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За това позакъсняло издание

Когато подготвях този текст за публикуване след повече от 10 години, се върнах към

един от най-приятните и едновременно с това предизвикателни и преломни моменти в

моя живот.  През 2004 година защитих успешно дисертация на тема „Проблеми при

оптимизацията на извадкови данни с непълноти в обхвата”. Темата и анализираните от

мен проблеми остават актуални за съвременната българска практика на ЕСИ и най-

искрено  се  надявам,  че  получените  резултати,  направените  изводи и  препоръки  ще

бъдат полезни  за  социолози,  методолози  и  практици.  Мои колеги  –  университетски

преподаватели – използват части от това научно изследване, за да провокират дискусия

със студентите. Колеги докторанти използват този текст за своите научни изследвания.

Все  още  се  забелязва  терминологична  нехомогенност,  когато  професионалната

общност говори за проблема с липсващите данни и възможните подходи за неговото

решаване. Затова предлагам този текст на вашето внимание и се надявам той да бъде

полезен и да  послужи за  основа на  последваща научна  дискусия  и изследователски

търсения по тези проблеми. 

Полемиката  за  точността  на  оценките,  получени  вследствие  на  изпълнението  на

представителни извадки, е особено изострена, когато колегите социолози правят своите

предизборни  прогнози.  В  публичното  пространство  се  появяват  различни

разновидности на „представителни” изследвания, някои – признавам, доста спорни, но

въпреки  многообразието  от  методики,  професионалната  общност  остава  единна  по

отношение на това, че презумпцията за коректно и акуратно моделирана извадка не е

достатъчна гаранция за желаното съвпадение на извадковите оценки с параметрите на

генералната съвкупност. Непълнотите в обхвата при извадкови или изчерпателни ЕСИ

продължават да бъдат често срещано явление. Професионалната общност все още не е

единодушна относно допустимия праг неполучена информация, при който точността на

получените резултати не бива да се поставя под съмнение. В българската специална

литература  все  още  не  се  отделя  достатъчно  внимание  на  проблемите  с  обхвата  и

методите за тяхното решаване, въпреки че потребността от това непрекъснато нараства.

В  чуждестранната  теория  и  практика,  от  друга  страна,  се  правят  интензивни



изследвания. Търсят се различни методологически решения на проблемите с обхвата.

Излагат  се  и  се  обосновават  редица  подходи,  процедури  и  методи,  чрез  които  в

различна  степен  се  търсят  решения  на  този  проблем.  Много  сериозно  внимание  се

обръща  и  на  методологическите  проблеми  при  международните  сравнителни

изследвания, където проблемите с обхвата имат своето значимо и сериозно присъствие.

Каква е историята на този текст? Завърших специалност „Икономическа социология” в

УНСС през 2001 година и се заех да изследвам сложен проблем в една професионална

област, в която комфортно са се настанили статистиците, а социолозите са сякаш само

на гости. Неуспехът ми щеше да бъде гарантиран, ако бях оставена сама в това усилие.

Бих искала да изразя своята най-искрена благодарност и дълбока признателност на чл.-

кор. проф. д.с.н. Атанас Атанасов, моят научен ръководител, който с безкрайното си

търпение  и  любов  към  методиката  и  методологията  на  ЕСИ,  с  постоянното  си

любопитство към новостите и енциклопедичните си познания, ме напътстваше щедро и

демократично.  Благодаря му за ползотворните и зареждащи дискусии,  за цялостната

подкрепа, която имах през цялото време докато работех по темата. Благодаря му и за

това,  че  предостави  цялата  си  методологическа  библиотека,  всичките  си  контакти,

лични познания и „ноу-хау”,  както и значителна част от свободното си време за да

успея  да  доведа  работата  си  по  темата  до  един  задоволителен  финал.  Чувствам  се

благодарна заради възможността да се докосна до изключителен характер, човечност и

тънко чувство за хумор – благодаря Ви най-сърдечно, професор Атанасов! Пожелавам

на всички бъдещи докторанти да имат шанса да работят с такъв научен ръководител –

това е гаранция за успеха ви в научната работа.

На  практика  едно  научно  изследване  е  индивидуален  труд,  зад  който  обаче  стоят

сериозни колективни усилия. Бих искала също да благодаря на колегите от тогавашната

секция „МОЕСИ” в Института по социология и по-специално на д-р Максим Молхов за

безбройните консултации по адаптация на термините на английски език, за луксозните

частни  лекции  по  теория  на  вероятностите,  за  безценните  бележки  и  напътствия.

Специални  благодарности  на  колежките  ми  Наташа  Милева  и  Ваня  Цветкова  за

проявената съпричастност и подкрепа. По време на вътрешните секционни обсъждания,

изключително  важни  за  мен  бяха  бележките,  корекциите  и  коментарите  на  проф.

Светлана Съйкова, проф. Веска Кожухарова, доц. Станка Добрева, чл.-кор. проф. Стоян



Михайлов,  проф.  Емилия  Ченгелова.  Благодарение  на  техните  съвети,  критики  и

коментари това научно изследване придоби почти съвършен вид. Благодаря!

Когато  се  прави  задълбочено  научно  изследване,  особено  ценна  е  оценката  на

безспорни  авторитети  в  съответната  научна  област.  Бих  искала  да  изкажа  дълбока

признателност към отговорното, колегиално и градивно критично отношение от страна

на рецензентите ми – лидери в областта на методиката и методологията на ЕСИ – проф.

д.с.н. Иванка Съйкова и проф. д.с.н. Янцислав Янакиев.

И  не  на  последно  място  бих  искала  да  изкажа  своята  признателност  и  дълбока

благодарност на проф. д.с.н. Михаил Мирчев, който предостави „от кухнята” подробни

извадкови данни от провеждани емпирични социологически изследвания на агенция

АССА-М, за да мога да докажа някои от тезите на това научно изследване. Достъпа до

висококачествен  емпиричен  материал  оценявам  като  рядък  шанс  за  един  току-що

завършил университета докторант.

Този  текст  се  основава  на  моето  научно  изследване  от  2004  година,  без  корекции,

независимо от изкушенията. Разбира се, трябва да направя уточнение, че той трябва да

бъде актуализиран и допълнен с най-новото в областта на оптимизацията на извадкови

данни с непълноти в обхвата – и от българската, и от чуждестранната изследователска

практика.  От дистанцията на времето обаче виждам, че българската практика в тази

област все още се нуждае от обстоен анализ, който предстои да бъде направен. 



ВЪВЕДЕНИЕ

През  последните  10–12  години  в  емпиричната  социология  в  България

извадковите изследвания стават едни от най-често използваните ЕСИ, особено място

при  които  заемат  частните  изследователски  агенции.  Едновременно  с  успехите,

интензивното им развитие поставя множество проблеми и ограничения, независимо от

това дали резултатите от ЕСИ обслужват управленската практика или различни задачи

на научното познание.

Презумпцията  за  коректно  и  акуратно  моделирана  извадка  е  важна,  но  по

принцип не е достатъчна гаранция за желаното съвпадение на извадковите оценки с

параметрите на генералната съвкупност.  Добре известно е, че в различните етапи на

всяко  емпирично  социологическо  изследване  има  множество  източници,  както  на

стохастични, така и на нестохастични грешки. Всички те в крайна сметка водят, в една

или друга степен, до отклонения (грешки) от действителните параметри. Тези грешки

често не позволяват изводите, получени от извадката, да се обобщават коректно, което

всъщност обезсмисля нейното предназначение. Още по-лошото е, че това невинаги е

очевидно и често не се осъзнава достатъчно.

Непълнотите в обхвата при ЕСИ (извадкови и изчерпателни) са често срещано

явление,  което  неизбежно  поражда  „шум”  в  информацията.  Социолозите  не  са

единодушни какъв е допустимият дял на необхванати единици, при който този „шум”

не  би  представлявал  изследователски  проблем.  Освен  това  в  българската  и

чуждестранната  практика  на  ЕСИ  се  използват  различни  методи  за  редуциране  на

необхвата и неотговорилите. Тези подходи често не решават възникналия проблем и

понякога водят до противоречиви и нееднозначни резултати. 

В  българската  специализирана  литература  все  още  не  се  отделя  достатъчно

внимание  на  проблемите  с  обхвата  и  методите  за  тяхното  решаване,  въпреки  че

потребността от това значително нараства и вероятно в близко бъдеще ще се засилва

повече. В чуждестранната теория и практика се правят интензивни изследвания и се

търсят методологически решения на проблемите с обхвата. Излагат се и се обосновават

редица подходи, процедури и методи, чрез които в различна степен се търсят решения

на този  проблем.  Много от  тези  методи все  още са  непознати  и  не  се  използват  в

българските ЕСИ. Нашите проучвания показват, че в България не са правени специални



методически  изследвания  върху  възможностите  на  тези  нови  методи  и  оценки  на

ефективността им при решаване на проблемите с обхвата. 

Основната  изследователска  теза  е:  Липсващите  данни  при  емпирични

изследвания  (извадкови  и  изчерпателни)  представляват  значителен  проблем,

засягащ  и  теорията,  и  практиката  на  ЕСИ,  а  опитите  да  се  търсят  решения,

специално у нас, са крайно ограничени. В световната практика в това отношение

съществуват нови решения и подобрения в съществуващите от по-рано. Някои от

тях успешно могат да бъдат адаптирани и прилагани и в българската практика на

емпиричните социологически изследвания.

Целта  на  изследванията  по  темата  е  да  се  анализират  проблемите  и

съществуващите подходи, методологически и методически решения за оптимизация на

извадкови  данни  при  непълноти  в  обхвата,  да  се  направи  критична  оценка  на

сравнителните предимства и недостатъци и да се обосноват стратегии,  препоръки и

предложения за тяхното решаване.

В тази връзка са формулирани няколко изследователски задачи:

1) Да се изследват и осветлят проблемите при оптимизация на извадкови

данни, засягащи непълнотите в обхвата, и да се оцени тяхната значимост за практиката

на ЕСИ;

2) Да се изследват възможностите на предлаганите в теорията и практиката

методи за оптимизация на извадкови данни при проблеми в обхвата, като се направи

обобщен анализ и систематизации на последните;

3) Да  се  изследват  условията  и  ограниченията  за  приложение  на

предлаганите  методи  и  подходи  и  да  се  направи  оценка  на  техните  сравнителни

предимства, приложимост и ограничения;

4) Да се обоснове и конструира обща концепция за пътищата и насоките на

решаване на проблемите с липсващи данни.

Във връзка с това са формулирани няколко изследователски хипотези, които ще

се опитаме да проверим в процеса на изследванията по темата. Тези хипотези са:

Първата. В  практиката  на  ЕСИ  твърде  често  (практически  винаги)  и  по

различни причини се наблюдава загуба на данни. Над определена граница („праг”) тази

загуба  изкривява  информацията  и  резултатите  от  изследването  стават  несигурни,

неинформативни и ненадеждни.

Втората. В българската практика на ЕСИ, отчасти и в други страни, е налице

неоправдано подценяване на проблемите с обхвата в теоретичните, методологическите



изследвания  и  в  практиката.  Вероятно  по  тази  причина  сериозни  систематични

изследвания  по  тези  въпроси  в  България  изобщо  липсват.  Онова,  което  все  пак  се

прави, се свежда главно до констатации за обема и характеристиките на липсващата

информация  (какво  и  колко  липсва).  Практически  липсват  усилия  за  оценяване  на

ефектите  от  загубите  на  данни  и  тяхното  влияние  върху  достоверността  на

информацията.

Третата. В  световен  мащаб  през  последните  десетилетия  има  обосновани,

апробирани  и  успешно  работещи  методи,  които  предлагат  различни  решения  на

проблемите с обхвата. Поне някои от тях могат да се адаптират и използват и у нас за

оптимизация на масиви с липсващи данни. 

В  изследователската  работа  в  този  текст  са  използвани  различни  подходи:

съвкупностен (статистически)  подход при оценките на ефективността  на различните

изследвани  методически  решения;  сравнителен  анализ  на  различни  теоретични

постановки – подходи, методи, процедури, засягащи проблеми с обхвата при извадкови

данни;  монографичен  подход  –  при  изследване  на  някои  теоретични  постановки  и

прилагани  методи  в  тази  област;  подход  на  моделирането  –  при  обосновка  и

конструиране на обща концепция и разработените класификации, залегнали в целта и

задачите на това научно изследване.

Тук  се  прави  опит  за  търсене  и  обосноваване  на  теоретични  постановки,  а

направените  обобщения  и  оценки са  подкрепени с  анализ на  наши и чуждестранни

емпирични данни.

Съдържанието  на  това  научно  изследване  е  подчинено  на  няколко  важни

ограничения:

1)  Проблемите  с  обхвата  се  разглеждат  в  контекста  на  представителните

извадкови социологически изследвания като масов случай. Но всъщност представените

методически решения могат да бъдат използвани при изчерпателни, както и при други

типове извадкови социологически изследвания. 

2) Поради ограничения от различно естество не бе възможно да се направят при

метода  на  приписване  на  значения  на  липсващи  данни  (импутация)  авторски

изследвания върху конкретен емпиричен материал. Затова импутацията се анализира и

систематизира в обобщен вид и се предлага като база и насока за бъдещи изследвания

по тази тематика.

При разработката на това изследване са използвани литературни източници –

общо 139 заглавия, от които 40 на български и руски език и 99 на английски език. 



Освен  материали  със  социологическа  тематика  в  този  текст  са  използвани  и

разработки от областта на теория на вероятностите, математика и приложна статистика.

За оценката на възможностите и сравнителните предимства на прилаганите в чужбина

подходи и методи са използвани емпирични данни от български и чуждестранни ЕСИ.

В основата на това научно изследване е залегнала идеята, че социологът трябва

да  познава  фундаментите  на  математико-статистическия  анализ.  За  да  може  да  го

прилага акуратно и да намира в него аргументи за валидността на своите обобщения,

съществено важно е заимстваните методи и подходи от математиката,  статистиката,

информатиката и др. области да бъдат оценявани през призмата на потребностите и

спецификата на социологическото научно познание. Затова трябва да се правят усилия

за  тяхното  адаптиране,  коректно  прилагане  и  разбиращо  тълкуване  на  получените

резултати. 

Дължим  специална  благодарност  на  колегите  от  секция  „Методи  на

социологическите изследвания и общественото мнение” за проявената съпричастност,

оказаната подкрепа и съдействие при написването на този труд.



Първа глава

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБХВАТА В ЕСИ –

ТЕОРЕТИЧНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ

 

I. Необхватът в ЕСИ – дефиниране, измерване, проблеми

1. Необхватът

След като извадката е направена, при много от социологическите изследвания

останалата работа се възприема като рутинна и проста – набиране на информацията

от  единиците  в  извадката,  въвеждане  и  обработка,  получаване  на  изводи  и

обобщения. 

Проблемът  на  изследването  от  гледна  точка  на  достоверността на

емпиричната  информация  е  нещо  много  по-значимо,  отколкото  е  проблемът  за

спазване  изискванията  на  теорията  на  извадките  при  тяхното  формиране.  В

действителност при много изследвания (практически при преобладаващата им част)

сериозни проблеми възникват,  когато извадката  вече е направена,  а  за  определен

брой  единици  не  е  получена  търсената  информация.  Проблемите  със  загубена

информация не се отнасят само до извадковите ЕСИ. В основата си те са същите и

когато  изследването  е  изчерпателно  или  дори  когато  се  прилагат  модели  на

непредставителни  извадки  –  например  квотни,  типологични  и  др.  Нашите

изследвания обаче са ограничени само до случаите на представителните извадки,

използвани в ЕСИ.

Най-общо  под  обхват на  изследването  разбираме  съвпадението  на

планираната с реализираната съвкупност от изследвани единици. Тази съвкупност

може  да  бъде  извадкова  или  изчерпателна.  Има  различни  видове  обхват  по

отношение на: 1) изследваните единици; 2) събраната информация.

С термина  необхват означаваме разликата между планирана и реализирана

съвкупност от изследвани единици. 

