отговарят на всеки въпрос. 

Тук вече в зависимост от личната им съпричастност към темата и 

характерологичните им особености, различните лица са или по-сдържани, или по-

емоционални. Отговорите им могат да бъдат или краткосрични, или пък 

придружени с допълнителни коментари. Рядко се стига до прекъсване на 

започнато интервю. 

Групата на колебаещите се заслужава особено внимание. След като още не 

са направили своя избор, това означава, че разполагаме с равни шансове да ги 

спечелим или загубим. Развитието на контакта тук е в ръцете на анкетьора. Ако 

той успее да намери доводите, които имат позитивно мотивиращо въздействие 

върху конкретния човек, то интервюто ще се проведе. 

На практика това предполага бърза реакция от страна на анкетьора. Той 

трябва да се вслуша в аргументите на респондента защо не би участвал и веднага 

да ги парира с контрадоводи, убеждаващи лицето в противното. Ако човекът 

каже, че няма време и бърза, анкетьорът може да наблегне на факта, че въпросите 

са само три и че цялото интервю ще приключи за три-четири минути. Ако 

потенциалният респондент си намери извинение с безполезността на подобни 

проучвания, задачата на анкетьора е по-сложна - той ще трябва да се съгласи, че 

далеч не всички проучвания имат ясни социални последствия, но че 

провежданото интервю е по поръчка на еди-кого си и затова резултатите ще 

бъдат коментирани още същата вечер по телевизията. 

Колебаещите се хора често задават допълнителни въпроси, след което 

решават дали да участват. Те са свързани най-вече със спонсора на изследването, 

с начина на избиране на номерата, с точния начин на ползване на информацията. 

Анкетьорът трябва да е много убедителен и да има вече готови варианти, така че 

бързо и без замисляне да отговори на хората. Това прави много добре 

впечатление и има положителен ефект върху колебаещите се. Затова 

изследователят и организаторът на изследването трябва предварително да 

подготвят своите анкетьори, като им обяснят как най-добре да се реагира на 

всеки един от тези въпроси. 

Групата на отказващите хора е най-проблематична. Трябва да кажа, че и 

тук не винаги нещата излизат извън контрол. Така например, близо половината 
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от тези хора отказват веднага, било то грубо или пък учтиво. Но останалите 

съпровождат отговора си с някакви аргументи. И именно тук се крие 

допълнителна възможност за тяхното преубеждаване и спечелване за интервюто. 

Понякога дори самият анкетьор остава изненадан, тъй като респондентът излива 

възмущението си от това, че са го обезпокоили, сърди се и обяснява, че това са 

глупости и че той не желае да участва в подобни неща, и накрая простичко пита: 

“Казвайте, какви са въпросите?”. 

Когато разработваме стратегията се за спечелване на повече респонденти, 

трябва да имаме предвид още едно, чисто практическо обстоятелство. 

Телефонната слушалка много по-често се вдига от жените, отколкото от мъжете. 

Така че и уводните ни думи, и схемата за подбор на търсеното лице трябва да 

бъдат съобразени с психологията на жената. Тук изследователите биха могли да 

потърсят и помощта социалните психолози, които да препоръчат оптимални 

модели на общуване. 

И така, ако веднъж анкетьорът е успял да привлече на “наша страна” 

потенциалните респонденти, интервюто ще се проведе. Което пък отново ни 

връща към значимостта на анкетьора като ключова фигура в провеждането на 

телефонното интервю. 

Г. Подбор на подходящи за спецификата на телефонното интервю 

интервюери 

Въпросът за интервюерите е съществен за всеки вид интервю. И тук 

добрата работа на е е едно от необходимите условия за осъществяването на 

изследователския замисъл. 

Казваме това с ясното убеждение, че не всеки анкетьор може да провежда 

телефонни интервюта. Анализът показа, че ситуацията на телефонното интервю 

поставя специфични изисквания към хората, които изпълняват ролята на 

интервюера. 

Тук повече от всякога са необходими комуникативни способности и най-

вече умения за установяване на контакти с непознати хора. Наблюденията 

поставят и друг акцент. Не всички, иначе общителни хора, могат спокойно да 

говорят по телефон. Липсата на визуалния контакт спъва поддържането на 

нормален разговор с отсрещния събеседник. В този смисъл, интервюерите 

трябва да бъдат проверени за комуникативните им възможности в 
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ситуацията на телефонния разговор. 

Другото изискване към интервюерите е свързано с характеристиките на 

гласа им. Има гласове, които звучат приятно, уверено, успокояващо. 

Предимството на хората с такива гласове е, че те много по-лесно спечелват 

доверието на събеседниците си. Интервюерът трябва да говори ясно, достатъчно 

високо и отчетливо. Ясната дикция е абсолютно задължителна. Недопустими са 

диалекти и други дефекти в произношението. 

При подбора на интервюерите трябва да се отчита и височината на 

гласовете им. Те трябва да говорят достатъчно високо, но не прекалено силно, за 

да не пречат на останалите интервюери. 

Методиката на телефонното интервю поставя наглед елементарното 

изискване интервюерите да бъдат хора поне със средно ниво на грамотност - от 

тях се очаква да четат добре и да не срещат проблеми при възпроизвеждането на 

въпросника. Разбира се, съвсем друг е въпросът дали интервюерите ще бъдат 

достатъчно съвестни и изпълнителни и дали ще следват дадените им 

инструкции. Спазването на инструкциите при телефонното интервю има важно 

методическо значение, тъй като това се отразява върху достоверността и 

сравнимостта на получените данни. 

Работата на интервюерите трябва да бъде добре организирана и 

контролирана. Специално внимание би следвало да се отделя на нивото на 

отказите, което всеки един интервюер „поддържа“. 

Кое по-точно причинява тези откази, след като всички интервюери казват 

едни и същи думи и практически тяхното вербално послание към лицата е 

еднакво? 

Зависи ли нивото на отказите от такива характеристики, като пол, възраст, 

образование, занятие и предишен опит? Проверката показва53, че посочените 

обективни фактори практически не влияят върху процента на получаваните 

откази. Така например, 17 от общо 20-те анкетьора бяха жени, на средна възраст 

между 18 и 20 години, със средно образование, студентки. Петима от анкетьорите 

бяха работили и в други изследвания, по други методи. Опитът по провеждане на 

телефонни интервюта за преобладаващата част от анкетьорите бе над 1 година. 

В резултат на водената статистика на отказите забелязахме, че от 

                                                 
53 Тук се цитират методическите резултати от наблюдения върху работата на интервюери, 
провеждащи телефонни интервюта през 1995. г. 
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включените в екипа 20 анкетьора обикновено петима -шестима бяха тези, които 

правеха най-много неуспешни контакти: делът на техните откази бе между 10% и 

20%, отнесено към общия брой откази. Тогава обърнахме внимание на друг 

елемент - на гласовете им и на начина им на говорене. Потвърди хипотезата, 

разработвана в редица американски експерименти, съгласно която гласовите 

характеристики на анкетьора са най-важната предпоставка за това дали лицето 

ще участва в интервюто (Ousenberg, Coleman & Cannell, 1986). Става въпрос за 

това, че в началото лицата слушат само гласа, но сякаш не чуват думите. Затова 

доста често след като изслушат обясненията на интервюера, хората питат :„Бихте 

ли повторили на каква тема ще е интервюто?”. 

Конкретно за нашия случай бе установено, че интервюерите с най-много 

откази говорят тихо, колебливо, като гласовата им окраска като цяло издава 

вътрешна неувереност в целесъобразността и правотата на това, което вършат. С 

други думи, това са хора, които дълбоко в себе си не са уверени, че имат право да 

безпокоят някого по този начин. Много е вероятно самите тези интервюери, ако 

станат обект на нечие телефонно интервю, да откажат. И обратното. 