И тъй като при всяко ЕСИ набираме информация за изследваните единици,

загубата на информация (необхватът) може да се класифицира като: 1) пълна загуба



на  информация  (Groves,  1997)  –  единицата  не  е  участвала  в  допитването

(изследването)  (Unit  Nonresponse) или 2)  частична загуба на информация – няма

информация  за  отделни  признаци,  индикатори  (въпроси)  (Item  Nonresponse).

Загубата  на  информация  за  единицата  се  отчита  като  проблем и/или  грешка  при

събиране на информацията  за отделната  единица;  Частичната  загуба  се свързва с

неосигурени  данни  само  за  специфична  част  от  въпросника.  В  англоезичната

специална литература (Groves, 1997, Rubin, 1986 и др.) този вид необхват (1 и 2)

може да срещнем също под името липсващи данни (missing data).

На етапа събиране на данни във всяко ЕСИ условно могат да се разграничат три

различни  операции  (Джессен,  1985):  1)  обхващане –  изискване  и  получаване  на

информация  за  всяка  единица  на  извадката;  2)  осмисляне –  точно  определяне  на

границите  в  генералната  съвкупност  и  параметрите  на  всяка  единица,  нейната

идентификация  със  съответните  единици,  определени  за  изследване  в  извадката;  3)

измерване –  класификация,  пресмятане  и  измерване  вътре  във  всяка  изследвана

единица  за  получаване  на  изходните  данни.  В този  смисъл  под  обхват  се  разбират

действия, насочени към получаване на сведения и/или оценки ( iY ) за всяка изследвана

единица.  Под  осмисляне  се  разбира  изследване  на  всяка  потенциална  единица,

включена в извадката, относно нейната пригодност да даде търсената информация. А

под  измерване  –  получаване  на  конкретни  значения  за  наблюдаваните  променливи

(признаци, белези, индикатори). 

В  специализираната  литература  се  споменава  за  предположението

(Джессен,1985), че след момента на планиране на извадката, оценките за iY  могат да

бъдат получени за всяка единица, при това без грешки и отклонения. 

С други  думи,  презумпцията  изглежда е,  че извадковото изследване  се  явява

пълно и точно.  На практика  подобни резултати често липсват и презумпцията  не е

налице. Понякога съществуват реални възможности търсените данни да се получат за

преобладаващата  част  от  единиците  на  извадката,  но  по различни  причини  това  не

става. В други случаи обхватът просто не може да бъде изпълнен поради независещи от

изследователя  причини.  Практиката  на  ЕСИ  винаги  се  съпътства  от  проблема  за

търсене на компромис между желаната точност, финансовите ресурси за осигуряването

й и загубата  (разходът)  на  време,  свързана с  използваемостта  и своевремеността  на

резултатите от изследването. Какво да правим в такива случаи? Успехът ни зависи от

конкретни условия и обективни ограничения.



С  обхвата е свързан един основен въпрос: ще останат ли точни и достоверни

нашите  изводи,  ако  не  се  изследват  всички единици от  извадката?  Дали непълният

обхват само намалява обема на извадката или има и други, по-сериозни последствия?

Ако е така, то какво би могло да се направи?

2. Проблеми с обхвата: труднодостъпни единици. Загуба и/или 
неполучаване на данни

Практиката на провеждане на социологически изследвания определено показва,

че често пъти получаването на данни за някои единици е затруднено, в други случаи

просто е невъзможно. При изследвания чрез въпросници (например стандартизирано

интервю), когато домакинствата  се посещават без предварително предупреждение,  в

някои  от  тях  респондентите  могат  да  липсват  от  дома  си.  Даже  след  повторно

посещение могат да останат не едно, а дори група жилища, в които да няма никой в

продължение на целия период на изследването. В други случаи респондентите могат да

откажат да дадат исканата информация. В резултат на загубените (неполучени) данни

се накърнява целостта на изследването. 

Може ли безнаказано да игнорираме загубените данни? Здравият разум показва,

че  когато  загубените  данни надхвърлят по обем някакъв  допустим „праг”,  това  със

сигурност ще поражда влияния и проблеми, които да обезсмислят изследването и да

направят неговите оценки и обобщения ако не изцяло невалидни, то поне в определена

степен съмнителни и ненадеждни.

Следователно е очевидно, че трябва да се търсят начини или загубата да се сведе

до един толерируем минимум, или когато това е невъзможно, да се търсят подходи и

методи за някакво компенсиране на загубените данни. Почти винаги за това трябват и

време, и пари. Например ситуацията „няма го вкъщи” би могла да бъде изключена от

източниците за загуба на данни чрез многократни посещения. Някои проблеми около

„труднодостъпните” единици  също  могат  да  бъдат  предотвратени,  главно  чрез

осигуряване на високо квалифицирани (добре обучени) анкетьори.

Основните  причини  за  неполучаване  на  данни  зависят  от  характера  на

изследването,  природата  на  изследваните  единици,  типовете  задавани въпроси,

спецификата на изследваните единици в извадката. В следващата таблица (І.1.) са

показани схематично пропуските в обхвата (Джесън, 1985, 418) при три типа методи за

получаване на първична емпирична информация:



Таблица І.1.

Пощенска анкета Индивидуално интервю Непосредствено
наблюдение и измерване

 Неверен адрес

 Липса на отговор

 Пропуски при 
попълване на 
въпросника

 Пропуск на домакинства

 “Няма го вкъщи”

 Отказ да участва

 Няма отговор на въпрос, 
независимо от това отказал ли е 
респондентът да отговори или 
не знае отговора

 Недостъпни, 
неподлежащи на 
наблюдение 
единици 

 Други причини

Да се установи количеството на загубените данни не е лесна задача. Изключение

от това  са  случаите,  при които  организацията  на  извадката  е  такава,  че  се  изисква

изследване  на  точно  определени  по  някакъв  признак  единици.  Много  от  т.нар.

пропорционални извадки не показват броя на изгубените респонденти, просто защото

извадката  се  допълва  с  такива,  които  се  намират  най-лесно  в  „полезрението”  на

анкетьора.  Дори когато  е  необходимо  да  се  събира  информация  от  фиксиран  брой

единици, формално като че не възниква проблем със загубата на данни ако се допуска

заместване. В тези случаи анкетьорът първоначално отива в определени домакинства и

провежда  изследването  при  условие,  че  респондентите  са  вкъщи  и  не  отказват  да

отговарят.  За тези жилища,  в които той не е  намерил обитатели или те са отказали

участие, се осъществява замяна по предварително определени правила и процедури. И

това се  повтаря дотогава,  докато  не  се  достигне  планираният  обем на  извадката.  В

действителност всеки, който не се е намирал в дома си или е отказал да отговаря, в

чисто  технически  смисъл  представлява  отпаднала  единица,  загубени  (липсващи)

данни, чиято замяна се обезпечава в процеса на теренната работа. Както ще видим по-

късно, замяната създава привидно усещане за благополучно осигурени данни, но много

често  именно  при  представителни  извадки  в  крайна  сметка  се  нарушава

представителният характер на изследването с всички произтичащи от това последствия.

Следователно, може да се твърди, че реалните мащаби на загубата на данни са

по-големи,  отколкото  съзнаваме.  Частично  това  става  поради  незабелязването  на

загубата  при  някои  процедури,  свързани  с  организацията  на  подбора.  Или  поради

отсъствие на точна информация за загубите в много случаи, когато те са известни или

могат да станат известни на изследователя. Налице са още проблеми: главно появата на

нестохастични грешки в обобщените оценки, т.е. изместване на оценките, при това в

неизвестна  посока  и  с  неизвестен  размер,  а  също  и  увеличаване  на  дисперсията,



засягаща  пряко  величината  на  стохастичните  грешки,  както  и  възможностите  за

коректно и успешно прилагане на статистическите методи за проверка на хипотези. 

3. Видове загуби на данни
За да изясним същността и съдържанието на явлението „липсващи данни”, ще

разгледаме неполучените по различни причини данни, подлежащи на наблюдение при

извадково изследване. Част от тях могат да бъдат явни, други – скрити. Количеството

липсващи данни зависи от много фактори. По-важните измежду тях са: 1)  типът на

изследването (пощенска  анкета,  интервю,  пряко  наблюдение  и  др.);  2)  типът

респондент (всички в домакинството или един определен човек, цяло семейство или

само  принадлежащите  към  определена  група  –  според  дохода,  социалния  статус,

образованието,  възрастта,  пола  и  т.н.);  3)  квалификация,  прилежност и

добросъвестност  на  анкетьора;  4)  привлекателност на  въпросника (особено  при

пощенските анкети);  5)  съдържание на въпросите,  тема на изследването;  6)  време,

ден  или  година,  в  която  се  провежда  изследването;  7)  брой  и  съдържание  на

повторните  допитвания (многократни  изпращания  на  въпросници  по  пощата,

предварителен  контакт  чрез  куриер  или  по  телефона,  повторни  посещения  за

получаване на интервю и т.н.). 

Изцяло  неполучените  данни1 (Unit  Nonresponse)  се  отнасят  до  необхват  на

единици от извадката. При някои изследвания единиците на наблюдение могат да бъдат

както домакинства, така и индивиди или други колективни и индивидуални единици –

училища, фирми, учащи се или работещите в тях. В специалната литература са описани

два типа цялостна загуба на данни: 1) Неполучаване на отговори от колективна единица

(домакинство)  – няма достъп до цялото домакинство или домакинството отказва  да

участва в изследването; 2) Неполучаване на отговор от отделни индивиди – един или

повече  респонденти  в  домакинството  не  вземат  участие  в  изследването  (в  отделни

случаи  поне един участва).  Тези два типа цялостна  загуба  на  данни са същите при

извадкови изследвания, които изследват само един респондент, член на домакинство.

Частична  загуба  на  данни (Item  Nonresponse)  има  тогава,  когато  липсват

значения  само  за  част  от  променливите  във  въпросника,  който  иначе  е  попълнен

(интервюиран) от респондента. Данните могат да липсват, защото респондентът отказва

1 Правим разграничение между термините „информация” и „данни”. Понятието „информация” съдържа в себе си
онази страна на отражението, която е свързана с неговите структурни, формални и количествени аспекти (Земан,
1984).  Чрез  понятието  „данни”  изразяваме  „частен  случай”  на  „информацията”,  т.е.  аналитичната  страна  на
получената от ЕСИ информация. Тук използваме приоритетно понятието „данни” именно в този контекст и съгласно
изследователските ни цели и задачи.



да  отговори,  анкетьорът2 (интервюерът)  прави  грешка  при  задаване  на  въпроса,

респондентът и/или анкетьорът просто пропускат въпроса.

В Таблица І.2. привеждаме обобщени експериментални оценки за относителния

дял загубени данни според типа изследване, включващи четири по-често използвани

метода за набиране на информация. В Таблица І.3. е представен относителен дял на

случаи на липсващи данни в различни извадкови изследвания, при които са използвани

индивидуални  интервюта.  Според  тези  оценки  при  такива  изследвания  загубите

варират от  0,30% до над 30% (Джессен, 1985). Смята се, че обичайно тези загуби са

между 10 и 30% от общия брой случаи в извадката. Както и трябваше да се очаква, най-

голям е делът на загубите при пощенските анкети, който достига дори до 90%. 

Таблица І.2.
Относителен дял неполучени данни по причини на загубата при изследвания,

използващи различни видове наблюдение 3

1 Индивидуално интервю 5-50%
- необхванати (невъзможно да се намерят, пропуснати) 0-3%
- няма ги вкъщи (отпуска, на работа и т.н.) 5-50%
- недостъпен респондент (много зает, болен) 1-20%
- отказ да отговаря 1-10%

2 Телефонно интервю 20-40%
- необхванати (няма телефон, непопаднал в списъка) 30%
- няма ги вкъщи (телефонът не отговаря) 18%
- респондентът е недостъпен (линията е заета) 11%
- отказ да отговори 0%

3 По пощата
- необхванати (неправилни адреси и др.) 5-20%
- няма го вкъщи (в резултат няма отговор) 
- респондентът е недостъпен

5-90%

- отказ да отговори (въпросниците се връщат непопълнени и т.н.) 1-5%

4 “Обективни” изследвания (непосредствено измерване) 0-10%
- необхванати (няма достъп, изпуснати и т.н.) 0-3%
- няма го вкъщи (“изпуснат е момента”) 5-10%
- респондентът е недостъпен 4%
- отказ да отговори 0-3%

2 По-нататък  правим  разлика,  когато  говорим  за  работещия  на  терена.  Използваме  термина  „анкетьор”  или
„интервюер“ в зависимост от метода на регистрация (анкета или интервю).
3 Оценките са публикувани от Джесън (1985, 419).



Таблица І.3. 
Относителен дял на получените данни при различни по време изследвания

(индивидуално интервю) (Джесън, 1985, 420–421)

Изследване, време и място на
провеждане

Респонденти Обхват и други сведения Правила на
провеждане и

забележки

1 2 3 4
1. Изборно изследване, Гърция 
(07.- 08.1946)

Трудоспособни 
възрастни 

Обхват 99,7%
Откази 0,3%

Неколкократн
и посещения

2. Национално изследване на 
домакинствата MRCA (зимата, 
1947 г.)

Трудоспособни 
възрастни в 
домакинството

Градски райони:
Обхват 93%
(разпределение по посещения 
72,0–19,4–8,6)
Селски райони:
Обхват 97%
(разпределение по посещения 
83,5–10,3–6,2)

3 посещения

3. Изследване на вкусовете и 
стандарта на хранене в Айова
(01–06.1947)

Лица (1) на 
възраст 
17-19г.
(2) на възраст 46-
58 г

(1) Обхват 73%
(2) Обхват 75,1%

? посещения

4. Изследване на жилищния фонд
в северните и централни щати 
(пролет, 1948)

Домакини Обхват 84,5% ? посещения

5. Проучване на град Елмайер, 
щат Ню Йорк (лято, 1948)

случайно 
подбрани 
възрастни, от 
домакинства (по 
един)

Обхват 81,9% (разпределени 
по посещения: 38,0–32,9–29,1)
Няма го вкъщи 6,3%
Откази 12,6%

3 посещения

6. Изследване на източниците на 
информация в Айова (10.1948 г.)

(1) Управители на
ферми

(2) Лица, 
ръководещи 
домашни 
стопанства 

(1) Обхват 84,6%
(2) Обхват 90,8%

? посещения

7. Изследване на потребителите 
на финансови услуги в САЩ 
(10.1948 г.)

Глави на дома-
кинства „Разходни
единици”

Обхват 95,5% Неколкократн
и посещения



Таблица І.3. продължение

Изследване, време и място на
провеждане

Респонденти Обхват и други сведения Правила на
провеждане и

забележки

1 2 3 4
8. Оценка на телеграми (Хуман, 
Джесън, 1961, 77)4

Всеки срещнат Инд.интервюта – 52%
Телефонни, с повторно 
позвъняване – 59%
Случайни телефонни – 52%
По преброяване – 62%
По записи – 54%

9. Изследване на ваксинирането в
Калифорния

Майки с деца до 5 
години

Обхват – 92,0%
Откази – 4,0%
Няма го вкъщи – 4,0 %

3 посещения, 
едночасов 
въпросник

10.Мексикано-американско 
изследване, щатски местни 
власти
(лято, 1965)

Един от съпрузите
(балансирано по 
пол)

Обхват – 85%
Откази – 4,0%
Не вкъщи – 8,5%
Други – 2,5%

3 посещения

11. Изследване на умствената 
изостаналост. Ривърсайд, 
Калифорния (лятото на 1964)

Трудоспособни 
възрастни

Обхват – 90,7%
Откази – 6,9%
Не вкъщи – 2,4%

Половинчасов
въпросник, 
10,2% откази 
при първо 
посещение

4 По-долу  привеждаме  още  примери  от  Киш,  (1965),  Мозер,  (1968),  Джесън  (1985)  и  др.  поради  две  основни
причини:  първо, защото в съвременната специална литература тези автори са смятани за класици не само що се
отнася до изследване проблемите с обхвата при ЕСИ. Техните изследвания са предмет на анализ и днес, независимо
че са правени преди повече от 50 години;  Второ, примерите имат информативна стойност, тъй като дават реална
представа за значимостта на третирания проблем и  трето, съвременни специални изследвания върху характера на
липсващите  данни  в  България  почти  липсват.  Изключение  от  това  е  методическото  изследване,  съпътстващо
предизборно ЕСИ (1994) на агенция АССА-М, което анализираме по-късно в ІІІ глава.