Интервюерите, които дълбоко в себе си носят убедеността за собствената си 

правота и за ценността на извършваната от тях дейност, придават на гласа си 

съвсем други нюанси - те говорят ясно, високо, убедено и настойчиво. Техните 

респонденти сякаш се заразяват от положителното им настроение и се съгласяват 

на интервю. Отказите, които получават вторият тип интервюери, се дължат или 

на дълбоко вкоренени представи и субективни нагласи на респондентите, или на 

несъвършенства в прилаганата методика. 

Тези наблюдения недвусмислено показаха, че за провеждането на 

телефонни интервюта трябва да се подберат специални хора, отговарящи на 

описаните по-горе характеристики. Втората необходима стъпка е тяхното 

обучение в техниките на телефонното интервюиране. Едва тогава тези хора биха 

могли да се пускат в действие. 

В заключение ще посочим, че провеждането на методически издържани 

телефонни интервюта изисква голяма самодисциплина и добра организация от 

страна на изследователите и организаторите. Работата по реализирането на 

планираната извадка е огромна, а телефонният контакт с респондентите е крехък 

и нестабилен. Затова тук от голямо значение са прецизната предварителна 
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подготовка на изследването, добрата организация на самите интервюта и 

целенасоченият контрол върху работата на интервюерите. Последните трябва да 

чувстват, че трудът им се цени, но че също така всеки детайл от техниката на 

интервюиране е съзнателно премислен и придържането към инструкциите е 

задължително. 

В анализа на спецификата на телефонното интервю  отделихме значително 

място на стратегиите за „спечелване“ на респондентите. Самото набиране на 

информацията остана до известна степен извън полезрението ни. Подробното 

навлизане в тази материя бе избегнато съзнателно и изследването се ограничи в 

рамките на най-важните поведенчески особености, които методът на 

телефонното интервю би могъл да продуцира сред респондентите. 

Безспорно, по-нататъшното подобряване на методиката на телефонното 

интервю изисква по-обстойно изследване на редица други проблеми. Такива са 

например, въпросите за функциите на метода, за темите, които е препоръчително 

да се изследват с негова помощ, за влиянието на използвания инструментариум 

върху качествата на получаваната информация и т.н. 

Очевидно е, че телефонното интервю е метод с бъдеще. Но превръщането 

му в надежден инструмент за получаване на обективно социално знание изисква 

целенасочена и продължителна методическа работа. 

През последните години в българската социологическа практика все по-

често навлиза създаването на телефонни центрове за демоскопски проучвания 

(call-centre). Тази практика все още не е достатъчно добре осмислена и не е 

проучена от методологическа и методическа гледна точка, а се прилага и то доста 

масово. Това поставя необходимостта от експериментално проучване на тази 

изследователска практика и извеждането на адекватни методически правила, 

гарантиращи създаването на условия за провеждането на качествени интервюта 

и набирането на достоверна индивидуална информация. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интервюто, в своите разновидности, е най-често използваният метод за 

набиране на индивидуална емпирична информация за целите на социалните 

науки. Поради честата му употреба в практиката може да се създаде илюзията, че 

методът е не само напълно познат, но и много добре изучен от методологическа и 

методическа гледна точка. Анализът на българската изследователска практика 

показа, че редица аспекти на интервюто или все още чакат своето 

методологическо избистряне, или пък се схващат превратно и неправилно. 

В стремежа да запълни съществуващите методологически и методически 

дефицити по отношение на интервюто, настоящата монография предложи да се 

погледне на този метод под различен ъгъл - в контекста на интерактивния модел, 

който разглежда интервюто едновременно и като специфичен вид научно 

изследователско общуване, и като междуличностно взаимодействие между 

интервюера и респондента. Анализиран през тази призма, методът интервю 

оживява и придобива човешки измерения - става ясно как на практика се 

прилагат методологическите подходи и многобройните методически правила за 

интервюиране, как протичат познавателните процеси при интервюто и какъв е 

механизмът на формиране на отговорите на интервюираните лица. 

Монографията си постави за цел да покаже, че различните видове интервю 

предполагат специфични модели на интервюиране и поведение на 

респондентите. В опита да се очертаят характерните отлики на различните 

видове интервю, последователно са разгледани стандартизираните и 

нестандартизираните разновидности на интервюто. Към тях е приложен 

възприетият в монографията интерактивен модел и бе показано, че 

интервюирането има много нюанси и тънкости, в зависимост от това дали научно 

изследователските процедури са стандартизирани или не. 

Поради относително най-честата употреба на стандартизираното 

персонално интервю „лице-в-лице“, в монографията се отделя специално 

методическо внимание на тази разновидност. Разкрити и описани са моделите на 

интервюиране и типовете респонденти, различните стилове на респондентско 

поведение и отговаряне. Подобаващо внимание е отделено на стандартизираното 

интервю с компютър, което в света на развиващите се информационни 

технологии се превръща в все по-масово прилаган вариант на интервюто. 



Интервюто в социалните науки 

 

359 

Предмет на нарочен интерес е телефонното интервю с неговите специфични 

методически характеристики и типичните проблеми - трудно намиране на 

лицата, трудно спечелване на респонденти, висок процент на откази, проблеми с 

конструирането на релевантни инструменти. В приложение се представя 

наръчник с практически съвети за провеждане на стандартизирано интервю 

„лице-в-лице“. 

Отделна глава от монографията разглежда нестандартизираните 

разновидности на интервюто. Сред тях най-често прилаганото е дълбочинното 

интервю и вероятно с това се обяснява и относително най-високата теоретична 

разработеност на този метод. Разкриват се особеностите на поведението на 

интервюерите и респондентите в ситуацията на дълбочинното интервю. На 

основата на лични впечатления и обобщения от българската социологическа 

практика се извеждат модели на интервюиране, специфични за дълбочинното 

интервю, и се предлагат техники за провеждане на качествени дълбочинни 

интервюта. В тази част на монографията се развиват авторските виждания и за 

два други по-рядко използвани в българската изследователска практика методи - 

свободното и повествователното интервю. Като се стъпва на световния 

методологически опит, се представят и анализират характерните 

методологически отлики за тези две нестандартизирани разновидности на 

интервюто, разкрива се тяхната технология и особености в общуването между 

интервюера и респондента. Предлага се методологически прочит на т.н. 

повествователно интервю и предвид слабата му познатост в българските 

изследователски среди, наред с представянето на метода се предлагат и някои 

идеи за въвеждане на български еквиваленти на терминологията по отношение 

на този вид интервю.  

В контекста на интерактивния модел, в монографията се обособява 

отделна глава за мотивационните процеси при интервюто. При тези процеси се 

раждат невидимите „пружинки“, които детерминират поведението на 

интервюерите и респондентите и от които в крайна сметка зависи дали 

събраната индивидуална информация ще бъде достоверна или не. Предвид 

значимостта на мотивационните процеси, последователно се експлицират 

факторните влияния върху поведението на непосредствените участници в 

интервюто. 
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Специално внимание се отделя на конструирането на изследователски 

инструменти, както и на създаването на подходящи ситуационни условия, чрез 

които да се гарантира набирането на достоверна информация. Формулират се 

изследователски стратегии за минимизиране на отказите и за „спечелване на 

респонденти“ при демоскопските изследвания, при дълбочинното и телефонното 

интервю. 

В монографията е направен опит базисните теоретически постановки за 

интервюто да бъдат критически преосмислени през призмата на 

методологическия опит на авторката и личните й наблюдения от българската 

изследователска (социологическа) практика. Дали в резултат на това се е 

получило полезно методологическо четиво, това авторката оставя на строгия съд 

на читателите. 
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НАРЪЧНИК НА ИНТЕРВЮЕРА 
 

Практически съвети за провеждане на 

стандартизирано интервю 
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Стандартизираното интервю - основни характеристики 

Стандартизираното интервю е един от най-често прилаганите методи за 

набиране на индивидуална информация. Когато пристъпвате към работа на 

терена, желателно е да съобразите Вашето интервюерско поведение със 

спецификата на този вид интервю. 