Таблица І.4.1. 

Необхванати респонденти и брой посещения, необходими за изцяло попълнено интервю
(Kish, 1965)5

Изслед-
ване

Общо
опити6

Необхванати Общо
интервюта

Процент от интервюираните при:
Първо

посещение
Второ

посещение
Трето

посещение

1 1256 7,2 1029 38,0 32,9 29,1

2 4207 13,7 3065 43,8 35,4 20,8**

3 736 --- 610 36,9 30,8 32,3

4 25000 6,0 --- --- --- ---

5 --- --- 3265 63,5 22,2 14,3

6 3006 7,0 2796*** 72,0 19,4 8,6

7 2076 3,0 2014*** 83,5 10,3 6,2

8 3512 4,5 --- --- --- ---

9 2074 6,7 1734 77,6 16,2 6,2

10 1709 --- 1530 72,2 20,8 7,0

11 1376 6,4 11,83 42,3 40,8 16,8

1. Случаен подбор на възрастни от градски жилища, 1948, Елмира;
2. Случаен подбор на възрастни от градски и селски жилища, 1948, NORC;
3. Случаен подбор на възрастни от национално изследване, 1948, SRC;
4. Всякакви възрастни – национално, 1951, CPS от Бюро за преброяване ;
5. Всякакви възрастни – от национално градско, 1943, Хилгард и Пейн;
6. Всякакви възрастни – от национално, 1947, Маркет Рисърч Компани;
7. Всякакви възрастни – от селско национално, 1947, Маркет Рисърч Компани;
8. Извадка от разходни единици (глави на домакин.) – национално, 1950, SRC;
9. Домакини от градски жилища, Алфред Полиц Инкорпорейтид, 1946;
10. Фермери в Щата Ню Йорк, Център за Щатски Фермерски Изследвания, 1951;
11. Лица над 16 год., извадка от националния регистър, Лондон, 1950, Дж. Дърбин и А. Сюарт;

Лесли Киш прави някои корекции на данните: 

“Необхванатите”  от  4,5% за  изследване  №8 са  само от  ненамерените  вкъщи;

около  10%  трябва  да  бъдат  добавени  към  отказалите  и  поради  други  причини.”

(Табл.І.4.3.) Неотговорилите в изследванията от 1954–1955 (CPS) са били 4,2%, в т.ч.

1,6% отсъстващи от къщи, 1,6% временно отсъстващи, 0,6% откази, и 0,4% по други

причини  (Census  Bureau,  1963).  Според  Киш ниският  дял  неотговорили  вероятно  е

постигнат и от други национални извадки в САЩ за този период.
5 Таблиците от І.4.1.–І.4.6 са заимствани от Лесли Киш (1965, 539–542). 
6 *Рубриката „общо опити” показва всички възможности, чрез които интервюерът е опитал да изпълни интервюто.
Не се включват случаите,  когато жилището е празно;  там,  където не е имало човек,  попадащ под дефиницията
„респондент на изследването”,  и други подобни. Включват се случаи,  класифицирани като откази,  болни, извън
града и пр.
** Това изследване по принцип изисква всички интервюери да направят само три посещения до всеки адрес.
*** Тези значения представят всички  посетени в рамките на изследването домакинства и процентът посещения се
отнася до тях, а не до броя цялостно завършени интервюта.



Таблица І.4.2. 

Ниво на възвращаемост при четири национални извадки от домакинства (1960–
1961)

Посе
щения

(А) Интервюта в три
изследвания

(%)

(Б) Крайни резултати (%) (В) Ниво на успеваемост
Осъщес-

твено
интервю

Отказ Не-
вкъщи

Други Посе-
щения

Осъщес-
твено

интервю

Ниво

(%)

1 37 37 36 40 22 14 74 1580 531 37

2 30 31 31 27 26 10 14 983 366 37

3 17 17 16 17 20 10 8 577 230 40

4 8 7 8 8 15 16 0 313 113 36

5 5 5 6 5 8 18 4 156 69 44

6+ 3 3 3 3 9 32 0 129 32 25

Общо
%

100 100 100 100 100 100 100 36

Общ
брой

1743 1307 1360 1341 106 105 50 3738 1341

 В % 84 6,5 6,5 3

В четири извадки от домакинства е интервюирано лице, глава на домакинство

или неговата съпруга, които са били подбрани по случаен начин. 

(А) За три изследвания са показани получени интервюта от успешни посещения; 

(Б) Крайните резултати за успешните посещения са показани за четири изследвания;

причините за неинтервюиране са отказ,  невкъщи и други.  Последните действително

може  да  включват  някои  негодни  (неспособни  да  отговорят)  и  не-вкъщи,  както  и

необитавани домове. Следователно, Лесли Киш предполага, че действителното ниво на

отговаряне може да бъде с 1–2 пункта по-високо от показаните 84%. (В) Нивото на

възвращаемост показва процентите посещения, които са се превърнали в интервюта,

посочени за четвъртото изследване. При другите това ниво трябва да бъде по-ниско при

първото посещение и по-високо при второто.



Таблица І.4.3. 

Относителен дял на отговорили/неотговорили от четири национални извадки по
домовете, (1959–1960)

Отгово-
рили

Неотговорили Брой
респондентиОбщо Отказ Не-вкъщи Други

Общо 86 14 7 4 3 7155
18-24 год. 94 6 2 3 1 350
25-34 год. 93 7 4 2 1 1320
С деца под 18 год. 92 8 4 2 1 3430
Цветнокожи (негри) 90 10 4 4 2 656
12 най-големи градове 79 21 11 4 5 1067
3+ възрастни в дом-тво 93 7 4 1 1 954

Главата на домакинството или съпругата са случайно подбрани от 7155 домакинства;

този  обем  приближава  характеристиките  на  извадката  до  параметрите  на  генералната

съвкупност  от  възрастни  (над  18  години).  Киш  подчертава,  че  останалите  подгрупи

получават  около  3%  от  общите  86%  ниво  на  получаване  на  отговори  (ниво  на

отговаряемост).

Таблица І.4.4. 

Ниво на отговаряне според типа респондент и броя посещения

Брой посещения

Всичко 1 2 3 4 5 6+

Брой случаи 1310 427 391 232 123 77 59

% случаи 100 33 30 18 9 6 4

Образование 
Начално образование, без 32 38 32 26 26 30 22

Незавършено средно 19 19 19 22 26 21 7

Завършено средно 23 19 26 25 21 21 30

Незавършено висше (полувисше) 12 10 12 12 14 14 19

Завършено висше (полувисше) 11 9 10 13 11 11 20

Доход на домакинството

Под 3000 долара 25 40 20 15 18 19 15

3000–4999 18 16 17 23 19 19 12

5000–7499 23 19 25 26 25 26 22

7500–9999 14 13 14 14 15 16 17

10 000 и повече 17 11 20 19 21 17 31

Среден доход 5598 4188 5880 6010 6200 6010 7443

Планове да купи кола

Нова 10 7 10 10 13 16 17

Използвана 8 8 8 9 8 7 12

Няма да купи 81 85 80 79 77 75 69



Всяка категория  би достигнала  до 100% при допълване с  „необхванати”,  „не

знам” и „други” (Kish, 1965, 541). Неотговорилите са общо 16%.

Анализът на тези данни показва, че ефективността на броя посещения зависи

главно от  характеристиките на  респондентите.  В някои  случаи  ефективността  на

посещенията  се  увеличава  с  всяко  следващо,  а  в  други  се  достига  максимум

ефективност  някъде  около  3то-4 то посещение,  след  което  процентът  обхванати

респонденти започва да спада до ниво, дори по-ниско от първоначалното. Очевидно

тази оценка има важно значение като критерий при търсене на оптимални решения за

планиране на повторните посещения.

Таблица І.4.5.

Разлики, получени при заместване на адреси

В проценти При заместване При гнездова извадка

Съпруга на глава на домакинство 37 43

Жена 57 56

Без деца под 18 год. 56 40

Един възрастен в домакинство 23 14

Доход (под 5000 долара) 59 51

Между 1957  г.  и  1961  г.  адресите  на  отсъстващите  от  къщи  от  6  извадки  са  били

използвани впоследствие като „адреси за заместване” при съпоставими помежду си ЕСИ. От

450  адреса  10%  са  били  незаети.  Измежду  другите  65%  са  трансформирани  в  заместени

интервюта,  50% са  били  лица  със  същата  фамилия  и  15% –  с  нова  фамилия,  които  са  се

преместили на търсения адрес. От 35% неотговорили 15% са записани като откази, 15% – като

не-вкъщи, и 5% като други. Сравнението на 65% заместени интервюта (около 260) е направено

чрез гнездова извадка. Заместените адреси могат да се разглеждат като състоящи се от 6% не-

вкъщи,  останали  след  6-тото  посещение.  Заместените  интервюта  тогава  представляват  4%,

получени при последващи посещения. 

Таблицата  (І.4.5.)  показва  очебийните различия  между  извадката  и

направените замествания.

При сравняване с данните от гнездовата извадка се наблюдава „подмладяване”

на респондентите, които освен това са с по-ниски доходи и имат по-малко деца под 18

години. Заместванията са малко по-ефективни за глава на домакинство при възрастни

семейства. Респондентите от заместванията и гнездовата извадка имат приблизително

същите разпределения по пол, раса, географски регион, размер на населеното място.



В Таблица  І.5.  (Smith,  1978)  Центърът  за  извадкови изследвания  в  Чикаго

прави сравнение между обхвата на няколко свои проучвания. Нивото на реализация

(нетна/планирана извадка) достига приблизително до 88%. Това ниво влияе върху

обема на планираната извадка, която трябва да бъде реализирана, за да се достигне

желаният извадков обем. Както се вижда обаче, в случая то не оказва влияние върху

съдържанието на крайната извадка. От по-голямо значение са нивата на отговаряне и

неотговаряне.  Около  25%  от  избраните  респонденти  не  са  интервюирани.  Това

неотговаряне според Смит се получава поради няколко причини (Smith, 1978). При

посочените  изследвания  най-честата  причина  е  категоричния  отказ за  участие  в

изследването на  един  или  друг  член  на  домакинството.  Нивото  на  откази  за

четирите  изследвания  има  средна  0,186  (вкл.  няколкото  прекъснати  интервюта).

Следващата по важност причина за неполучаване на отговори са  ненамерените7 –

средно ниво от 0,037 за три от изследванията. Останалите загубени единици (средно

0,028)  са  болни  за  периода  на  изследване  респонденти,  хронично  болни  или  с

ментални  проблеми,  водещи  до  невъзможност  да  участват.  Като  цяло  нивото  на

получаване на отговори се движи около 75% при този пример.

7 Смит  посочва,  че  всъщност  ненамерените  са  два  типа  –  домакинства,  в  които  няма  пълнолетен  член,  и
домакинства,  в  които  рекрутирането  е  извършено,  но  заявилият  участие  респондент  не  е  бил  намерен  за
интервюиране. Приблизително две трети от ненамерените са от първия тип, а една трета – от втория.



Таблица І.5.

Сравнителен анализ на обхвата при четири изследвания (Smith, 1978)

Разпределение на случаите Извадкови изследвания

1975 1976 1977 1978

A. Планирана извадка 1102 1113 2317 2344

Б. Извън извадката 11 16 0 20

В. Необитаема единица (не е

 жилище)

Г. Ненаселена, празна

116

43

74

126

217

93

190

Д. Езиков проблем 27 33 54 59

Е. + Нова жилищна единица 24 44 79 102

Ж. Нетна извадка 972 991 1999 2084

З. Изпълнени случаи 735 744 1530 1532

И. Откази

Й. Прекъснати интервюта 

162

2 206

339

7 417

К. „Няма го вкъщи”

Л. Респондентът не е на разпо-
ложение през целия период на 
изследване

М. Респондентът е болен

Н. Друга причина

22

13

12

26

41

(K+Л+
М +Н)

54

26

43
(M+Н)

48

22

21

44

О. Нетна извадка 972 991 1999 2084

Ниво на реализация (Ж/A)

0.882 0.890 0.863 0.889

Средн
оa

0.880

Ниво на получаване на 

отговори (З/Ж)

(Response rate)

0.756 0.751 0.765 0.735 0.751

Ниво на откази (И+Й/Ж) 0.169 0.208 0.173 0.200 0.186

Ниво ненамерени (K+Л/Ж) 0.036 0.040 0.034 0.037b

Друго (M+Н/Ж) 0.039 0.022 0.031 0.028b

Така  според  Смит  стандартните  социологически  извадкови  изследвания  са

натоварени с около 25% загуба на информация. Това равнище е стабилно по време и

a Константният  модел  използва  четирите  относителни  дяла  (т.е.  наблюдаваните  съотношения  не  се  различават
значимо от тяхното средно отношение) – бел. на Smith, T.W. цит. произв.
b На база информацията от три години (без 1977)
b



домакинства.  Дори  след  повторно  издирване  на  загубена  единица,  основната

причина остава отказът за участие в изследването.

Както  е  показано  на  Таблица  І.4.6.,  делът  откази зависи  както  от  броя

повторни  посещения,  така  и  от  социално  демографските характеристики на

респондентите. Нивото на отговорите е 87%; отказите – 8%, ненамерените вкъщи –

4% и други – 1%. 

Трите изследвания (1957, 1958 и 1959) са извършени от Шарп и Фелдт (1959).

Таблица І.4.6. 

Характеристики на няколко посещения от случайна извадка 
Резултат от посещението Разпределение по брой посещения Среден брой

посещения
1 2 3 4 5+ Общо 

Цялостно интервю 28 36 28 31 25 87 2,6
Откази, „много заети” 20 16 21 15 18 8 4,6
Респондентът не е вкъщи 20 14 15 16 13 3 6,4
Никой няма вкъщи 30 32 34 37 43 1 7,0
Болен, много възрастен 1 1 1 1 1 1 3,2
Езиков проблем 1 1 1 * * * 3,7
Общо 100 100 100 100 100 100 2,9

Брой случаи 2646 1888 1164 767 1278 2651 7743
* по-малко от 0,5%

Демографски
характеристики

Брой
случаи

Процентно разпределение по брой
посещения

Среден брой
посещения

1 2 3 4+ Общо 
Всички (общо) 2313 32 30 14 24 100 2,6

Трудов статус
Работещи 1357 21 31 18 30 100 3,0

Неработещи 952 48 28 9 15 100 2,1

Възраст
21-29 години 508 34 28 14 24 100 2,5

30-39 години 634 28 33 14 25 100 2,7

40-49 години 455 29 34 15 22 100 2,6

50-64 години 502 32 25 16 27 100 2,8

65 + 212 49 25 11 19 100 2,2

Семеен статус
Неженени 186 28 21 14 37 100 3,3

Разведени 105 26 24 16 36 100 3,2

Вдовци 163 45 23 11 21 100 2,3

Женени, без деца 864 31 36 13 18 100 2,8

Женени, с деца 990 33 36 13 18 100 2,3

Пол
Мъж 1088 25 27 20 28 100 2,8
Жена 1225 38 30 12 20 100 2,4



4. Ефекти от необхвата върху точността на оценките
Независимо  дали  всички  единици  са  изследвани  в  пълно  съответствие  с

предписанията на извадковата процедура, щом има непълнота или псевдопълнота на

данните,  точността  на  процедурата  не  е  ефективна  и  теорията  на  извадките  не  е

коректно приложима. Без оглед на обстоятелството, че причините за загуба на данни са

различни,  цялостното  и  частичното  неполучаване  на  отговори  имат  идентични

статистически  последствия.  Налице  е  нестохастична  грешка  (bias)  и  увеличена

стохастична  грешка  на  оценките.  Нивото  на  нестохастична  (систематична)  грешка

(Groves, 1997) от загубата ще зависи главно от два фактора: 1) относителният дял на

извадката,  от който  не  са  получени  данните,  и  2)  от  това  доколко  структурата  на

отговорилите се различава от тази на неотговорилите по съответните характеристики.