Стандартизираното интервю се характеризира със следните особености: 

 Стандартизиране на инструментариума на изследването: 

разработването на точни инструкции за провеждането на интервюто и 

съставянето на въпросник, в който в строго определена 

последователност са фиксирани въпросите и отговорите към тях; 

 Набирането на информация по този метод се извършва в условията на 

непосредствено междуличностно взаимодействие между интервюера и 

изследваното лице. 

Основната цел на Вашето посещение е да получите търсената 

информация и то по начина, препоръчан от изследователите. Другото основно 

изискване към Вас е се стремите към набирането на достоверни отговори, което 

означава да получите отговори, съответстващи на действителното състояние на 

изследваните признаци. 

Ето защо следвайте стриктно техните изисквания. Всеки, дори най-

малкият детайл от инструментариума на изследването е добре обмислен, като 

преди всичко е съобразен с особеностите на търсената информация и 

спецификата на изследваната съвкупност. Затова не променяйте самоволно 

предложените Ви инструкции и въпросници! 

Предлагаме Ви следните основни правила, спазването на които при 

работа със стандартизирано интервю, предпоставя провеждането на ефективен 

научно-изследователски контакт и получаването на достоверна индивидуална 

информация: 

ПРАВИЛО 1: Основното Ви задължение преди да започнете теренна 

работа е да се запознаете с инструкцията. Aко някое от методическите 

указания остане неразбрано за Вас или предизвика някакво съмнение, 

уточнете този детайл с научния ръководител! 
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ПРАВИЛО 2: Особено внимание обърнете на въпросника 

(въпросниците), с които ще се извърши набирането на информацията. 

Добрият анкетьор никога не отива на „терена“ без да познава отлично 

въпросите и по-точно: 

 -Начина на формулиране на въпросите; 

 -Специфичния начин на отговаряне  на всеки един въпрос; 

 Отговорите на въпросите.  

За да улесните работата си, отделете време и прегледайте 

въпросника поне ДВА ПЪТИ, след което изяснете всеки детайл по 

попълването на въпросника. 

ПРАВИЛО 3: Осигуряването на представителна съвкупна информация 

изисква да бъдат спазени указанията на изследователите по формирането на 

извадката. Това означава, че интервюто трябва да се проведе по схемата 

(списъка), който сте получили. 

Ако търсеното лице не бъде открито или пък отсъства за определено 

време, не бързайте да го заменяте с първото достъпно за Вас лице. Постъпете 

така, както е посочено в инструкцията! 

ОБИКНОВЕНО ВСЯКА ИНСТРУКЦИЯ СЪДЪРЖА ИЗРИЧНИ УКАЗАНИЯ ЗА 

СЛУЧАИТЕ, В КОИТО МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ ЗАМЕНИ НА ТЪРСЕНИТЕ ЛИЦА С 

ДРУГИ, КАКТО И ЗА НАЧИНА, ПО КОЙТО ТАЗИ ПРОЦЕДУРА СЛЕДВА ДА СЕ 

НАПРАВИ ! 

ПРАВИЛО 4: Спазвайте препоръчаното от изследователите МЯСТО за 

провеждане на интервюто. 

ПОМНЕТЕ: Важно е ВСИЧКИ интервюта, проведени от ВСИЧКИ анкетьори, 

да преминат при идентични условия. Затова се постарайте да проведете 

възложените Ви интервюта на препоръчаното място. Ако все пак обстоятелствата 

наложат промяна на това място, отбележете в края на въпросника къде точно сте 

провели интервюто и кое е наложило подобна стъпка. 

ПРАВИЛО 5: Преди да проведете първото си интервю по дадена тема, 

отделете 5-10 минути и се опитайте да си представите как точно ще 

процедирате. Примерното проиграване на ситуацията на интервюто ще Ви 

бъде от голяма полза при осъществяването на набелязаните контакти. 



Интервюто в социалните науки 

 

 364 

Поставете се на мястото на бъдещите изследвани лица. Представете си, че 

на врата Ви се звъни. Отваряте и виждате приветливо усмихнат човек, който 

вежливо се представя и отправя към Вас покана за участие в социологическо 

изследване.  

Кое е онова, което ще Ви направи впечатление най-напред? Вероятно, 

външният вид на човека срещу Вас - неговото облекло, прическа, грим, общо 

физиологическо състояние (изморен или жизнен), общо психическо състояние 

(спокоен или нервен, приветлив или намръщен). Успоредно с това голямо 

впечатление правят тонът и начинът на говорене - с какви думи си служи и как ги 

казва. Ако първото Ви впечатление е добро, ако видът на интервюера Ви е 

вдъхнал доверие, Вие ще се отнесете по-внимателно към целта на неговото 

посещение. 

ДОБРИЯТ ИНТЕРВЮЕР ЗНАЕ, ЧЕ ПЪРВОТО ВПЕЧАТЛЕНИЕ НА БЪДЕЩИЯ 

РЕСПОНДЕНТ ЗА ПОСЕТИЛИЯ ГО ИНТЕРВЮЕР ОПРЕДЕЛЯ ИЗБОРА НА ТОВА ЛИЦЕ - 

ДА ПРИЕМЕ ПОКАНАТА ЗА ИНТЕРВЮТО ИЛИ ДА ОТКАЖЕ! 

Ето защо не подценявайте външния си вид. Преценете внимателно всеки 

елемент от облеклото си, като го съобразите с възрастовите и социокултурните 

особености на хората, при които отивате. 

Тъй като интервюерският труд е изключително деликатен и трудоемък, 

често коства значителни физически и психически усилия. Ако почувствате, че сте 

изморен, отложете следващото си интервю или посещение за другия ден. Опитът 

показва, че умората, нетърпението и раздразнението са най-лошите спътници на 

интервюера - още повече, че те веднага се предават и на респондента, което пък 

влошава качеството на провежданото интервю. 

ВАШИЯТ ВИД ТРЯБВА ДА ВНУШАВА ДОВЕРИЕ И ЖЕЛАНИЕ ЗА РАЗГОВОР! 

ПРАВИЛО 6: Обикновено Вие отивате при непознат човек с молба да 

вземе участие в провежданото изследване. Ето защо от Вас се изисква да 

подготвите лицето така, че то: 

1. Да ви възприеме като човек, внушаващ доверие и не застрашаващ 

неговата личност. 

2. Да се настрои положително към целта на изследването. 

3. Да се съгласи да ви отдели от свободното ви време. 

4. Да се съгласи да ви приеме в жилището си. 
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Как да убедите бъдещия респондент да се включи в изследването ?  

Преди всичко обяснете ясно и достъпно, като се съобразявате с 

конкретния човек: 

 Кого представяте; 

 Каква е целта на вашето посещение; 

 Каква е целта на провежданото изследване; 

 По какъв начин ще се използва набраната информация; 

 По какъв начин е извършен подборът на изследваните лица. 

ПРАВИЛО 7: Ако срещнете упорит отказ за участие в интервюто, не 

настоявайте! Дори да успеете и убедите лицето, рискувате да получите 

неискрени отговори! 

ПРАВИЛО 8: Започнете интервюто само ако обстановката позволява 

провеждането на спокоен разговор! Преценете ситуационните условия 

(присъствието на странични лица, наличие на разсейващи фактори, 

моментна заетост) и ако е необходимо, отложете интервюто за друг час или 

ден. ПОДЦЕНЯВАНЕТО НА СИТУАЦИЯТА МОЖЕ ДА ВИ КОСТВА ОГРОМНИ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСИЛИЯ. Освен това, под влиянието на неблагоприятни 

ситуационни фактори изследваното лице може да се превърне в източник на 

изкривена информация. 