При това не е от съществено значение дали данните липсват, защото респондентът е

отказал да участва в изследването или защото по различни причини не е дал отговор на

отделни въпроси.

Следователно неполучените отговори имат главно две негативни последствия

за качеството на оценките от извадковото изследване. Първо, може да се намали броят

случаи, от които се получават данните. В резултат на това оценките ще бъдат по-малко

точни  с  нарастване  на  стохастичната  грешка  на  оценката.  При  много  изследвания

например  извадковият  обем е  фиксиран  и  загубите  нарушават  предназначението  на

извадката.  Второ,  и  според  нас  по-важното,  получава  се  значителна  нестохастична

грешка.  Изводът  важи  за  случаите,  когато  неотговорилите  се  различават  от

отговорилите по съответните характеристики. А като правило тъкмо това се наблюдава

в практиката. В крайна сметка така извадката престава да бъде представителна, макар

да  е  планирана  като  такава.  Грешките  от  загубата  на  данни  не  могат  да  бъдат

коригирани чрез прибавяне на допълнителни единици към извадката (т.нар. допълване).

Ще  подчертаем,  че  редукцията  на  обема  на  извадката  като  последствие  от

случаите  на  неотговорилите  оказва  директно  влияние  върху  разпределението  на

извадковите оценки. Нивото на цялостната загуба на данни (единицата не отговаря) е

по-високо, отколкото когато не се отговаря само на отделни въпроси. Ефектите от двата

вида загуба на данни обаче се обединяват при намаляване размерите на извадката. 



В Таблица І.6. е показана аналогична ситуация8. Известно е, че степента, в която

може  да  се  получат  некоректни  резултати,  зависи  от:  (1)  разликите,  ако  такива

съществуват,  между  характеристиките  на  разпределенията  на  изследваните  и

неизследваните части от извадката; (2) пълнотата – относителният дял на единиците

от извадката, които сме успели да изследваме. Последното може да се установи чрез

провеждане  на  съответната  методическа  регистрация  в  процеса  на  изследването.

Влиянието  на  първия  фактор  най-добре  се  оценява  с  помощта  на  изследвания,

провеждани специално за тази цел.

Не само е възможно, но твърде често неполучените данни се отличават от

получените достатъчно ярко. Тяхното генерализиране, без да се държи сметка за този

факт, неизбежно води до сериозни последствия, които изложихме по-горе.

Таблица І.6.
Влияние на загубата на данни върху 

обема на извадката и стандартните грешки на оценките

Планирана
извадка 

n

Степен на
цялостно

отговаряне

Степен на
частично

отговаряне

Реализирана
извадка 

n

С.Г.9 за
P=50% оценка

1000 1,0 1,0 1000 0,0158
1000 0,9 0,9 810 0,0176
1000 0,9 0,8 720 0,0186
1000 0,8 0,9 720 0,0186
1000 0,8 0,8 640 0,0198
1000 0,7 0,9 630 0,0199
1000 0,7 0,8 560 0,0211
1000 0,6 0,9 540 0,0215
1000 0,6 0,8 480 0,0228

Много  изследвания  показват,  че  характеристиките  на  обхванатите

респонденти  се  променят  според  броя  на  посещенията.  В  примера  на  Щефан  и

Макарти  (1958,  Киш,  1965)  (Таблица  І.7.)  причините  за  тези  изменения  се

заключават в това, че жените, имащи деца до 2 години, по правило са вкъщи, когато

ги посещава интервюер, за разлика например от други категории домакини.

8 Ако са намерени 1000 респондента и не са получени отговори, стандартната грешка със средна от 50% ще бъде
0,0158. Ако нивото на цялостна загуба  на данни е 70%, а  частичната загуба  е 90%, ще имаме само 630 изцяло
получени отговора за отделна променлива, със стандартна грешка от 0,0199, т.е. повишаване от 26%. Ако частичната
загуба на информация спада до 80%, стандартната грешка за същата променлива ще бъде по-висока – 0,0211, което
всъщност е увеличение от 33,6% от неотговарянето. Следователно, и двата вида загуба на информация допринасят за
по-висока стандартна грешка, което е намаляване на точността на оценките, получени от изследването. 
9 С.Г. – стандартна грешка на оценката (Standard Error of an Estimate)



Таблица І.7. 

Характеристики на респондентите спрямо броя посещения

Първо
посещение

Второ
посещение

Трето или
следващо

Неотго-
ворили

Общо
интервюирани
домакинства

Големина на извадката 2072 726 467 0 3265
Относителен дял от всички 
интервюирани

63,5 22,2 14,3 - 100,0

Относителен дял дома-
кинства с деца до 2 год. 17,2 9,5 6,2 - 13,9

Мерцер  и  Бътлър  (1967),  изследвайки  характеристиките  на  отказалите  да

отговарят при общо изследване на домакинствата в Ривърсайд, Калифорния, стигат до

извода,  че  делът  на  отказите  съставлява  около  2%  за  домакинствата,  където

съответните  респонденти  са  на  възраст  18-20  години  и  се  увеличава  до  16%  –  за

респонденти  на  възраст  60-70 години.  От данните  на  тези  автори се  вижда,  че  при

техните  специфични  условия  по-възрастните  хора  са  склонни  по-малко  да  дават

информация за провеждани изследвания10.

Има всички основания да се подкрепи предположението, че  различия между

отговорили и неотговорили винаги съществуват. Да се предсказва по умозрителен

път дела на неотговорилите не е лесно и почти винаги е рисковано, дори при наличие

на богат практически опит.

Различието между изследвани и неизследвани единици налага необходимостта

изследваната  съвкупност  да  се  разглежда  като  съставена  от  две  основни  групи:  на

изследваните единици и неизследваните единици. 

Извадката дава информация за  RY  – средно значение на признака за групата

изследвани единици и за 
N

N R – относителният дял на групата на изследваните единици,

но не дава никаква информация за NRY – средното значение на съответните признаци в

групата на неизследваните единици и за дела на групата на неизследваните единици

N

NNR . Доколкото извадковата оценка на средната е:

10 Тази корелация би трябвало да се изследва за конкретните условия в България. Може да се направи хипотезата, че
у нас е тъкмо обратното – по-възрастните хора са по-склонни да дават информация, защото са вкъщи (и са лесно
откриваеми), Освен това възрастните хора са с висока степен на алиенация (в изолация) и имат нужда от социални
контакти  и  разширяване  на  информационните  канали.  Друг  е  въпросът  кога  и  в  каква  степен  това  осигурява
достоверност на отговорите.
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RŶ  като оценка на Y  е равно на

(І.2.) bias11 ( RY ) = 




  NRR

NR YY
N

N ˆˆ ,

Нестохастичната грешка може да бъде равна на 0 при случаите:1) ако RNR YY ˆˆ 

и 2) 0
N

N NR .

Когато  iŶ =0  или  1  и  следователно  ,ˆ PRRY  NRNR PY ˆ  и  NRP  лежат  на

отрязъка (0,1), може да се изчислят приемливи доверителни граници за Rp . 

67 %-ови доверителни граници се задават по формулите:
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където се предполага, че за всички, за които липсват данни,  iŶ = 0 или  iY =1

едновременно. 

Извадка с голям обем редуцира члена 
 

R

RR

n

qp
 в (І.4.). 

Членовете,  включващи  
N

N NR ,  остават  постоянни  и  поради  това  не  е

препоръчително  голямо  намаляване  на  доверителните  граници,  ако  
N

N NR  не  се

намалява.

За  генералната  съвкупност  в  мнозинството  случаи  е  почти  невъзможно  или

напълно  невъзможно  да  се  намали  делът  неизследвани  единици  NRN  до  нула.

Единствено изключение от това е ако делът неизследвани единици в извадката  NRn

стане равен на нула. И стратегията трябва да бъде не да се достига нулата, а да се сведе

делът  на  неизследваните  единици  до  някакъв  толерируем  минимум.  Това  в  много

случаи може да се постигне сравнително лесно, понякога дори с малки допълнителни

разходи. 

11 Bias – нестохастична (систематична) грешка (англ.). Във формулата, за удобство е запазен английският термин.



Традиционният подход е броят необхванати единици да бъде намаляван чрез

повторен  обход  на  територията,  чрез  използване  на  добре  работещи  инструкции  и

спомагателни  средства  като  карти  и  фотографии.  За  пощенските  и  телефонните

изследвания  –  чрез  използване  на  актуализирани  списъци  на  адреси  и  телефонни

номера. И при всички случаи – чрез привличане на добре подготвени специалисти и

разработване на удобни схеми на организация за теренната работа, позволяващи да се

избегнат грешки и нежелано голям дял на неотговорилите. 

Броят респонденти, които „не са вкъщи”, намалява чрез повторни посещения, а

броят  на  „отказите”  –  с  помощта  на  привлекателни  въпроси,  изкусно  проведени

интервюта,  разумно  съставени  (структурирани)  въпросници.  От  гледна  точка  на

разходите стои въпросът за тяхното оптимизиране. По принцип повторните посещения

могат да бъдат достатъчно икономични ако правилно се определи вероятността кога

респондентът ще се окаже вкъщи и съобразно с това да се планират времето и денят за

интервюто. Може да се заключи, че далеч по-добра би била стратегията да се насочат

усилията  към намаляване  на  дела  на  неотговорилите,  отколкото  после да  се  търсят

компенсиращи процедури и изкуствени решения. 

* * *



ІІ. Статистически аспекти на пропуските в обхвата 

Когато става дума за проблеми, възникващи от непълнота в обхвата (или грешки

в отговорите), очевидно трябва да се изяснят видът и силата на възникващите „шумове”

в  получената  информация.  За  да  може  да  се  подбере  най-подходящият  метод  за

оптизимация  на  качеството  на  информацията,  задължително  трябва  да  се  обърне

внимание на характера и вида на грешките, които се допускат, а също така и техните

ефекти върху достоверността на резултатите.

1. Стохастични и нестохастични грешки

Известно е, че ЕСИ се разделят на стохастични (извадкови)12 и изчерпателни и

на тази основа се прави първото деление на допусканите в съвкупната  информация

грешки – стохастични и нестохастични.

Стохастичната грешка (Цонев, 1958) се дължи на случайни фактори, действали

в процеса на излъчване на извадката,  и зависи главно от обема на извадката – броя

случаи,  които  са  наблюдавани.  Св.  Съйкова  (2002)  отбелязва,  че  тя  е  свързана  с

механизма на формиране на представителните извадки и с прехода (екстраполацията)

на  оценките  от  извадката  към  оценки  за  генералната  съвкупност.  Като  правило

грешката  е  толкова  по-малка,  колкото  повече  случаи  се  подлагат  на  наблюдение

(изследване).

Нестохастичната грешка се дължи на пропуски и недостатъци при набиране и

обработка на емпиричната информация и това довежда до „(...) отклонение от истината,

изопачаване на действителността (...)” (Михайлов, 1973, 1980). Според Атанасов (1990)

нестохастичните  грешки  се  появяват  независимо  от  стохастичните,  както  при

извадкови, така и при изчерпателни изследвания. Техните проявления и ефекти не са

формулирани, както например общият закон за стохастичните грешки при извадковото

изследване (Цонев, 1958), поради което те се описват и установяват, но не могат да се

направят  предвиждания  за  очакваните  им  размери.  Източниците  на  нестохастична

грешка трябва да се търсят (Съйкова, 2002) във всеки етап и елемент от технологията

на ЕСИ, включително  и  при избора на  емпирични индикатори,  т.е.  при прехода от

теоретично  понятие  за  обекта,  през  неговите  понятийни  индикатори  до  емпиричен

индикатор, който прави възможно емпиричното ниво на социологическото познание.

12 Атанасов  уточнява,  че  извадковите  изследвания  биват  стохастични,  когато  извадката  се  формира  по  случаен
начин, и нестохастични, когато не се формира чрез случаен подбор (1990).



Напоследък  се  лансира  идеята  за  грешки,  породени  от  неразбиране  действителното

съдържание  и  смисъл  на  получените  оценки,  или  от  целенасочени  манипулации  с

данните от ЕСИ. Ние обаче няма да се занимаваме с това доколкото то излиза извън

пределите на очертаната рамка на изследванията по темата на това научно изследване.

Според  една  обща  и  доста  условна  класификация  нестохастичните  грешки

биват несистематични, систематични и груби.

Несистематичните грешки се допускат както в едната, така и в другата посока

спрямо разновидностите или значенията на изследвания признак. Очаква се те да се

компенсират  взаимно,  при  което  няма  да  оказват  влияние  върху  някои  обобщени

оценки (като средната аритметична например) (Атанасов, 1990). Тук се презюмира, че

несистематичната  нестохастична грешка  ще има в крайна  сметка ефекти,  близки  до

тези, очаквани при стохастичния компонент на грешката, стига обемът на извадката да

бъде достатъчно голям.

Систематичните  нестохастични  грешки  се  допускат  многократно,  но  са

ориентирани  предимно  в  една  посока  спрямо  разновидностите  или  значенията  на

изследвания  признак.  Техният  основен  ефект  е  нарушаване  достоверността  на

съвкупната информация и тъкмо те са,  които пораждат систематични отклонения на

оценките – не се отразяват адекватно свойствата на изследвания обект. Тези грешки

предизвикват различни отклонения в оценките на сводните свойства на изследвания

обект  от  действителните  значения  и  правят  ненадеждни  (отклонени)  различните

обобщени статистически измерители.

Стратегиите спрямо  двата  компонента13 на  нестохастичната  грешка  са

съответно различни. При първият решението е да се осигури достатъчно голям обем на

извадката, за да се задейства т.нар. Закон за големите числа, при който сумарният ефект

би бил достатъчно близко до нулата. Стратегиите спрямо систематичния компонент на

нестохастичната грешка са много и различни по характер. Автори като Атанасов (1990)

и др.  препоръчват  това да става  чрез  планиране на защитни и контролни действия,

насочени  към  обезпечаване  на  желаната  степен  на  достоверност  на  емпиричната

информация. Усилията се насочват предимно към предотвратяване на нестохастичния

(систематичния) компонент на грешката.

Грубите грешки  са  тези,  които  се  отличават  рязко  от  разновидностите  или

значенията на изследвания признак14. В резултат отново се наблюдава изместване на

13 Несистематичен и систематичен компонент.
14 Грубите грешки се откриват много лесно при преглед на едномерните разпределения по даден признак и в отделни
случаи  могат  веднага  да  бъдат  коригирани.  Например  при  извадка  от  пълнолетното  население  (18+  години),



осреднените значения ŷ  в едната или в другата посока, при това нито посоката, нито

величината  на  това  изместване  може  да  се  установи  по  чисто  умозрителен  път.

Например при сравнителен анализ на динамиката на средните доходи на работещите в

една фирма такава  груба  грешка  може да  се  появи,  ако се  включат  и  заплатите  на

членовете на директорския борд, които обичайно неколкократно надвишават заплатите

на персонала. 

В  литературата  (Саганенко,  1979;  Сепетлиев,  1965)  се  посочват  различни

критерии, според които се преценява дали някои значения на изследвания признак се

различават рязко от останалите.

Нестохастичните  грешки,  в  частност  систематичните  и  грубите  грешки,  се

разделят на инструментални и теоретични.

Нестохастичните  инструментални  грешки  могат  да  се  дължат  както  на

неадекватност  в  самия  инструмент,  така  и  на  неговото  използване.  Един  неудачно

формулиран или неудачно зададен от интервюера въпрос (във въпросника) ще доведе

до неправилното и различното му възприемане от страна на респондентите, както и до

необосновани и изкривени отговори. 