ПРАВИЛО 9: След като получите съгласието на лицето за включване в 

изследването, не бързайте с поставянето на въпросите. Имайте предвид, че 

Вашата задача е да получите достоверни отговори, т. е. такива отговори, 

които да съответстват на действителното състояние на изучаваните 

признаци. За целта, обаче, изследваното лице трябва да пожелае да 

сътрудничи пълноценно с вас. Но как бихте могли да подтикнете 

интервюирания именно към такова поведение ? 

Ето едно изпитано средство: подчертайте особената значимост и ценност 

на мненията и оценките, които изследваното лице ще даде по отделните въпроси. 

Ако успеете да убедите вашия събеседник, че изучаването на дадената тема е 

възможно единствено ако се вземат под внимание опитът и мнението на хора 

като него; ако намерите думите, с които да направите този човек съпричастен 

към проблемите на изследването, вашата работа е наполовина свършена. 
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Практиката показва, че обикновено има една или няколко ключови думи, 

които „отключват“ вътрешните пространства на вашия партньор и го спечелват 

за ролята на респондента. Старайте се преди всяко изследване да имате поне два-

три варианта за създаване на мотивация у вашите партньори по интервю. 

ПРАВИЛО 10: ВНИМАНИЕ! Вие сте преди всичко пратеник на 

изследователите. Вашата задача е да слушате и наблюдавате внимателно, а 

не да оценявате отговорите на изследваното лице. Затова насочете 

енергията и вниманието си към фиксиране отговорите на лицето, а ако се 

изисква, и към поведението на респондента по време на интервюто. В 

никакъв случай не влизайте в спор с изследваното лице, не го упреквайте, не 

го порицавайте, ако нещо в поведението му Ви подразни или ако някой 

негов отговор Ви се стори „неправилен“. Защото няма „правилни“ и 

„неправилни“ отговори, а достоверни или недостоверни отговори. Вашата 

задача е да регистрирате това, което лицето действително казва. Ако този 

отговор противоречи на вашето собствено мнение, не се опитвайте да 

внасяте корекции. 

ПРАВИЛО 11: Деликатният характер на Вашата работа изисква 

особено внимание и висок професионализъм. Неотменни черти на 

поведението ви би трябвало да бъдат вежливостта, любезността, 

коректността, тактичността, толерантността към личността на изследваното 

лице и неговите отговори! 

УВАЖАВАЙТЕ ЧОВЕКА, КОГОТО ИНТЕРВЮИРАТЕ! ПОМНЕТЕ, ЧЕ ТОЙ НЕ Е 

ДЛЪЖЕН ДА ОТГОВАРЯ И АКО ГО ПРАВИ, ТО ТОВА ВЕЧЕ Е ПРИЗНАК НА 

ПОЛОЖИТЕЛНОТО МУ ОТНОШЕНИЕ КЪМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ЛИЧНО КЪМ ВАС! 

И още нещо: Вие отивате при даден човек не като частно лице, а като 

представител на определен социологически център. По Вашето поведение 

респондентът ще си изгради представа както за интервюерите въобще, така и за 

самите изследователи и за социологията като наука. Затова мислете за своя 

имидж и за впечатленията, който оставяте у респондентите. 

ПРАВИЛО 12: След като обясните на бъдещия респондент точния 

начин на провеждане на интервюто (начин на попълване на въпросника и 

водене на разговора), оставете на него да избере на "ти" или на "Вие" ще се 
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води разговора: при различните социокултурни групи възприемането на 

тези две форми на общуване е с различен смисъл. 

ПРАВИЛО 13: Четете въпросите и отговорите към тях ясно, отчетливо 

и разбрано. 

НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ФОРМУЛИРОВКИТЕ НА ВЪПРОСИТЕ - ПРОЧИТАЙТЕ 
ГИ ТАКА, КАКТО СА НАПИСАНИ! Изчаквайте лицето - давайте му възможност 
да си помисли. 

Ако въпросът е отворен (изисква свободен отговор, без да са посочени 

скали или опции за отговор), оставете интервюираното лице само да формулира 

отговора си. Не изказвайте свои мнения, докато лицето мисли, защото така ще му 

внушите своето становище по въпроса. Когато записвате отговора на 

респондента, правете това ДОСЛОВНО - пишете това, което чувате, без да го 

редактирате или коригирате по ваш вкус. ЗА ИЗСЛЕДОВАТЕЛЯ Е ВАЖНО ДА „ЧУЕ“ 

ДУМИТЕ И ИЗРАЗИТЕ, КОИТО РЕСПОНДЕНТЪТ Е ИЗПОЛЗВАЛ ПРИ ОТГОВОРА СИ! 

ПРАВИЛО 14: Не отминавайте с пренебрежение въпросите-филтри! 

Обърнете им специално внимание още преди да започнете теренната си 

работа. Постарайте се да запомните какъв е механизмът на действие на тези 

въпроси. Изключително важно е да запомните номерата на въпросите, към 

които филтриращите въпроси ви препращат. Това ще облекчи значително 

по-нататъшната ви работа и ще Ви предпази от грешки.  

ПРАВИЛО 15: Как да постъпите, когато изследваното лице ви моли за: 

1. Повторно прочитане на въпрос или отговорите към него? Прочетете 

бавно и отчетливо въпроса така, както е формулиран във въпросника. Не 

бързайте да променяте формулировката. Възможно е при първото прочитане 

респондентът да не е разбрал съдържанието на въпроса, както и смисъла на 

предложените алтернативи за отговор. 

Ако все пак лицето ви помоли да му „преведете“ въпроса на по-разбираем 

език, направете това внимателно, като използвате неутрални думи и се стараете 

да не изразявате свои оценки по този въпрос. КЪМ ПОДОБНА СМЯНА НА 

ФОРМУЛИРОВКИ ПРИБЯГВАЙТЕ САМО В КРАЕН СЛУЧАЙ! НЕ ДОПУСКАЙТЕ ТОВА 

ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЛИНИЯ НА ПОВЕДЕНИЕ НА РЕСПОНДЕНТА ЗА ВРЕМЕТО НА 

ИНТЕРВЮИРАНЕТО! 

2. Разясняване смисъла на въпроса или неговите отговори: Обяснете 

учтиво, че от респондента се очаква да отговори така, като е разбрал въпроса. 
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Прочетете му го още веднъж и ако отново последва колебание или смущение от 

страна на респондента, преминете към следващия въпрос. 

Не се впускайте в подробни обяснения - те винаги крият опасност от 

коригиране поведението на изследваното лице при отговарянето на въпроса, 

което пък може да предизвика промяна и в съдържателната реакция на лицето. 

ПРАВИЛО 16: Замисляли ли сте се, че изследваното лице може 

сериозно да се повлияе от вашето поведение? 

Сигурно сте чували, че при интервюто често се появява така нареченият 

„ефект на интервюера“. Същността му е в следното: респондентът съобразява 

цялостното си поведение, респективно, отговорите си, с Вашето личностно 

присъствие и общо излъчване - за изследваното лице вие сте преди всичко 

конкретна личност, а след това сте интервюер. Дори и когато мълчите, вие пак 

излъчвате и тази информация се улавя от вашия респондент. 

Бъдете внимателни, защото няма „незабележими“ жестове. Всяка Ваша 

усмивка или гримаса се тълкува по определен начин. Затова контролирайте както 

всяка своя дума, така и невербалното си поведение - жестове, мимика и движения. 

ПРАВИЛО 17: Мислете и за интонацията, с която прочитате даден 

въпрос - известно е, че тонът може съществено да коригира смисъла на 

думите! 