Нестохастичните  теоретични  грешки  (нестохастични  грешки  от  теоретичен

характер)  се  свързват  с  несъвършенство  на  концептуалния  модел  (теорията)  –  при

изграждане на инструментите за измерване с неадекватни методики и пр. Тези грешки

се допускат при подготовка на инструментариума на ЕСИ и програмата за обработка,

анализ  и  обобщаване  на  данните.  Наличието  им  предполага  нарушени  условия  за

достоверност още преди започване на теренната работа.

значение на признака „възраст” = 8 (8 години) е нелогично и има допусната груба грешка.



Фигура ІІ.1.

Видове грешки в съвкупната информация от ЕСИ

В практиката на емпиричните изследвания (не само в социологията) са правени

много  опити  за  оценка  на  влиянието  на  видовете  грешки  върху  достоверността  на

информацията  (индивидуална  и съвкупна).  Най-значими постижения са  направени в

теорията  на  репрезентативните  изследвания  за  оценка  на  стохастичните  грешки  в

съвкупната  информация.  С  обоснования  закон  на  Гаус  за  грешките  и  последвалите

методологически  и  методически  решения  на  този  проблем се  изгражда  теорията  за

грешките като достатъчно строго обоснована и „работеща” в практиката.  Така че от

всички изброени компоненти на грешката на оценката стохастичната грешка е изцяло

под контрола на изследователите. И поради това тя е и най-малко опасната. Както ще

видим по-късно, големият проблем е нестохастичната грешка (систематична и груба),

която при това засяга и стохастичната грешка. Такъв е случаят с ефектите от загубата

на данни, обект на изследване в този текст.

В  теорията  за  стохастичните  грешки  се  изхожда  от  няколко  предварителни

условия  за  възможните  източници  на  грешки,  които  могат  да  се  отразят  върху

оценките. Владов отбелязва следните най-важни (1964, 172): 1) при извадковото ЕСИ

извадката  е  направена  напълно  случайно,  т.е.  вероятността  за  включване  на  всяка

единица в извадката е предварително известна; 2) всяка попаднала в извадката единица

действително  ще  бъде  изследвана,  т.е.  няма  да  се  допусне  подмяна;  3)  полученото

значение  на  даден  признак  за  изследваната  единица  е  действителното,  адекватно

отражение на този признак.

При спазването на посочените условия се смята, че единственият източник на

грешки  в  оценките  на  изследваните  свойства  са  „случайни  фактори”,  които  са

действали при формиране на извадката във връзка с това, че се наблюдава само част от

съвкупността.

Стохастична
(извадкова)

грешка

Нестохастична грешка

Несистематична
грешка

Систематична
грешка

Груба
грешка

Инструментална
грешка

Теоретична
грешка



В практиката тези условия много трудно се спазват, особено последното, и се

допуска появата на нестохастични грешки.

При  изследване  на  влиянието  на  стохастичните  и  нестохастичните  грешки

обикновено те се обединяват в т.нар.  обща грешка  (Kish, 1965; Moser, 1958). На тази

основа е построен статистико-математически модел за оценяване на  общата грешка

при  емпиричното  изследване.  Основното  предположение  е,  че  имаме  множество

извадки, чрез които оценяваме определено свойство на изследваната съвкупност чрез

даден  признак.  Изчисляваме  средна  аритметична,  за  да  характеризираме  средното

равнище по изследвания признак (Атанасов, 1990, 87). За целта използваме следните

означения 15:

сy - оценка от дадена извадка С (множество такива оценки сy );

Тy - действителното значение на средната;

 yE -  математическото  очакване  на  y (средната  от  извадковите  оценки  –

средни)

Тогава математическото очакване се образува чрез израза:

(І.5.)        222

ТcccТc YYEYEYEYYE 

Равенство (І.5.) изразява вариацията на извадковите оценки на средната около

действителното (true) значение на средната, която съдържа два компонента: вариацията

на извадковите оценки около средната на тези оценки и отклоненията на средната от

извадковите оценки от действителното значение на средната, т.е. bias.

Първият  компонент  в  лявата  страна  на  равенството  изразява  вариацията  на

общата  грешка  на  отделната  единица  (ОГ,  Totall  Error).  Компонентите  в  дясно  са:

вариацията  на  стохастичните  грешки  (СГ,  Variable  Errors)  и  размерът  на

нестохастичната грешка (НГ, Bias) на оценката.

Уместно  е  да  заместим  горното  равенство  с  означенията  в  скоби  и  да  се

освободим от квадрата в лявата страна на израза. Тогава се получава:

(І.5.’) ОГ =  22 НГСГ 

Тази формула показва, че при провеждане на извадково ЕСИ, към стохастичната

грешка  на  оценката  на  показателите,  резултат  от  изследване  само  на  част  от

генералната  съвкупност  и  породена  от  действие  на  случайни  фактори,  се  добавя  и

нестохастичната  грешка,  която  по думите  на  Мозер  (1958) „(...)  надува  извадковата

вариация така, че ако не се вземе предвид, ще бъде подценено извадковото оценяване”.

15 По-нататък във формули І.5. и І.5’. използваме оригиналните означения на автора (1990). 



Заради съотношението между стохастична и нестохастична грешка се въвеждат

понятията точност (precision) и правилност (accuracy) на показателите в емпиричното

изследване (Kish, 1965, 510). Получените оценки от извадково емпирично изследване

ще бъдат точни (precisе), ако са свързани с малки стохастични грешки. Точността не се

отнася до наличието на нестохастична грешка в оценката. Правилността на резултатите

от  ЕСИ  (Accuracy)  е  свързана  с  малки  общи  грешки  и  включва  и  ефекта  от

нестохастичните грешки. Дадени  резултати ще бъдат правилни, когато са точни и

имат нулеви или малки нестохастични грешки.

Атанасов  (1990,  87)  прави съпоставка  между тези  термини и използваните  в

нашата  литература  понятия  представителност,  стохастична  точност и

достоверност на  информацията  от  ЕСИ.  Представителността  зависи  от  начина  на

подбор на единиците в извадката. Стохастичната точност е свързана с величината на

допусканите стохастични грешки и зависи от обема на извадката, като в тази връзка се

покрива с понятието precision. Достоверността на равнище индивидуална информация

е свързана с отклонението между установеното и обективно съществуващото значение

на  признака  в  отделната  изследвана  единица.  На  равнище  съвкупна  информация,

(Атанасов,  1990), „(…) достоверността може да се използва с по-широко и по-тясно

значение. При по-широкото значение се имат предвид и двата компонента на горното

равенство  (І.5.’)  –  стохастичната  и  нестохастичната  грешка.  При такава  употреба  е

налице  покритие  между  достоверност и  accuracy.”16 В  по-тесен  смисъл,

достоверността  се  свързва  главно  с  нестохастичната  грешка, защото  при

извадковите изследвания наличието на стохастични грешки е неизбежно по дефиниция.

И то се включва в оценките с предварително зададен или последващ размер.

Каква е връзката на двата компонента на общата грешка върху достоверността

на съвкупната информация от ЕСИ и изследвания проблем за грешки при загуба на

информация?

Стохастичната грешка нарушава достоверността на съвкупната информация ако

се разглежда сама по себе си като отклонение на извадковата оценка от действителното

значение  на  изследваното  съвкупно  свойство.  Това  не  е  в  сила  при  т.нар.  точкови

оценки на извадката17. Характерно за точковите оценки (Съйкова, 1978, 43) е, че те не

дават  никаква  информация  за  възможното  отклонение  между  оценката  и

16 При превода на W.Cochran, Sampling Technics на руски език – У. Кокрен „Методы выборочного исследования” –
терминът „accuracy” е преведен като „достоверност”.
17 Това  са  изчислените  измерители  –  относителни  величини,  средни  величини,  дисперсии,  корелационни
коефициенти и т.н., които се представят с фиксирано число.



действителното  значение  на  изследваното  съвкупно  свойство,  т.е.  не  говорят  за

величината на компонентите на грешката, макар такива да съществуват. 

Изходът  от  тази  ситуация  са  т.нар.  интервални  оценки,  които  се  получават  при

обединяване на точковата оценка и оценката на стохастичната грешка, или:

(І.6.) ,ˆˆ
   

Където    е  действителното  значение  на  изследваното  съвкупно  свойство,  ̂  –

точковата  му оценка  от  представителната  извадка  и   – стохастичната  грешка  на

оценката.

Чрез  интервална  оценка  се  определят  границите,  в  които  при  определена

гаранционна вероятност, може да се твърди, че се намира действителното значение на

изследваното  съвкупно свойство (с  помощта на  някакъв  статистически  измерител)18,

без да се отчита ефектът от нестохастичната грешка.

Проявлението на нестохастичната грешка обаче не се поддава на формализация

и не съществуват общовалидни методи и поцедури за предвиждане на нейните размери.

Усилията  са  насочени  към  избягване  на  систематичната  грешка,  която  е  най-често

срещаният  и  опасен  компонент  на  нестохастичната  грешка.  Когато  се  анализира

достоверността  на  съвкупната  информация,  се  има  предвид  именно  систематичната

грешка (с термина  bias се определя преди всичко средното систематично отклонение,

без оглед на източниците на неговата поява).

Очевидно,  по-трудно  за  регистриране  и  контрол  е  влиянието  на

нестохастичните  несистематични  грешки върху  съвкупната  информация.  Най-

честото  допускане  спрямо тях е,  че  „в общия си брой  те  се  компенсират  взаимно”

(Станев, Мутафов, Гатев, 1979, 83). Другата хипотеза е, че те са малко и по брой, и по

величина  –  следователно  не  оказват  съществено  влияние  върху  достоверността  на

съвкупната  информация.  Хипотезата  за  взаимната  компенсация  обаче  важи само  за

несистематичния компонент на нестохастичната грешка и може да се очаква само при

конкретни  статистически  измерители.  За  другите  (систематични  и  груби)  взаимна

компенсация  не  е  възможна.  В  резултат  се  получава  изкривяване  в  оценките  на

характеристиките  на  изследваните  обекти.  За  да  изясним  това,  ще  приведем

хипотетичния пример, който срещаме при Атанасов (1990, 92):

18 Затова интервалната оценка е много по-информативна. При публикуването на цифрова съвкупна информация от
ЕСИ би било по-коректно да се посочват стохастичните  грешки на съдържащите се показатели. За първи път в
България подобна публикация е направена при преброяване на населението от 1965 г – ЦСУ .



Предполага се, че е проведено изследване с 10 лица и са получени значения по

даден  признак,  като  е  налице  информация  за  действителните  значения  от  друг

информационен източник.

Таблица ІІ.1.
№ на лицето Установени значения на

признака
Действителни значения на

признака
1 4 2
2 2 2
3 2 3
4 3 3
5 3 4
6 4 4
7 5 5
8 6 5
9 7 6

10 4 6

Шест от десетте респондента са посочили грешни данни – подценявайки или

надценявайки действителните значения на признака. В примера грешките напълно се

компенсират по размер и брой.

Компенсацията  в  допуснатите  (несистематични)  грешки  се  отразява  върху

достоверността. Изчисляваме средното значение на признака за 10-те изследвани лица

и  разсейването  около  тази  средна,  което  кореспондира  със  средната  грешка.

Изчисляваме средната аритметична, дисперсията и средно квадратично отклонение:

Таблица ІІ.2.
Средна аритметична

X

Дисперсия

2s

Средно квадратично
отклонение

s
На измерените 
значения

4 2,4 1,55

На действителните
значения

4 2,0 1,41

При пълна  компенсация  несистематичните  грешки не  са  се  отразили изобщо

върху  средната  аритметична.  Спрямо  този  измерител  съвкупната  информация  е

достоверна, въпреки наличието на несистематични грешки.  Това обаче не е валидно

спрямо останалите два измерителя, независимо от пълната им компенсация. Има леко

завишаване  на  дисперсията,  респ.  средното  квадратично  отклонение  в  сравнение  с

действителното им значение.

Можем  да  направим  извода,  че  при  липсата  на  компенсиране  на

несистематичните  грешки  характерът  на  нарушенията  на  достоверността  на



съвкупната  информация  остава  такъв,  както  при  систематичните  и  грубите

грешки.

2. Източници на грешки

При  анализа  на  източниците  на  грешки  концепцията  за  индивидуалната

действителна  стойност  на  една  променлива  за  всяка  единица  от  генералната

съвкупност  е  добра  основа  като  начало.  Тя  е  развита  от  Хансен,  Хървиц и  Медоу

(Moser, 1958), за да удовлетвори три основни критерия: „1) действителната стойност

трябва да бъде дефинирана недвусмислено; 2) действителната стойност трябва да бъде

дефинирана по такъв начин, че да се постигнат целите на изследването; 3) доколкото е

възможно да се удовлетворят първите два критерия, действителната стойност трябва да

се дефинира съобразно операциите, които трябва задължително да се спазват (дори ако

това е трудно или скъпоструващо).”

В  една  практическа  ситуация  критериите  може  да  си  противоречат  и  да  се

изисква  избор  или  компромис  между  тях.  Пренебрегването  на  критериите  при

практическите действия може да повиши ненужно нестохастичната грешка. В противен

случай  можем  теоретически  да  я  елиминираме  чрез  определяне  на  действителната

стойност,  но  единствено  по  операционален  начин.  Този  подход  обаче  може  да  ни

отведе далеч извън целите на изследването. В някои случаи действителната стойност

може  да  се  получи  относително  лесно,  макар  че  данните  за  „пол”  и  „възраст”

предизвикват много грешки. За признаци като „доход”, „имотно състояние”,  „пари в

наличност”,  или „електорално поведение” действителната  стойност може ясно да се

дефинира,  но  е  много  трудно  да  се  получи.  За  други  дори  дефинирането  на

действителната стойност е невъзможно – очаквания, нагласи и мнения например. 

Основните условия на изследването дефинират теоретично очакваните (средни)

резултати  от  извадковите  наблюдения,  оттук  също и отклоненията  на  изследването.

Следователно е важно да определим тези основни условия, доколкото е възможно по-

обстойно и цялостно. И все пак описанието им може винаги да остане недовършено.

Освен това тези условия само определят отклонението на изследването; ефектите на

стохастичните грешки остават „скрити” в извадковите резултати.

Изследването включва много действия и всяко едно от тях може да бъде

предмет (източник) на грешка. Сумарно може да бъде формулирана като (Киш, 1965,

515):



(І.7.) 
r

irii DYy  

Където iY  е и-тата наблюдаваната индивидуална стойност за отделния случай

от генералната съвкупност, а irD  е отклонението или грешката на измерването от r-тия

източник. Следователно iy  е стойност с грешки при измерването за i-тия елемент на

генералната  съвкупност.  За  съжаление  този  модел  е  твърде  опростен  и  реално

неизползваем на практика. Следователно, трябва да се търсят други решения.

Уместно  би  било  най-напред  да  се  разделят  константните  отклонения  от

стохастичните грешки; или

(І.8.)  
I
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Тук  irrir VBD   с  rB  константа за всички елементи,  а  irV  променлива със

средна,  равна  на  нула.  Това  произволно  разделение  е  първата  модификация  по

отношение на един полезен модел. Въпреки това, все още е много общо да се каже, че

това може да бъде една адекватна рамка за концепциите и измерването по време на

емпиричната  работа.  Променливата  irV ,  специфична  за  всеки  елемент  и  всеки

източник  на  грешка,  може  да  бъде  определена,  но  практически  това  е  трудно

изпълнимо.  Необходими  са  по-нататъшни  усилия,  но  тогава  няма  да  можем  да

достигнем пълната цялост и общоприложимост, без да усложним твърде много нещата. 

Например формулата: 

(І.9.)  
r

r
r

rii eBYy

би могла да бъде съвсем точна с означените независими случайни променливи на re ,

всяка със средна 0 и дисперсия 2
r , но няма да бъде достатъчна, защото се правят три

предположения,  които  според  нас  често  са  нереалистични.  Първо,  може  да

съществуват  ковариации  между  елементите  ( ijr )  за  някои  оценки.  Второ,

ковариациите между оценките ( irs ) може да съществуват, както ковариацията ( iyr )

между оценка и променлива от изследването. Няма нужда да вмъкваме други вероятни

ковариации,  които  да  доказват  сложността  на  проблема.  Трето,  постоянната  и

нормалната  дисперсия  ( 2
r ),  приета  за  всички  елементи,  не  би  могла  да  бъде

променена. Би могла да бъде определена за единичното измерване на всеки елемент от

генералната съвкупност (N). По-реалистично, както и по-гъвкаво, би било да определим



„случаен”,  вместо „фиксиран” модел, пресмятайки дисперсията извън хипотетичната

безкрайност.

Условията на изследването се променят и зависят също от персоналната, лична

преценка  на  изследователя;  но  винаги  е  по-добре  да  се  приемат  видимите

преимущества на простия модел. 

Моделът представя грешките за извадковата средна по-добре общо, отколкото за

отделни елементи, както става във формулата (І.7.) Този подход кореспондира по-точно

с емпиричните изследвания и с употребата на величините на грешката; дава особено

разумна  база  за  желани  ефекти  като  стабилност и  нормално  разпределение на

стохастичните грешки. От друга страна, моделът има нужда от подобрения за други

статистически анализи. Например трябва да се модифицира при агрегиране и сравнение

на средните.  За регресия и други аналитични измерители и анализи моделът трябва

радикално (основно) да се промени (Moser, 1958).

Моделът  противопоставя  нестохастичните  на  стохастичните  грешки.  Той

приспособява ковариациите, като критерият често пъти не се дава експлицитно, а по

подразбиране. 

Като обобщение: между стохастичните и нестохастичните грешки има няколко

общи разлики (Kish, 1965, 509–527). 

Първо,  стохастичните  грешки  и  нестохастичните  грешки  на  извадката

причиняват повече грижи и имат по-голям ефект върху резултатите от изследването,

отколкото  съответстващите  им  извадковите  отклонения  и  стохастични  неизвадкови

грешки.  Въпреки  това  и стохастичните,  и  нестохастичните  грешки  може  да  се

повишат и от извадката, и от неизвадкови операции. Много потенциални източници

на грешки могат да бъдат открити във всяка от тези групи, докато всяка операция е

потенциален източник на стохастични и нестохастични грешки.

Второ, различните отклонения могат да се възприемат като сбор от константи,

определени  и  ограничени  от  общите  условия  на  изследването,  макар  че  техните

стойности  до  голяма  степен  остават  неизвестни.  Отклонението може  да  бъде

положително или отрицателно в съответствие с това дали се увеличава или намалява

стойността на съответния показател. 

Трето,  общото  отклонение  е  алгебрична  сума  на  всички  отклонения.  Някои

може да се отклоняват в положителна посока, а други в отрицателна, и по този начин

взаимно  да  се  унищожат.  Следователно  намаляването  на  един  източник  на  грешки

може  дори  да  повиши  общото  отклонение.  Стохастичните  грешки  приемат



положителната форма 
vm

Sv2
2  от дисперсията, макар че тя по принцип е двузначно

дефинирана. 

Четвърто,  повечето  нестохастични  компоненти  на  грешките  не  могат  да  се

намаляват чрез увеличаване на обема на извадката, а само чрез подобряване качеството

на  някои  действия  за  събиране  на  информация  –  т.е.  „правейки  нещата  по-добре”

(Moser, 1958). Обратно, намаляването на стохастичните грешки зависи от повишаване

на обема на извадката – увеличаване на броя vm  единици от някакъв вид. Измерването

на нестохастичните грешки зависи основно от различния метод, външен за същинското

изследване.  Това  може  да  се  направи  по  два  начина.  Една  добра  проверка на

качеството на извадката, която сравнява приетите стандарти със възможностите на

метода на изследване, може да измери индивидуалните отклонения, техните вариации и

отделните източници на грешки.  Едно  сравнение с външен информационен източник

може да установи (и провери) само нетното отклонение, сумата от няколко или всички

отклонения от един вид.

Пето,  ефектите  от  нестохастичните  и  стохастичните  грешки са  различни при

различните статистически методи. Например нестохастичните грешки с голям ефект за

средната  на  цялата  извадка  могат  да  имат  незначителен  ефект  при  сравнение  на

средните  или  при  регресионен  анализ.  И  обратното  –  стохастичните  грешки  с

незначителен ефект върху средната на голяма извадка могат да имат голямо значение

при сравнение на малки подгрупи и при регресионен анализ.

Отклоненията в обхвата  могат да изкривят извадковите оценки при големи

извадки  повече,  отколкото  при  малките.  Източниците  на  отклонения  могат  да  се

намират  в  подборните  процедури,  но  при  вероятностни  (случайни)  извадки  те

обикновено  могат  да  се  коригират  с  подходящи оценъчни  методи.  Отклоненията  в

обхвата  са  обременени  с  риск  от  отклонение  при  оценяване  на  неравни  подборни

вероятности.  Например  подборът  на  една  единица  от  различен  брой  възрастни  от

живеещи  в  различни  жилища  резултира  в  неравни  подборни  вероятности  от

съвкупността  възрастни.  Претеглянето  може  да  елиминира  това  отклонение.  Друг

пример – подбор от списък, който съдържа точно изреждане на единици. Отклонението

може да се премахне чрез повторно претегляне. Премахването на тези източници на

отклонение при извадковия подбор, респ. извадковата оценка, е сериозна задача пред

изследователя.  При  изчерпателни  изследвания  (напр.  преброяване  на  населението),



може да се натъкнем на същите отклонения, макар че тяхното коригиране би било по-

лесно освен за липсващи единици или необхват. 

„Устойчивите” извадкови отклонения,  причинени от постоянни (устойчиви)

фактори, намаляват с увеличаване на размера на извадката и изчезват изцяло при

изчерпателно изследване (при 100%-това извадка).

Използваме  термина  „устойчив”  в  следния  статистически  смисъл:  всъщност

отклонението  е  „неустойчиво”  в  това,  че  неговата  стойност  варира  с  размера  на

извадката.  За  всеки  фиксиран  извадков  обем,  както  други  отклонения,  то  има

константен ефект за показателя. Добрият модел на извадката може, както обикновено,

да  намали  тези  устойчиви  отклонения  до  незначителни  съотношения,  сравними  с

другите източници на грешки.

Фигура ІІ.2. Източници на грешки (Kish, 1965)

Теорията и практиката показват, че нестохастичните грешки създават сериозен

проблем  за  коректното  им  измерване  и  контрол.  Техните  източници  се  намират

навсякъде в  различните  научни  области.  Тези  грешки  влияят  върху  стойността  на

съвкупностната  характеристика,  както  и  на  извадковата  оценка  и  (заедно  с  другите

постоянни  статистически  отклонения)  отговарят  за  разликата  между  стойността  на

оценката  от  извадката  и  действителната  стойност  в  генералната  съвкупност.  Тази

разлика очертава „пукнатината” между дефинираните задачи на изследването и целия

набор от основни условия за неговото протичане. 

Сред  нестохастичните  грешки  може  да  разграничим грешките  при

наблюдението от  грешките  при  ненаблюдението19.  Последните  се  увеличават  при

невъзможността да се извърши наблюдение на някои части от съвкупността, също от

непокриване (необхващане, непълни рамки) или неотговорили респонденти. Грешките

от наблюдението са причинени от неточно получаване и записване на информацията.

Може  да  определим  отново  два  вида  отклонения.  Единият  вид  се  повишава  при

19 Тук под наблюдение се разбира установяване и регистриране на първична социологическа информация (бел. авт.). 
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полевата работа – изпълнение на изследването, което може да бъде чрез интервюиране,

изброяване,  наблюдение  и  др.  Това  са  т.нар.  нестохастични  грешки  в  отговорите

(Response Biases).  Другите грешки са получени по време на обработката на данни –

въвеждане, кодиране, изчисляване и т.н.

Стохастичните  грешки включват  и  извадкови,  и  неизвадкови  грешки.

Извадковите  грешки могат  да  се  състоят  от  какъвто  и  да  е  брой  компоненти,  в

зависимост  от  модела.  Например  дисперсията  на  средната  с  модел,  включващ

тристепенен случаен подбор със заместване от еднакви гнезда, би била представена с

три компонента (Kish, 1965, 520):

(І.10.)  
abc
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ab

Sb

a

Sa
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222
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Знаменателите в равенството показват 1m а единици на първата степен, 2m

аb – на втората степен и  n=abc единици, подбрани на третата степен. В първите два

случая 1m и 2m са брой гнезда в извадката на първа и втора степен на подбор, а n  е

общият обем на извадката на третата степен.

На фигура ІІ.3. трите компонента са комбинирани в хипотенуза h= 222 CBA 

за стохастични грешки. 

Моделът  има  нужда  от  подобрения  за  приспособяване  към  една  сложна

извадкова  структура.  Например  подбор  без  заместване представя  ограничени

възможности за корекции на съвкупността; стратификацията намалява вариацията на

единиците;  неравните  гнезда и  претеглянето представляват  предпоставка  за  по-

нататъшни усложнения. Въпреки това основната формула има изключително значение

за компонентите на дисперсията – всяка една част от нея е разделена на броя от същите

тези части.

Неизвадковите стохастични грешки могат също да бъдат представени като сума

от  квадратични  компоненти.  Това  сходство  на  по-известните  свойства  на

стохастичните  грешки  е  едно  добро  преимущество  на  модела.  Фигура  ІІ.3.  показва

компонентите на полевите (на обхвата) грешки и грешките при обработката. Те могат

да бъдат разделени по много начини; например грешките при обработката на единици –

кодиране  и  изчисляване,  а  полевите  грешки  на  компоненти  за  интервюиране  и  за

наблюдаване и контрол.  Грешките при неотговаряне могат да бъдат включени, но

те оказват влияние на отклоненията повече, отколкото стохастичните грешки. 

Фигура ІІ.3.
Класификация на източниците на грешки в изследването



Извадковите грешки са показани с три компонента. Стохастичните грешки, извадкови и
неизвадкови, са комбинирани с техните събрани квадрати. Общата грешка е алгебрична сума от
всички грешки (стохастични и нестохастични).

Всеки респондент  дава  обичайно  само един отговор и  броят  на  единиците  е

равен на броя на респондентите, следователно nmv  . Ако извадката от респонденти е

гнездова,  техните грешки в отговорите могат да бъдат корелирани вътре в гнездата,

както и техните характеристики. Тази случайна грешка на респондента обикновено е

включена в изчисленото отклонение на средната.

Средният  ефект  на  един респондент  от всички  in  отговори,  които той дава,

определя  неговото  собствено  отклонение  –  неговата  грешка.  Всеки  анкетьор  има

индивидуално средно „анкетьорско отклонение” на отговорите и може да се смята, че

ефектът от тези отклонения в случайната извадка е върху отклонението на извадковата

средна.  Този ефект (анкетьорско отклонение)  намалява пропорционално на броя на

анкетьорите. 

Според различни автори (напр. Kish,  1965; Moser,  1958; Little,  Rubin,  1987) в

специалната  литература  най-важният  ефект  от  загубата  на  данни  е  именно

нестохастичната  грешка.  Неполучаването  на  отговори  има  ефект,  подобен  на

изключването  на  част  от  генералната  съвкупност  от  извадковата  рамка.  И  в  двата

случая изследването пропуска част от генералната съвкупност по  неслучаен начин.

Това създава възможност за нестохастична грешка и нейните ефекти могат да бъдат

значителни.  Заради  пропускане  на  неотговорили,  извадката  престава  да  бъде
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представителна за  цялата  интересуваща  изследователя  генерална  съвкупност.  Ако

впоследствие  анализът  не  отчита  (игнорира)  ефектите  от  загубата  на  данни,  то

имплицитно  се  допуска,  че  неотговорилите  не  се  различават систематично от

отговорилите по каквито и да било характеристики.  В случай че неотговорилите  се

различават от  отговорилите,  резултатите  ще  бъдат  обременени  с  нестохастична

грешка.

Разлики  между  отговорили  и  неотговорили.  Неотговорилите  рядко  са

разпределени случайно в извадката. Както посочихме в І. част от първа глава, нивата на

отговаряне  варират  значително  измежду  подгрупите  от  генералната  съвкупност  и

променливите  на  изследването  често  пъти  са  свързани  с  характеристиките  на  тези

подгрупи.  Гроувс  дава следния  пример (Groves,  1997,  3,  5):  нивата  на  неотговаряне

обикновено  са  много  по-високи  в  градовете,  отколкото  в  предградията  и

предпочитанията за видовете транспорт могат да се различават според местоживеенето

на  респондентите.  Поради  факта,  че  се  подценява  представянето  на  живеещите  в

градовете,  изследването  може  например  да  подцени  броя  пътувания  с  автобус  или

метро.  В  специалната  литература  е  приведен  пример  как  при  едно  изследване

неотговорилите са довели до подценяване на размера на цели сегменти от извадковата

съвкупност с 50% (Kim, Li, Roodman, Sen, & Christopher, 1993, 17–22).

За  средни  и  относителни  дялове  величината  на  систематичната  грешка

вследствие на  неотговаряне  зависи от  нивото на  отговорите  (response  rate  –  R R )  и

разликата  в  средните  (или  относителните  дялове)  за  респондентите  ( rX )  и

неотговорилите ( NRX ) (Lessler & Kalsbeek, 1992):

(І.11.)   NRRR XXRB  1

В специалната литература обширно се разисква въпросът за допустимото ниво

на нестохастична (систематична) грешка, свързана със загубата на данни. При много

изследвания се достига до 80 и повече процента реализация на планираната извадка.

Когато обаче обхватът е нисък, т.е. получени са по-малко от 60 до 70%, възможностите

за  нестохастични  отклонения  са  много  вероятни.  Беше  изтъкнато,  че  средната  на

респондентите  би  била  добра  оценка  за  средната  на  генералната  съвкупност  само

когато  отговорилите  и  неотговорилите  имат  приблизително  еднакви  разпределения.

Ако  тази  хипотеза  не  е  вярна,  тогава  необработената  и  непреизчислена  средна  ще

произведе нестохастично отклонени оценки за цялата генерална съвкупност. И както

вече казахме – отклоненията ще бъдат в неизвестна посока и величина.



Освен изпълнението на обема на извадката, разбира се, трябва допълнително да

се проследи диференциацията на отговорилите според важен за изследването фактор,

корелиращ  с  резултатите.  Например  разпределението  град–село  при  електоралните

изследвания.  Също  така  по  своята  структура  реализираната  (но  непълна)  извадка

трябва да бъде същата, както планираната извадка.

При паралелното преброяване на секционните протоколи (Втори тур,  Местни

избори’2003, Социологическа агенция „Сова Харис”) чрез стохастична, представителна

за община Видин извадка при нашия анализ се натъкваме на следната ситуация: при

80% реализирана извадка единият кандидат за кмет повежда с 15,63% преднина.  На

пръв  поглед  този  резултат  изглежда  правдоподобен,  особено  след  анализ  на

предварителни  данни  (предизборни  регионални  изследвания),  но  както  се  оказа

впоследствие – прекалено неточен. При 100% реализация на извадката разликата между

двамата кандидати от 15,63% става незначителна – 2,25%. Сериозен проблем възниква

от факта, че гласовете за втория кандидат се покачват с над 6%, и то само от данни,

получени от протоколите в избирателните секции на едно село. Освен това разликата от

2,25% е в рамките на стохастичната грешка и следователно е рисковано да се тълкува20,

защото ще има размит смисъл. 

Този пример е показателен за това как понякога дори 80% реализирана извадка

не е достатъчна за генерализиране на резултатите особено когато (както е в приведения

пример) получаването на данните от единиците на извадката не зависи от случайни

фактори и не възпроизвежда първоначалната структура на извадката. Популярното за

българската  практика на ЕСИ схващане,  че 80% обхват (реализация на планираната

извадка)  е  „в  рамките  на  нормалното”  би  трябвало  да  се  подложи  на  подробен

методически  анализ.  И  вероятно  ще  се  окаже  валиден  за  едни  частни  случаи  и

невалиден за други.