ПРАВИЛО 18: Как да овладеете ситуацията, ако в помещението 

присъстват или влязат странични лица? 

В идеалния случай те могат да бъдат мълчаливи слушатели на Вашия 

разговор с респондента. Но понякога и „мълчаливото присъствие“ е достатъчно, 

за да смути изследваното лице или да промени чувствително поведението му. 

Затова по тактичен начин помолете влязлото лице да Ви остави сами. Ако 

прецените, че подобна стъпка би се изтълкувала по по-особен начин, оставете 

нещата така, както са. 

Случва се, обаче, разискваните въпроси да предизвикат оживен интерес 

сред присъстващите други лица. Същите могат: 

 Да изразят отношението си към ЕСИ като цяло и към коректността на 

определени въпроси; 

 Да отправят критични бележки към коректността на въпросите; 

 Да съобщят своето виждане по даден въпрос; 
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 Да внушат на респондента своето мнение по въпроса; 

 Да коригират отговора на респондента; 

 Да влязат в спор с интервюирания по повод на негов отговор. Без да 

губите търпение и като не оставяте добрия тон на говорене, би 

следвало да помолите присъстващите други лица да бъдат по-

внимателни и да уважават мнението на изследваното лице. Обяснете, 

че в случая се търси становището именно на този човек, а не неговите 

близки и роднини. 

ПРАВИЛО 19: Възможно е интервюираният да изкаже критични 

бележки по отношение на зададените въпроси (тяхната коректност, начинът 

на формулирането им). Отбележете си подобни забележки, защото те 

представляват ценна допълнителна информация за изследователите. 

ПРАВИЛО 20: Когато се разделяте с изследваното лице, не забравяйте 

да му благодарите за времето, което ви е отделило, и за старанието, с което е 

отговаряло на въпросите ви. По този начин вие ще оставите не само добър 

спомен за проведеното интервю, но и ще създадете чувство на 

удовлетвореност у респондента. Подобна стъпка отнема броени минути, но 

оставя много силно впечатление върху изследваното лице и допринася за 

формирането на траен мотив за участие и в следващи социологически 

изследвания. 

ПРАВИЛО 21: Добрият интервюер попълва идентификатора на 

въпросника веднага, след като се раздели с изследваното лице! Но никога в 

негово присъствие! 

И така, Вие имате зад гърба си още едно интервю. Представете си 

мислено протичането на Вашия разговор с респондента. Бяхте ли достатъчно 

вежливи и тактични? Спазихте ли изискванията на изследователите? Може 

би сте си позволили малки „хитрости“, за да облекчите работата си? 

За всичко, което Ви е направило впечатление, бихте могли да поговорите 

с ръководителя на изследването. Ако желаете, бихте могли да съобщите по-

интересните детайли и в писмен вид. 

 

 

 

  



Интервюто в социалните науки 

 

 370 

ЛИТЕРАТУРА 

Аверьянов, Л. Я. 1998. Социология: искусство задавать вопросы. М. 

Атанасов, Ат., Св. Съйкова, Е. Ченгелова, М. Молхов, Е. Маркова. 2010. Изкуството 
да се задават въпроси и да се получават отговори. Издателство Софтрейд, София. 

Атанасов, А., Молхов, М., Съйкова, С., Ченгелова, Е., В. Георгиева. 2004. 
Емпиричното социологическо изследване на социалната действителност. 
Подходи, методи, организация. Проблеми и нови решения.Академично 
издателство “М. Дринов”, София. 

Атанасов, А. (2001). Оценяващите изследвания – ново приложно направление в 
социологията. Социологически проблеми, 3-4 . 

Атанасов, Ат., С. Съйкова. 1993. Българите и предизборните анкетни изследвания. 
Социологически преглед, 4-5. 

Атанасов, Ат. 1993. Демократизацията на обществата и необходимостта от 
изследвания във връзка с провеждането на избори, Социологически преглед, 4–5. 

Атанасов, Ат. и колектив 1993. Практиката на анкетните изследвания в България 
– измерения и перспективи. С., МОН. Национален фонд научни изследвания. 

Атанасов, Ат. и колектив 1992. Българите и социологическите изследвания. С. 
МОН. Национален фонд научни изследвания. 

Атанасов, А. , В. Георгиева, М. Молхов. 1992. Ефективност на емпиричното 
социологическо изследване. София. 

Атанасов, Ат. 1990. Достоверност и контрол при емпиричните социологически 
изследвания, София, Издателство на БАН. 

Андреева, Г. М. 1980. Методологические проблеммы экспериментального метода в 
социальных науках. Прогресс, Москва. 

Бодалев, А. А. 1995. Личность и общение. Международная педагогическая академия, 

Москва, 328 с. 

Бутенко, И.А. 1989. Анкетный опрос как общение социолога с респондентами. 
Москва, Высшая школа. 

Василев, Р. 1969. Някои аспекти на въпросника като основен инструмент в 
познавателния процес на социологическото изследване. Социологически 
проблеми, кн. 2. 

Венедиков, Й. 1993. Общественото мнение. Епистемологични проблеми. София: 
Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. 

Власов, Л. В., В. К. Семеновская. 1980. Деловое общение. Ленинград. 

Гарфинкъл, Х. 1993. Рационални характеристики на научните дейности и 
дейностите на здравия смисъл. Социологически проблеми, 2. 

Генов, Н. 2002. Систематична социология и социална динамика. В: Съст. Н. 
Тилкиджиев и С. Дончев, Социологически перспективи. София: Академично 
издателство “Проф. Марин Дринов”. 



Интервюто в социалните науки 

 

371 

Генов, Н. 2001. Социологията и социалното развитие. В: съст. Н. Генов, 
Перспективи пред социологията в България. София: Университетско издателство 
“Св. Кл. Охридски”. 

Гиглион, Р., Маталон, Б. 2005. Социологическите анкети. Теория и практика. 
София, Наука и изкуство. 

Градев, Д. 2010. Стигма и личностна биография. Изток-Запад. София. 

Градев, Д. 2005. Психология на масите. Изкуство и култура. София. 

Грановска, Р. 1989. Елементи на практическата психологии. София. 

Гречихин, В.Г. 1988. Лекции по методике и технике социологических 
исследований. Москва, Издательство МГУ. 

Грушин, Б. А. 1967. Мнения о мире и мир мнений. Москва. 

Драганов, М. 1973. Проблеми на общественото мнение. Наука и изкуство. София. 

Енциклопедичен речник по социология, 1997. Съставител и редактор - Николай 
Тилкиджиев. Общо научно ръководство и редакция проф. д-р Стоян Михайлов, 
София, Издателство М. Мирчев. 

Жабский, М. И. 1982. Надежность социологических измерений. Социологические 
исследования, кн. 2, 176-185. 

Здравомыслов, А. Г. 1969. Методология и процедура социологических 
исследований. Мысль. Москва. 

Злобина, Е. Г. 1975. Общение как фактор развития личности. Киев. 

Ивков, Б. 2010. Социален контекст на видимата инвалидност. Издателство „Омда” 
[http://www.omda.bg/biblioteka/bojidar-ivkov/ivkov-koritsa.htm] ISBN 978-954-
9719-23-9л 

Инджев, В. 1977. Изкуството на пантомимата. София. 

Калинов, К. 2001. Статистически методи в поведенческите и социалните науки . С.: 
НБУ. 

Ковач, Д. (отв. ред.) 1983. Психологические исследования познавательных 
процессов личности, Москва, Прогресс. 

Латур, Б. 2002. Относно „правилата на метода“ за новите научни и социални 
експерименти” . Социологически проблеми, 3-4 . 

Лентьев, А. А. 1975. Общение как объект психологического исследования. В: 
методологические проблемы социальной психологии. Москва. 

Ломов, Б. Ф. 1981. Проблема общения в психологии. Прогресс. Москва. 

Минев, Д. 2009. За „обществената роля“ на социологията, сп. Социология, с. 74 – 87. 

Мирчев, М. 2007. Текстове Покана за социология, Второ допълнено издание, 
София, Издателска къща, М-8-М. 

Мелибруда, Э. 1986. Я- ты - мы: психологические возможности  

Методы сбора информации в социологических исследованиях. 1980. Книга 1. 
Социологический опрос. Москва, Наука. 

Миркин, Б. Г. 1980. Анализ качественных признаков и структур. Москва. 

http://www.omda.bg/biblioteka/bojidar-ivkov/ivkov-koritsa.htm


Интервюто в социалните науки 

 

 372 

Михайлов, Ст. 1973. Емпиричното социологическо изследване, Партиздат, София. 

Михайлов, Ст. 1980. Емпиричното социологическо изследване, Партиздат, София. 

Михайлов, Ст. 1982. соицоологически студии. София. 

Молхов, М., Св. Съйкова, Е. Ченгелова. 1996. Социологията: обяснителни модели, 
структурни влияния, мотивационни процеси. „Полиграф“, София, 192 с. 

Наваро, Джо, М. Карлинс. 2011. Какво казва тялото. Изток-Запад, София. 288 стр. 

Неделчева, Т. 2004. Идентичност и време. Академично издателство „Проф. Марин 
Дринов“. София. 296 стр. 

Ноель, Е. 1978. Массовые опросы. Введение в методику демоскопии (перев. с нем.). 
М.: Прогресс. 

Осипов, Г. В. (отв. ред.) 1983, Рабочая книга социолога, Наука. Москва,. 

Ошавков, Ж. (1983). Социологията като наука. Университетско издателство “Св. 
Кл. Охридски”. София. 

Паспаланов, И. 1983. Формиране на аз-образа при ученици в средна училищна 
възраст. Проблеми на младежта, кн. 5, 60-74. 

Погосян, Г. А. 1985. Метод интервью и достоверность социологической 
информации. Ереван. 

Погосян, Г. А. 1985. Методы сбора информации в социологии. Ереван. 

Паниотто, В. И. 1980. Структура межлиностных отношений. Киев. 

Поппер, К. 1983. Логика и рост научного знания. Москва: Наука. 

Райнов, В.Г. 1987. Особености на невербалната комуникация. София. 

Райнов, В.Г. 1993. Символното поведение на човека. София. 

Саганенко, Г. И. 1983. Надежность результатов социологических исследований. 
Москва. 

Садмен, С., Н. Брэдберн. 2002. Как правильно задавать вопросы (перев. с англ.). М.: 
Институт фонда „Общественное мнение”. 

Самуилов, В. 1990. Изследователското общуване. София. 

Стоицева,Т. 1992. И усмивката може да бъде заповед. София. 

Съйкова, С. (в съавт.) 1992. Сравнителните изследвания в емпиричните 
социологически изследвания (методологически и методически аспекти). София, 
100 стр. 

Съйкова, С. Атанасов, А., Е. Ченгелова. 2014. Социалните емпирични изследвания, 
София, Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-788-4, 
394 стр. 

Фотев, Г. (съставител) 1998. Социологически извори, София, Издателство „Идея”. 

Фотев, Г. 2000. История на социологията, т.1, глава 1, Издателска къща „Труд”, 
Второ издание. 

Узнадзе, Д. Н. 1985. Установка. Поведение. Дейност, Изд. Наука и изкуство. София. 



Интервюто в социалните науки 

 

373 

Ченгелова, Е. 2013. Методите в социалните емпирични изследвания: 
методологически традиции и актуални тенденции, сп. Социологически проблеми, 
ISSN 0324-1572, кн.1/2, с. 9-28. 

Ченгелова, Е. 2010. Българските изследователи - подходи и принципи при 
разработване на изследователски инструменти. В: Юбилеен сборник, посветен на 
70 години от рождението на чл. кор. проф. дсн А. Атанасов, Академично 
издателство “М. Дринов”, София, ISBN 978-954-322-368-8, стр. 33-50. 

Ченгелова, Е. 2009. Отворените въпроси – опит за методологическа рефлексия. Сп. 
Социология, ISSN 1313-9762, кн. 1, 2009, стр., 97-114. 

Ченгелова, Е. 2007. Приносът на българската наука за развитието на обществото - 
в огледалото на общественото мнение. В: сп. Наука, кн.6, ISSN 0861-3362, стр. 32-
39. 

Ченгелова, Е. 2001. Фокус групите – изследователски проблеми и решения. В: 
Социологически проблеми, кн.3, 2001, с. 87-103 

Ченгелова, Е., 2000. Социологът – ловък манипулатор или жертва на “горещата 
журналистика” сп. Наука, кн.4, с.44-51. 

Ченгелова, Е., 1998. Проблеми на мотивирането на населението за адекватно 
участие в анкетни изследвания. В: Годишен обзор “Общественото мнение- 
НЦИОМ. София, стр. 127-133. 

Ченгелова, Е. 1996. Мотиви за участие в анкетни изследвания, София, Институт по 
социология, БАН. 

Ченгелова, Е. 1995. Сравнителен анализ на поведението на респондентите при 
основни видове интервю, София, Институт по социология, БАН. 

Ченгелова, Е., 1992. Поведение на анкетьорите при стандартизираното интервю. 
Социологически проблеми, кн.1. стр.109-118. 

Ченгелова, Е. 1991. Взаимодействието „анкетьор-изследвани лица“ при 
стандартизираното интервю. Методологически и методически проблеми, София, 
Институт по социология, БАН. 

Юбилеен сборник, посветен на 70 години от рождението на чл.-кор. проф. дсн 
Атанас Атанасов. 2010. Социологията – от емпирията към теорията. Под научното 
ред. на чл.-кор. дфн Стоян Михайлов, Академично издателство „Марин Дринов”, 
София. 

Ядов, В.А. (в сотрудничестве с В. В Семеновой). 2000. Стратегия социологического 
исследования. Описание, объяснение, понимание социальной рельности. М., 
Добросвет. 

Янакиев, Я. 2009. Мултикултурализъм във военната организация: 
предизвикателства и решения за ефективно управление на персонала. 
Дисертационен труд за присъждане на научната степен “Доктор на 
социологическите науки”, Научна специалност “Социология”, София, Военна 
академия “Г. С. Раковски“, Институт за перспективни изследвания на отбраната, 
ръкопис. 

Янакиев, Я. 1995. Съвременни методи за обработка и анализ на социологическа 
информация, Издателство на МО „Св. Георги Победоносец”, София. 



Интервюто в социалните науки 

 

 374 

Янакиев, Я., В. Георгиева, М. Молхов. 1996. Скалиране и скали в емпиричното 
сицоологическо изследване. Издателство на МО „Св. Георги Победоносец”, София. 

Adler,N.J. 1986. International dimensions of organizational behavior.Boston. 

Alan Buckingham, Peter Saunders. 2008. The Survey Methods Workbook. From Design 
to Analysis, Polity Press. 

Axelrod, M. 1975. Marketers get an eyeful when focus groups expose products, ideas, 
images, ed. Copy, etc. to consumers. Marketing News, 8, 6-7 

Basil Bernstein, 1973. Sociology and Sociology of Education, in J. Rex (ed.), Approaches 
to Sociology, London, Routledge. 

Becker, Howard S. 1993. Theory: The Necessary Evil [http://www.soc.ucsb. 

edu/faculty/hbecker/theory.html]. 