Важно е да отбележим, че стратегията да не се прави нищо по отношение на

загубените  данни  се  основава  на  (често  неправдоподобното)  предположение,  че  по

своята структура отговорилите и неотговорилите не се различават съществено помежду

си. При изчисляване на средни или други общи оценки най-простата хипотеза е,  че

средната  на  участвалите  респонденти  е  равна  на  средната  на  неучаствалите

(неотговорилите). Една алтернативна хипотеза е, че липсващите данни са загубени по

случаен начин. Според нея отговорилите и неотговорилите могат да се различават във

20 В крайна  сметка  обявените  от  ЦИКМИ резултати  за  Видин потвърдиха  резултатите  от  100% реализираната
извадка с разлика от 0,52%. Кандидатът за кмет спечели с разлика от 3,64%.



всяка отделна извадка, но между всички възможни хипотетични извадки средните на

двете групи (отговорили и неотговорили) ще остават еднакви. Ако обаче тази хипотеза

се окаже погрешна, дори ниски нива на загуба на данни (между 10% и 20%) могат да

произвеждат  значителна  нестохастична  грешка.  Таблица  ІІ.3.  показва  как

нестохастичната грешка се повишава в зависимост от нивото на неотговаряне. Виждаме

как  относителните  дялове,  оценени  от  данните  на  изследването,  могат  да  бъдат

изкривени заради съвкупността на неотговорилите.

Таблица ІІ.3.

Нестохастична грешка според нивото на неотговаряне 

(Groves, 1997)

Ниво на

неотговорилите

Относителен дял с важни характеристики Нестохастична 

грешка21Сред отговорилите Сред неотговорилите

0.10 0.2 0.3 0.01
0.10 0.2 0.4 0.02
0.10 0.2 0.5 0.03
0.20 0.2 0.3 0.02
0.20 0.2 0.4 0.04
0.20 0.2 0.5 0.06
0.40 0.2 0.3 0.04
0.40 0.2 0.4 0.08
0.40 0.2 0.5 0.12

Когато 20% от извадката не са отговорили, а 20% от отговорилите имат някои

интересуващи ни характеристики срещу 50% от неотговорилите,  извадковата оценка

ще бъде 20% (на база  респондентите).  Неотклонената  оценка (на база  отговорили и

неотговорили)  обаче ще бъде 26% – разлика  от 6%. Необременената  от отклонение

оценка  за  цялата  генерална  съвкупност  е  0.20  за  80%  от  генералната  съвкупност,

представена от респондентите и 0.50 за 20% от генералната съвкупност, представена от

неотговорилите.  Комбинирането на двете групи произвежда 0.80 х 0.20 плюс 0.20 х

0.50, или 0,26. Ако трябва да се построят доверителните граници, със сигурност ще се

окаже,  че  границата  на  грешката,  дължаща  се  на  нестохастичния  компонент  от

неотговаряне  (Nonresponse  Bias),  вероятно  е  няколко  пъти  по-широка,  отколкото

границите на стохастичната грешка. Така се обезсмисля иначе прецизно оценяваната

стохастична грешка. По-важното е, че  грешката, предизвикана от неотговарянето,

няма да бъде случайна и не се очаква нулефицирането й в осреднителния процес.

21 Нестохастичната грешка (bias) е разликата между очакваната стойност на извадковите оценки и характеристиките
на генералната съвкупност, които трябва да бъдат оценени (пак там).



3. Механизъм на неотговаряне. Класификация на липсващите данни

През  последните  20  години  на  база  предположението,  че  неотговорилите  и

отговорилите са еднакви като разпределение, в специалната литература (Rubin, 1976,

1978, 1987; Little, Rubin, 1987; Schafer, 1998, 2002) се въвежда нова класификация на

липсващите данни. 

Шафер (1998) посочва,  че всеки метод за решаване на проблеми с липсващи

данни е конструиран според някои „доста неизпитани” статистически предположения

за начина, по който са загубени липсващите данни, т.е. без да се познават механизмите

на неотговарянето. Някои методи предполагат че механизмът на липсата е преодолим и

може да се елиминира, по смисъла, дефиниран от Рубин (Rubin, 1987). 

Друг  подход,  в  основата  си  близък  до  идеята  на  Рубин,  е  приемане  на

предположението за случаен характер на механизма за загуба на данни (или загубени 22

(липсващи) по случаен начин) (Missing at Random или MAR), (Rubin, 1976; Little, Rubin,

1987). Тази хипотеза се дефинира по следния начин: елементите, единиците (данните)

не  липсват  по  случаен  начин,  но  вероятността  едно  значение  да  липсва  зависи  от

значенията на променливите, които действително се измерват. Казано по друг начин,

липсата на една променлива или значение на променлива представлява данни, загубени

по случаен начин (MAR),  когато давайки значенията на други,  налични променливи,

респондентите  имат  липсващи  значения,  които  се  различават  по  случаен  начин  от

други  респонденти.  Дали една единица (оценка)  се наблюдава или не,  не  зависи от

друга единица (оценка), ако последната липсва, но тя може да зависи от последната,

когато се наблюдава (за нея е получена информация).

Въпреки своето име, терминът „случайно загубени данни” (МАR) не означава,

че липсващите значения трябва да бъдат разбирани като случайна подизвадка от целия

масив. 

Второто допускане, известно като „данни,  изцяло липсващи по случаен начин”

или „missing  completely  at  random (MCAR)”,  е  много по-рестриктивно  и  често  пъти

нереалистично.  Единиците  липсват  по  причини,  които  не  са  свързани  с  нито  една

характеристика  или  отговор  на  респондента,  включително  липсващото  значение  и

липсата на единица (Keepel, 1991, 33).

С други думи, хипотезата за „изцяло загубени по случаен начин данни” (МСАR)

означава,  че  вероятността  за  липса  (загуба  на  информация)  може  да  зависи  от

22 Трябва да направим уточнението, че термините „липсващи” и „загубени” данни приемаме за синоними, тъй като
посочените хипотези относно механизма на загуба на данни не държат сметка за начините и  методите за тяхното
обработване (и евентуална загуба), а само за характеристиките на разпределенията на отговорили и неотговорили. 



значенията на наблюдаваните единици, но не от тези, които не са наблюдавани, тези, за

които липсват данни. 

За да илюстрираме смисъла на допускането за случайно загубени данни (MAR),

ще разгледаме едно двумерно разпределение на определен брой единици.  В него по

променливата Х всяка единица има собствено значение, т.е. има данни за признака. По

втората  променлива  Y  липсват  значения  за  някои  единици.  Според  допускането  за

MAR, вероятността че Y ще липсва за единица от извадката, може да бъде свързана с

полученото (от единицата) значение за Х, но никога със значението на Y. 

По този начин дефинираме индикатор на отговорите R с дихотомни значения:

той е равен на единица, ако Y се наблюдава (има данни) и на нула, ако липсва такива.

Презумпцията при загубените по случаен начин данни (MAR) е, че Y и R може

да имат връзка помежду си,  но само  индиректно,  чрез тяхната взаимна връзка с  Х.

Според допускането за загубени по случаен начин данни (MAR), значенията на Y за

неотговорилите  могат  да  бъдат  систематично  по-високи  или  по-ниски  от  тези  за

отговорилите. Но хипотезата за случайни причини на загубата на данни MAR допуска,

че статистическата връзка (в смисъла на регресия) между Y и X средно не е различна за

двете групи. Ако условието за MAR беше изпълнено, тогава бихме могли да оценим

регресионната връзка между Y и Х за отговорилите. И да използваме получената по

този  начин  оценка,  за  да  намерим  неотклонените,  необременени  с  нестохастична

грешка оценки за Y, т.е. за неотговорилите. 

Допълването на този прост пример с по-сложни ситуации – напр. когато липсват

значения и за Х, и за Y – според нас са по-малко интуитивни и по-сложни за описване.

Въпреки това посоченият тук принцип за предвиждане се прилага. Този механизъм е

залегнал в някои от методите за набавяне по косвен път на липсващи (загубени) данни

в едно ЕСИ. „Данни, липсващи по случаен начин” (МАR) е официалното, формално

предположение,  което  позволява  да  се  измерят  връзките  между  променливите  от

разполагаемите  данни  и  след  това,  използвайки  оценките  за  тези  връзки  от

наблюдаваните единици да се получат неотклонени оценки за липсващите значения.

При предположението за случайно загубени данни (MAR) заслужават внимание

някои  допълнителни  условия.  Първо,  то  се  дефинира  във  връзка  с  променливите,

представени в информационния масив. Ако загубата на информация по променлива Х е

свързана и с липсата на значения за други променливи или с цялостна загуба на цели

променливи,  а  променливата  Х е извадена  от масива,  тогава условието за  случайно

загубени данни (MAR) повече няма да бъде удовлетворено. Поради тази причина една



от практиките при оптимизационните процедури е да се включат променливи, които

могат да се предвиждат от липсата (загубата). Защото тогава MAR-хипотезата може да

бъде по-правдоподобна и по-приемлива.  Второ, предположенията за случайна загуба

на данните не могат да бъдат проверени пряко от наличните данни. За да се направи

това, е необходимо знание за липсващите значения сами по себе си, което затваря кръга

и би направило задачата нерешима.  Трето, данните, които липсват заради модела на

изследването (при изследване с планиран необхват) са случайно загубени като цяло.

Когато  липсва  информация  поради  причини,  зависещи  от  контрола  на

изследователите, никога не може да бъдем сигурни кога предположението за случайно

загубени данни е в сила. В същност, често пъти би било подвеждащо да говорим за

обособен,  отделен  „механизъм  на  загубата  на  данни”,  защото  при  повечето

изследвания, липсващите значения зависят от множество разностранни причини. Някои

от тези причини могат да бъдат абсолютно независещи от въпросните данни, но други

могат да са тясно свързани. Да допуснем например проблем с изхабяване на терена при

училищно  лонгитюдинално  (повтарящо  се  във  времето)  изследване  на  употреба  на

наркотици при юношите (Schafer, 1998). След първото изследване някои респонденти

могат да бъдат загубени просто защото са се преместили в друго училище; други могат

да  отпаднат  заради  проблемно  поведение,  включващо  употребата  на  наркотици,

здравословни проблеми и/или нисък успех.  Неконтролираната  загуба  на  единици се

повишава  от  комбинацията  на  пренебрежими  и  непренебрежими  фактори  и

източници23. 

За  съжаление,  не  е  възможно  да  се  освободим  от  хипотезата  за  случайно

загубени  данни  (MAR)  по  смислен  начин  без  заместването  й  с  други,  eднакво

неизпитани предположения. Алтернативата е да се конструира и предложи формален

вероятностен модел за отговорите и анализаторът да работи съгласно този модел. Това

обикновено изисква значителни усилия и възможност за техническа експертиза. Такива

анализи са правени по различни начини, но методите имат твърде големи проблеми и

не се генерализират добре24. 

Освен посочените две хипотези за характера на загубата на данни (или по-скоро

за  характеристиките  на  разпределенията  на  загубените  единици),  в  литературата  се

23 Подробна дискусия по тези проблеми с примери от планирана и неконтролирана загуба на единици се среща при
Graham,  Hofer и  Piccini (1994).  Analysis with missing data in drug prevention research. In Collins, L&Seitz, L. (Eds.),
National  Institute  on  Drug  Abuse  Research  Monograph  Series,  Vol.142,  pp.13-62.  National Institute on Drug Abuse,
Washington, D.C.
24 По-голямата част от съвременните методи, работещи с проблема „липсващи данни”, предполагат, че данните са
загубени по случаен начин (MAR).



посочва един, трети вид – т.нар. информативно липсващи данни (Informative Missing –

IM).  По-вероятно  е  единиците  да  липсват,  ако  техните  действителни  значения  за

интересуващите ни променливи систематично са по-високи или по-ниски.  Например

респондент  с  по-нисък  икономически  статус  може  с  по-малка  вероятност  да  даде

информация за личния си доход при интервюирането или пък обратно – нещо, което

изглежда по-близко до съвременните български условия. 

Нашият анализ показа, че информативно липсващите данни можем да срещнем в

литературата и под термина „непренебрежима (която не можем да пренебрегнем) липса

на отговор – „Nonignorable Nonresponse”. Този вид загуба на данни е най-трудният за

контрол,  обработка  и  търсене  на  оптимални  решения.  В много  случаи  проблемът  с

информативните липси дори не може да бъде преодолян, независимо от възможността

да се използват данните, за да се провери и докаже неговото наличие.

* * *



ІІІ. Ефекти от необхвата върху достоверността и точността на 
оценките

1. Влияние върху достоверността на съвкупната информация
Допускането на  грешки в  отговорите на изследваните лица при набиране на

индивидуалната информация на терена неминуемо се отразява върху достоверността на

съвкупната  информация.  То  се  изразява  в  изкривяване  на  разпределенията  на

изследваните  единици  по  значенията  на  интересуващия  ни  признак/признаци.  В

резултат  изчислените  обобщаващи  статистически  показатели  като:  относителни

величини, средни величини, измерители на разсейване, корелационни коефициенти и

др., се различават в една или друга степен от достоверното им значение. Само в много

редки случаи при пълна компенсация на грешките в отговорите на изследваните лица

по  брой  и  размер  те  могат  и  да  не  се  отразяват  върху  част  от  статистическите

измерители (например върху средната аритметична). В останалите случаи, дори и след

такава  компенсация,  неизбежно се  получава  изместване  в  оценките  на  изследваната

съвкупност, т.е. налице е нестохастична грешка.

В  литературата  (Кокран,  1976,  399)  е  направен  опит  да  се  изгради  общ

математически  модел на  грешките,  допускани при отговорите на  изследваните  лица

при набирането на индивидуалната информация на терена. Моделът предполага, че при

провеждане  на  ЕСИ  (допитването)  са  налице  два  вида  информация:  за  истинското

значение на признака (т.е. достоверният отговор на изследваното лица) и допусканата

грешка спрямо същото значение на признака (т.е. грешката при отговарянето). Тогава

мислено  можем  да  си  представим,  че  сме  в  състояние  да  направим  голям  брой

независими допитвания с една единица на съвкупността (или с др. думи въображаемо

задаваме  на  едно  лице  много  пъти  един  и  същ въпрос  и  получаваме  толкова  пъти

отговор по същия въпрос). Ще използваме следните означения:

ikY  – отговорът на i-тото изследвано лице при к-тото допитване; 

i  – достоверният отговор на задавания въпрос;

ikl  –  грешката,  допусната  в  отговора  от  i-тото  изследвано  лице  при  к-тото
допитване.

Тогава отговорът на i-тото изследвано лице, спрямо което сме направили голям

брой допитвания, при к-тото допитване може да се представи така:

(І.12.) ikiik lY   .



Когато  разглеждаме  всички,  а  не  само  едно  к-то  допитване,  грешката  il

допусната в отговора, ще има някакво честотно разпределение. За последното могат да

бъдат изчислени двете основни характеристики – средна и дисперсия, които се отнасят

за  i-тото  изследвано  лице.  Да  ги  означим  с  i  и  2
iS .  Тук  i  представлява

изместването  в  отговора  на  i-тото  изследвано  лице  при  задаването  на  съответния

въпрос от въпросника. 

По-нататък възниква въпросът как се изменя грешката, допускана в отговора на

съответния въпрос, при прехода от едно изследвано лице към друго, т.е. какво става с

i  в изследваната съвкупност от лица. Защото при ЕСИ изследователят като правило

изследва не едно лице, а цели съвкупности. Тук ще разполагаме с толкова i , колкото

са лицата в съвкупността. Тогава можем да изчислим една обща средна стойност за i ,

която ще представлява средното (едно и също) изместване  , отнасящо се за всички

лица в изследваната съвкупност. Това е средната грешка, допускана в отговорите на

всички изследвани лица. 

Отклонението    i  ще  бъде  специфичното  средно  изместване  в

съвкупността, когато   i >0, или по-малко, когато   i <0, или съвпада с него,

както   i =0. Освен него, тук съществува още един компонент на грешката, който

се представя така:  (І.13.) iikik ld 

Той се получава при прехода от едно допитване към друго при едно и също

изследвано лице i. Тази съставка се нарича флуктуираща (колебаеща се, непостоянна)

грешка. Тя не се появява систематично, както βi. 