Bellenger, D. N., Barnhardt, K. L., & Goldstucker, J. L. 1976. Qualitative Research in 
Marketing. Chicago: American Marketing Association 

Brinkerhoff, D. & L. White. 1983. Sociology, Second edition, West Publishing Company 

Bradburn, N. M. and S. Sudman. 1991. The Current Status of Questionnaire Design. In: 
Measurement Errors in Surveys. John Willy & Sons Inc. 

Bryman, Alan, James J. Teevan. 2005. Social Research Methods. Oxford University Press. 

Buckingham, A. & P. Saunders. 2008. The Survey Methods Workbook. From Design to 
Analysis, Polity Press. 

Catterall, M. and Maclaran, P. 1997. 'Focus Group Data and Qualitative Analysis 
Programs: Coding the Moving Picture as Well as the Snapshots' Sociological Research 
Online, vol. 2, no. 1. 

Charmaz, K. 2006. “Grounded Theory: Objectivist and Constructivist Methods, In N. 
Denzin & Y. Lincoln (eds.)  Handbook of Qualitative Research, 2nd edition, Thousand 
Oaks, CA: Sage 

Collins, B. 1970. Social Psychology, Newbury Park, CA: Sage 

Creswell, John. 2009. Research Design. Qualitative, Quantitative and Mixed Methods 
Approaches. Sage. 

Creswell, J. 2007. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five 
approaches, 3rd edition, Thousand Oaks, CA: Sage. 

Creswell, John. 1998. Ethnography, pp. 26-72. 

Creswell, John. 1998. Biographical and Phenomenology, , pp. 139-165. 

David de Vaus. 2002. Surveys in Social Research, Fifth Edition. 

De Bono, E. 2008. Creativity Workout. Berkeley: Ulysses Press. 

De Bono, E. 1982. Lateral Thinking for Management . London: Pelican Books . 

De Bono, E. 2008. Six Frames: For Thinking About Information. Vermilion. 

De Majo, J. 1980. Refusals: Who, Where and Why. Public Opinion Quaterly, 44: 223-233. 

Denzin, N. & Y. Lincoln (eds.)  2000. Handbook of Qualitative Research, 2nd edition, 
Thousand Oaks, CA: Sage. 

Dikstra, W., van der Zouven. 1958. Response Behaviour in Survey Interview. L. 



Интервюто в социалните науки 

 

375 

Dillman, D. and J. Tarnai. 2000. Mode Effects of Cognitively Designed Recall Questions: A 
Comparison of Answers to Telephone and Mail Surveys. In: Measurement Errors in 
Surveys. John Willy & Sons Inc. 

Dillman, D. and J. Tarnai. 1991. Mode Effects of Cognitively Designed Recall Questions: A 
Comparison of Answers to Telephone and Mail Surveys. In Measurement Errors in 
Surveys. John Willy & Sons Inc. 

Dooley, D. (1990). Social Research Methods. 2nd ed. . California: Prentice Hall. 

Ely.1991. Doing Qualitative Research. pp. 83-137, 139-149, 150-178) 

Flick, U. (ed.) 2007. The Sage Qualitative Research Kit, London: SAGE Publications 

Frey, J. H., & Fontana, A. 1988. Job satisfaction and work values among mature workers. 
Paper presented at the American Sociological Association Meetings, Atlanta, Georgia. 

Gordon, R. L. 1975. Interviewing: Strategy, Techniques and Tactics. Homewood, IL: 
Dorsey. 

Greenbaum, T. L. 1988. The Practical Handbook and Guide to Focus Group Research. 
Lexington, MA: Lexington 

Guba, E., Y. Lincoln. 1994. Competing Paradigms in Qualitative Research, In N. Denzin & 
Y. Lincoln (eds.) Handbook of Qualitative Research, 2nd edition, Thousand Oaks, CA: 
Sage 

Horton, P. & Ch. Hunt. 1984. Sociology, Sixth edition, McGraw-Hill, Inc. 

Hybels, S., Weaver II, R.L.1988. Communicating effectively. Second edition, New York. 
pp.112-113. 

Hyman, H. & William, J. C & Feldman, C. W. H. 1954. Interviewing in Social Research. 
University of Chicago press. 

Kahn, R. & Ch. Cannel. 1958. The Dynamics of Interviewing. John Wiley and Son 
Publising. 

Karl Poper, 1959. The Logic of Scientific Discovery, London, Hutchinson, цит. по 
Buckingham, Alan, Peter Saunders, The Survey Methods Workbook. From Design to 
Analysis), p. 20. 

Krueger, R. A. 1988. Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research. Newbury 
Park, CA: Sage 

Leszek Kolakowski, 1972. Positivist Philosophy, Penguin. 

Lewin, K. 1951. Field Theory in Social Science: Selected Theoretical Papers. New York, 
Harper 

Lofland, J. & Lofland, L. 1995. Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative 
Observation and Analysis, 3ed. Belmont, CA: Wadsworth 

Malbon, B. 1999. Clubbing. Dancing, Ecstasy and Vitality, London: Routledge 

Mason, J. 1996. Qualitative Researching, London: Sage 

Measuring Attitudes Cross-Nationally. Lessons from the European Social Survey. 2007. 
London: SAGE Publications Ltd. . 

Merton, R. K. 1987. The Focused Interview and Focus Groups. Public Opinion Quarterly, 
51. 



Интервюто в социалните науки 

 

 376 

Morgan, D. L. /ed./1993. Successful Focus Groups. Advancing the State of the Art. Sage 
Publication, Newbury park 

Moustakas, C. 1994. Phenomenological research methods, Thousand Oaks, CA: Sage. 

Newman, W.L. 2003. Social Research Methods, Toronto: Pearson Canada. 

OКely, J. 1994.Thinking Through Fieldwork. In A. Bryman and R. Burgess (eds.) 
Analyzing Qualitative data, London: Routledge 

Patton, M. Q. 1990. Qualitative Evaluation and Research Methods. Newbury Park, CA: 
Sage 

Riemann, Gerhard & Schütze, Fritz (1991). "Trajectory" as a Basic Theoretical Concept 
for Analyzing Suffering and Disorderly Social Processes. In David R. (Ed.), Social 
Organization and Social Processes. Essays In Honor of Anselm Strauss (pp.333-347). 
Hawthorne, N.Y.: Aldine de Gruyter. 

Robson, C. 1993. Real World research. A Resource for Social Scientists and Practitioners 
– Researchers. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 

Roche, C. 1998. Organizational Assessment and Institutional Footprints. Finding Out 
Fast: Investigative Skills for Policy and Development. A. Thomas, J. Chataway and M. 
Wuyts. London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage: 173-200. 

Roche, C. 1999. Impact Assessment for Development Agencies: Learning to Value 
Change. Oxford, Oxfam Novib. 

Saris, W.E. & I.N. Gallhofer, 2007. Design, Evaluation and Analysis of Questionnaires for 
Survey research, Hoboken, NJ: John Wiley and Sons, Inc.  

Stake, R. E. 1994. Case Studies. Handbook of Qualitative Research. N. K. Denzin and Y. S. 
Loncoln. Londo, Thousand Oaks, New Delhi, Sage: 236-247. 

Stoop, I. 2005. The Hunt for the Last Respondent, Hague, Social and Cultural Planning 
Office. 

Tashakkori, A. & Teddie, C. (eds.) 2003. Handbook of Mixed Method Research in the 
Social and Behaviour Sciences, Thousand Oaks, CA: Sage 

Thomas, A, J. Chataway and M. Wuyts eds. 1998. Finding Out Fast: Investigative Skills for 
Policy and Development. London, Thousand Oaks, New Delhi, Sage: 307-332. 

Thomas, A. 1998. Challenging Cases. Finding Out Fast: Investigative Skills for Policy and 
Development. A. Thomas, J. Chataway and M. Wuyts. London, Thousand Oaks, New Delhi, 
Sage: 307-332. 

Thomas, William I. & Znaniecki, Florian (1958/1927). The Polish Peasant in Europe and 
America. New york: Dover. 

Todd, H. 1996. Women at the Centre: Grameen Bank Borrowers After One Decade.  
Dhaka,  The University Press. 

Woodhouse, P. 1998. People as Informants. Finding Out Fast: Investigative Skills for 
Policy and Development. A. Thomas, J. Chataway and M. Wuyts. London Thousand Oaks 
New Delhi, Sage: 127-146 

Zygmunt Bauman. 1988. Theory, Culture and Society. SAGE, London, Newbury Park, 
Beverly Hills and New Delhi, Vol. 5, pp. 217-237. 

 



Интервюто в социалните науки 

 

377 

Кратка биографична справка 

Професор, доктор на социологическите науки Емилия Ченгелова работи като 
социолог-изследовател в Института за изследване на обществата и знанието при 
БАН. Завършила е с пълно отличие философски факултет (социология) в Киевски 
държавен университет „Т. Г. Шевченко” (1987). През 1993 г. защитава докторска 
теза „Взаимодействието между анкетьорите и респондентите при 
стандартизираното интервю. Методологически и методически проблеми”, а през 
2007 г. се хабилитира, с което утвърждава трайния си научен интерес в областта 
на методологията и методиката на емпиричните социологически изследвания 
(ЕСИ). Специализира се в теоретическите изследвания върху методологическите 
аспекти и познавателните процеси при ЕСИ, поведенческите модели в ситуацията 
на количествените и качествените методи за набиране на информация, теорията 
и методологията на изследванията на общественото мнение, методологическите 
подходи за конструиране на социални политики, подходите за изследване на 
неформалните икономически дейности. През 2013 г. успешно защитава 
дисертационен труд на тема „Холистичен подход за изграждане на методология 
за емпирично изследване на „икономиката в сянка“, за което й е присъдена 
научната степен „Доктор на социологическите науки“. През 2015 г. е избрана за 
„Професор по социология“ в ИИОЗ, БАН. 

Има 27 години изследователски опит. Работи в две основни направления: 

1) В областта на теорията, методологията и методиката на емпиричните 
социологически изследвания - има реализирани 10 научно изследователски 
проекти (8 колективни и два индивидуални), разработващи методологическа и 
методическа проблематика; 

2) Като член на изследователски екипи или като ръководител на социологически 
изследователски екипи. За периода 2000-2015 г. е работила в повече от 40 
успешно реализирани проекта. Експертната й дейност е свързана с 
разработването на методологии и теоретични модели за ЕСИ в областта на 
социално икономически проблеми (браншови изследвания, изследвания на 
имиграцията и емиграцията, заетост и политики за заетост, пазар на труда и 
уязвими групи на пазара на труда, профили и политики за безопасност и здраве 
при работа, неформална икономика, „икономика в сянка“, устойчиво развитие), 
конструиране и обосновка на методологии и методики за набиране на емпирична 
информация с количествени и качествени методи. 

Има над 80 публикации (самостоятелни и в съавторство), сред които 26 
монографии, 6 студии, статии и доклади, изнесени на български и международни 
научни конференции. 

Последни публикации: Ченгелова, Е. 2015. „Икономиката в сянка“ като девиантна 
практика. Omda, ISBN 978-954-9719-77-2. 40 стр. студия; Ченгелова, Е. 2015. 
Работодателите и сенчестите икономически практики. сп. Наука, ISSN 0861 3362 
кн. 3, с. 36-51; Ченгелова, Е. 2015. Намалява ли относителният дал на „икономиката 
в сянка“ в България: оценки на наемния труд, сп. Икономически алтернативи, 
ISSN 1314– 6556, кн.3, с. 26-39; Ченгелова, Е. 2014. „Икономика в сянка“. Холистичен 
подход за емпирично изучаване и актуални измервания, Издателство „Фабер“, 
ISBN 978-619-00-0062-4, с. 595; Ченгелова, Е. (в съавт.) 2014. Социалните 
емпирични изследвания. Методологически аспекти. София, Академично 
издателство „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-788-4, 394 стр.; Ченгелова, Е. 
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2013. Холистичен подход за изграждане на методология за емпирично изследване 
на „икономиката в сянка“. Дисертационен труд за присъждане на научната степен 
„Доктор на социологическите науки“ в Професионално направление 3.1. 
„Социология, антропология и науки за културата“, София, Академично 
издателство „Проф. Марин Дринов“, ISBN 978-954-322-596-5, 381 стр.; Ченгелова, Е. 
2013. Методите в социалните емпирични изследвания: методологически 
традиции и актуални тенденции, сп. Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, 
кн.1/2, с. 9-28; Ченгелова, Е. 2013. Холистичен подход за конструиране на 
методология за емпирично изследване на „икономиката в сянка“. сп. Философски 
алтернативи, ISSN 0861-7899, кн. 4, с. 108-128; Ченгелова, Е. 2013. Динамика и 
актуални тенденции в оценките на работодателите за икономиката в сянка, сп. 
Наука, ISSN 0861 3362, кн. 3, стр. 18-30; Ченгелова, Е. 2013. Холистичен подход за 
изследване на икономиката в сянка. сп. Народностопански архив, СА “Д. А. Ценов“, 
Свищов, кн. 1/2013, стр. 71-89; Ченгелова, Е. 2013. Икономиката в сянка: другото 
лице на икономическото битие на съвременния българин, В: Поклон пред 
Хаджийски, Издателство АЛЯ, стр. 220-229; Ченгелова, Е. 2013. Жените и 
неформалният труд: актуални измерения на толерантността и включеността на 
жените в сиви практики. В: Равнопоставеност на половете в политиката. 
Българският опит, ISBN 978-619-160-236-0, София, „Авангард Прима”, стр. 203-
224; Ченгелова, Е. (в съавт.) 2013. Втори мониторингов доклад върху 
неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната превенция за 2013 г. 
АИКБ, София, ISBN 978-619-7056-02-0, 280 стр.; Ченгелова, Е. 2012. 
Методологически подходи за изследване на образа на икономиката в сянка, сп. 
Социологически проблеми, ISSN 0324-1572, кн.1/2, с. 408-429; Ченгелова, Е. (в 
съавт.) 2012. Първи мониторингов доклад върху неформалната икономика и 
постигнатия напредък в нейната превенция. АИКБ, София, ISBN 978-619-7056-01-
3, 207 стр.; Ченгелова, Е. (в съавт.) 2011. Неформалната икономика и 
работодателите: основни начини, по които изрядният бизнес понася вреди 
вследствие на неформалната икономика, специфика на проявление на 
неформалната икономика по браншове. АИКБ, София, ISBN 978-954-92331-4-8, 111 
стр.; Ченгелова, Е. (в съавт.) 2011. Основни предизвикателства за диагностика, 
ограничаване и превенция на неформалната икономика, АИКБ, София, , ISBN 978-
954-92331-3-1, 188 стр.; Ченгелова, Е. (в съавт.) 2011. Неформалната 
икономика:обществена търпимост, възможности и предизвикателства за 
ограничаване и превенция, АИКБ, София, ISBN 978-954-92331-6-2, 248 стр.; 
Ченгелова, Е. (в съавт.) 2010. Изкуството да се задават въпроси и да се получават 
отговори. Изд. „Софттрейд”, София, ISBN 978-954-334-103-0, стр. 10-21, 139-206, 
207-225; Ченгелова, Е. 2010. Нагласи и оценки на българина към 
кредитоползването. В: Финансовата криза и задлъжнялостта на българина, 
Издателска къща Шанс, София, стр. 43-81. 

Преподавала е в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, УНСС и Военна 
академия „Г.С. Раковски“. 
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