Грешките ikl  в изследваната съвкупност могат да бъдат корелирани помежду си

– например  при  груповата  анонимна  анкета,  когато  изследваните  лица  не  могат  да

разговарят помежду си, или при изследването на неодушевени предмети, данните за

които  се  получават  чрез  натурални  изброявания  (измервания)  грешките  са

некорелирани. В повечето случаи обаче са налице корелации между тях. Това може да

се дължи, както на използваните инструменти (например систематично подценяване на

големите значения и надценяване на малките значения на μi), така и на участието на

хора в изследването (например влиянието на анкетьорите)  или при други странични

условия (наличие на трети лица при допитването). Наличието на корелации в грешките

изисква удвояване на усилията на изследователя за създаването на пълноценни условия

за получаването на достоверна индивидуална информация на терена. Необходимостта



от такива  усилия  може да  бъде илюстрирана  с  пример,  взет  от  литературата  (Kish,

1965). 

Лесли Киш провежда изследване върху извадка от притежатели на къщи, с цел

да получи самооценките им за  тяхната  стойност  (пазарна  цена).  При допитването е

получена средна стойност на една къща 9200 долара. По-късно, върху същата извадка, е

направено повторно оценяване от професионални оценители, чиито оценки са приети

като достоверни. Средната стойност на една къща според данните на професионалните

оценители възлиза на 8880 долара, т.е. налице е отклонение между установената средна

при  допитването  и  достоверната  средна  в  размер  на  320  долара.  Това  всъщност  е

систематична грешка, допусната при индивидуалната информация. Относителният дял

на грешката към дадената средна при допитването е 3,5%. Поставя се въпросът малка

или голяма е тази грешка?

За да се оцени влиянието на посочената нестохастична грешка, е необходимо тя

да бъде разгледана  едновременно  с  извадковата  (стохастична)  грешка  при различен

(вариращ) обем на извадката.



Таблица ІІІ.1.1.
Илюстрация на ефекта на грешката при различни обеми извадки 25

n = 100 n = 1000 n = 10 000

Стохастична грешка =
n

27,5 0,57 0,18 0,06

Нестохастична грешка =0,32 0,32 0,32 0,32

Обща грешка = 2
2

32,0
7,5









n

0,65 0,37 0,32

Относителен  дял  на  нестохастичната
грешка в общата грешка (в %)

49,2 86,5 100,0

Необходим  обем  на  извадката  при
елиминиране на нестохастичната грешка =









 2

2

2

32,0
7,5

7,5

n

76 240 308

Само  стохастичната  част  от  общата  грешка  възлиза  на  n/7,5 2 .  Когато  се

прибави  и  нестохастичната  грешка,  общата  грешка  възлиза  на  22 32,0/7,5 n .  От

приведените съотношения може да се види при извадки с различен обем каква е ролята

на малката нестохастична грешка (в горния пример 3,5%) в общата грешка.

При  малки  извадки  (n<100)  нестохастичната  грешка  почти  се  изравнява  със

стохастичната.  С  нарастване  обема  на  извадката  тя  се  превръща  в  напълно

доминираща, въпреки малкия й абсолютен размер. Това е така, защото големият обем

на  извадката  е  важен  фактор  за  намаляване  на  стохастичната  грешка,  докато

нестохастичната грешка практически не се влияе от обема на извадката. Тук не се

отчита фактът,  че при големите извадки се налага използването на значителен брой

25 За улеснение в графиката е оставен терминът bias – нестохастича грешка (Kish, 1965, 514).

Bias=0,32

5,7/√10 000

5,7/√1000

5,7/√100
Стохастични грешки



анкетьори (интервюери), което само по себе си може да стане допълнителен източник

на нестохастична грешка.

Влиянието на нестохастичната грешка може да се оцени и от друга гледна точка.

Направените изчисления за необходимия обем на извадката при нейното елиминиране

показват  колко  бързо  намалява  този  обем  при  еднакви  изисквания  за  стохастична

точност (фиксирана  ), когато са вложени усилия за недопускането на нестохастични

грешки, особено при мащабни ЕСИ с по-големи извадки. 

В  зависимост  от  източниците  на  нестохастични  грешки  е  необходимо  да  се

прилагат  различни  стратегии за  контрол  и  оценка  (на  всички  етапи  на  ЕСИ):  1)

превантивен контрол (Съйкова, 2002, 49) – при формиране (прилагане на модела) на

случайната  извадка;  2) текущ  контрол на  процеса  на  събиране  и  регистрация  на

индивидуалната  първична  информация;  3)  последващ контрол –  на  обработката  и

анализа на информацията,  както и обобщен анализ върху  коректното изпълнение на

процедурите от цялостното провеждане на изследването.

Според  Атанасов  в  нашата  практика  на  ЕСИ  все  още  няма  целенасочени

контролни проверки  върху достоверността  на  отговорите  на  изследваните  лица  при

набирането на индивидуалната  информация на терена.  За размерите на допусканите

грешки  в  това  отношение  може  да  се  съди  главно  по  резултатите  от  контролните

преброявания  на  точността  на  регистрацията  на  последните  общи  преброявания  на

населението и жилищния фонд (1990). 

В програмата на контролното преброяване (1975) са включени за проверка на

точността  на  регистрацията  четири  признака  от  карта  „А”,  с  която  е  извършено

преброяването на населението – възраст, семейно положение, образование и миграция

(дали лицето е мигрирало през периода между 65 и 75г.) и два признака от карта „ЖС”

за жилище, с която са преброявани жилищата – жилищна площ и спомагателна площ. 

Тук ще разгледаме получените резултати от контролните проверки само за трите

признака  –  възраст,  семейно  положение  и  образование,  които  най-често  биват

включвани във въпросниците на ЕСИ.

Извадката  от  контролното  проучване  включва  7539  лица.  При  проверката  е

установено, че спрямо признака „възраст” правилно са отговорили 7354 лица, сгрешили

са 185 лица, т.е. 2,5% от проверяваните. С други думи, на всеки 200 петима са дали

недостоверен отговор за възрастта си. Разпределението на грешките по възраст взети

по абсолютна стойност е както следва: До 3 г. – 84,9%; от 4 до 6 г. 5,9%; от 7 до 9 –

2,2%; 10 и повече години – 7%.



Вижда се, че преобладават малките отклонения (близо 58% от сгрешилите имат

1 г. отклонение от възрастта, установена при проверката). Ако се вземе под внимание и

посоката (знакът) на грешките, ще се установи, че 54,1% от сгрешилите са завишили

възрастта  си,  а  45,9%  са  я  занижили.  В  крайна  сметка  това  води  само  до  леко

надценяване на средната възраст на населението в сравнение с действителната.

По признака „семейно положение”, броят на сгрешилите лица е 154, т.е. 2%. По

разновидностите на признака те се разпределят по начин, отразен в таблица ІІІ.1.2.:

Таблица ІІІ.1.2.

Признак Правилно
преброени

Неправилно Брутна грешка Нетна грешка

Семейно положение Вкл. Изкл. Брой % Брой %

Неженен/неомъжена 2507 14 23 37 1,5 -9 -0,4

Женен /с юр.брак 4248 63 69 132 3,1 -6 -0,1

Женен фактически 76 56 28 84 80,8 28 26,9

Разведен/а 85 9 10 19 20,0 -1 -1,1

Разделен/а 12 7 4 11 68,8 3 18,8

Вдовец/вдовица 457 5 20 25 5,2 -15 -3,2

Най-малки  са  грешките  при  класическите  разновидности  на  признака  –

„неженен”, „женен”, „разведен”, „овдовял”. Разгръщането на разновидността „женен” в

две форми с юридически брак и само фактически оформен е довело до голяма грешка

при отговарянето на втората форма. Вероятно появата на допълнителната разновидност

„разделен” също е повлияло за появата  на голяма грешка при отговарянето на тази

разновидност. Обобщеното влияние на допуснатите грешки се изразява в завишаване

дела  на  женените  само  с  фактически  оформен  брак  и  на  разделените  за  сметка

занижаване  дела  на  лицата  в  другите  разновидности  на  признака.  Тези  резултати

показват, че е желателно при ЕСИ да се използват само 4-те класически разновидности

на признака „семейно положение”.

При  преброяването  признакът  „образование”  включва  голям  брой

разновидности  и  се  представя  всъщност  като  образование  и  грамотност:  „дете”,

„неграмотен”,  „само  чете”,  „чете  и  пише”,  „начално”,  „основно”,  „ПТУ”,  „средно

общо”, „средно специално”, „СПТУ”, „полувисше” и „висше”. При този признак броят

на лицата, посочили грешен отговор е 611, т.е. 8,1%. Сравнително големи са брутните

грешки  при  разновидностите  „средно  специално”  (36,8%),  „ПТУ”  (25,8%)  и  до

„начално”  вкл.  (24,3%).  Това  се  дължи,  както  на  неправилно  включване  в  тези

разновидности, така и на изключването от тях. При някои разновидности на признака



обаче  ясно  се  очертава  преобладаване  на  една  от  двете  групи  –  на  неправилно

включени  или  изключени.  Напр.  при  разновидността  „полувисше”  включените

значително  преобладават  над изключените,  затова  и  нетната  грешка  е  най-висока  –

6,6%. 

Таблица ІІІ.1.3.

Признак Правилно
преброени

Неправилно Брутна
грешка

Нетна грешка

Образование Вкл. Изкл. Брой % Брой %

Дете 820 22 31 53 6,2 -9 -1,1

До начално вкл. 2293 299 342 641 24,3 -43 -1,6

Основно 2053 152 102 254 11,7 50 2,3

ПТУ 131 16 24 40 25,8 -8 -5,2

Средно общо 542 49 33 82 14,3 16 2,8

Средно специално 113 27 23 50 36,8 4 2,9

СПТУ 562 33 51 84 13,7 -18 -2,8

Полувисше 121 9 1 10 8,2 8 6,6

Висше 293 4 4 8 2,7 0 -

Всичко: 6928 611 611 1122 - - -

Общо взето резултатите от последната колона на Таблица ІІІ.1.3. показват, че

при  преброяването  е  завишено  образованието  на  населението.  Тази  тенденция  се

проявява най-вече при разновидностите „средно” и „полувисше” образование. Затова

има смисъл да се преценява, доколко е необходимо при въпроса за образованието да се

формулират  голям  брой  отговори  или  да  се  използват  по-окрупнени  позиции  от

класическия вид: „до начално вкл.”;  „основно (вкл.ПТУ)”, „средно” и „висше”,  като

„полувисшето“  по  преценка  на  изследователя  се  отнесе  към средното  или  висшето

образование.  Проблемите с признака „образование” сега са още по-актуални поради

въвеждане на образователните степени „бакалавър” и „магистър” (след 1990 година) и

респ. отпадане на степента „полувисше” образование. 

Сравнението на размера на допуснатите грешки при отговарянето спрямо трите

признака – възраст, семейно положение и образование, показва, че най-голям е рискът

за  допускане  на  грешки  при  образованието,  където  всяко  13-то  лице  посочва

недостоверен отговор. По-умерен е този риск при другите два признака, където всяко

50-о лице посочва недостоверен отговор. Такова сравнение също е особено полезно



(при  това  е  желателно  в  него  да  се  включат  и  редица  други  признаци),  тъй  като

позволява да се степенуват усилията  на изследователя за тяхното преодоляване при

подготовката на ЕСИ26.

2. Възможности за ограничаване влиянието на пропуските в обхвата върху 
достоверността 

Непълнотата на обхвата при всички случаи би се отразила върху достоверността

на  емпиричната  информация,  получена  както  от  изчерпателно,  така  и  от  извадково

ЕСИ. Проблемът е до каква степен става това, при какви обстоятелства се налага да се

предприемат  стратегии  за  защита,  както  и  с  какви  подходи  и  методи  може  да  се

осъществяват те.

По-рано  изтъкнахме,  че  при  извадковото  изследване освен  върху

достоверността, непълнотата на обхвата влияе и върху представителността на

емпиричната информация.  Кога това влияние е толкова значително,  че извадката  не

може да се използва за получаване на изводи и обобщения, които да се екстраполират

за генералната съвкупност? В практиката и теорията на ЕСИ са правени многобройни

опити за оценяване ефекта от пропуските при обхвата в изследванията. Според Кокран

(1976),  влиянието на този феномен върху резултатите  от извадковото ЕСИ става по

следния начин: 1) Оценките на съвкупните свойства на изследвания обект могат да се

окажат  изместени.  Причината  за  това  беше  дискутирана  подробно  в  т.ІІ.1.  Беше

изяснено, че частта от извадковата съвкупност, която не е обхваната на терена, може да

бъде  различна от изследваната.  Потвърждения на това предположение са намерени

при  много  експериментални  проучвания,  както  и  при  теоретични  методологически

разработки.  Оттук произтича и най-важното следствие – появата на нестохастичната

грешка. Проверките в тази насока обикновено показват, че необхванатите единици се

различават  от  обхванатите  по  различни  признаци,  включени  в  програмата  на

изследването.  Разликите  понякога  варират  твърде  много,  а  понякога  –  само

незначително.  2)  Дисперсията  на  оценките  неизбежно  се  увеличава,  тъй  като

действително  реализираният  обем  на  извадка  е  по-малък от  предварително

26 Трябва да споменем, че възникват аналогични проблеми, особено при международни сравнителни изследвания,
при които се използват подробни класификатори на професиите (над 50 големи класа с подкатегории). Обикновено
такива въпроси са обременени с риск от грешки в отговорите, загубени данни, а резултатите от тях – с нарушена
достоверност.  По  правило  недостоверни  отговори  у  нас  могат  да  се  получат  и  при  въпроси,  отнасящи  се  до
икономическия  статус  на  респондента  –  доходи,  разходи,  данъци и  пр.  Също така  след  1989 г.  (в  определени
периоди) политическата принадлежност към една или друга  партия се считаше за обществено непрестижна, т.е.
регистрирахме голяма разлика между заявено и действително поведение на отговорилите.



планирания.  Това  се  отразява  при  установяването  на  стохастичните  грешки  на

оценките. Ако допуснем, че не е получена информация за 20% от случаите в извадката,

това при равни други условия ще означава, че предвидената стохастична грешка ще се

увеличи с множителя

(І.14)
12,1

80,0

1



n

n , т.е. с около 12%.

Неблагоприятният ефект става още по-впечатляващ, когато относителният дял

на анкетираните спадне до 60%. Тогава величината на грешката ще нарасне на 29%. Но

това все пак е по-малката беда. Ако беше само тя, най-лесно е да се предвиди (от опит)

приблизителния относителен дял неотговорили и планираният обем на извадката да се

увеличи със  същия процент.  Като  едностранна защитна  стратегия тази възможност

остава и тя често се използва в практиката. По-голямата беда идва от споменатия първи

ефект  –  появата  на  нестохастична  грешка,  заради  която  оценките  неизбежно  стават

съмнително достоверни и ненадеждни. Това прави изследователския проблем толкова

сериозен  и  за  неговото  преодоляване  се  търсят  други  защитни  методологически  и

методически подходи и решения. 

При изследване влиянието на непълнотата на обхвата върху резултатите от ЕСИ,

се  приема  постановката,  че  цялата  съвкупност  се  разделя  на  две  групи  –  първата

включва всички единици, които, попаднали в извадката, се обхващат и на терена, т.е. от

тях се получава търсената информация, а  втората – единиците, които не могат да се

обхванат,  и  от  тях  не  се  получава  търсената  информация  (в  тази  група  попадат  и

единици, с които е установен контакт, но поради отказ или други причини информация

не  е  получена).  Това  разделение  се  счита  за  твърде  условно,  тъй  като  при  него  се

предполага, че вероятността за намиране (респ. за ненамиране) на всяка единица е една

и съща. Но фактически в зависимост от конкретния случай тази вероятност може да

варира в широки граници и да бъде различна за различните единици. Независимо от

тази условност, възприетата схема позволява да се премине по-нататък към оценяване

на ефектите от неполучаване на част от търсената информация. И нещо повече – с това

се създава база за оценки (разбира се условни и приблизителни) за липсващите данни.

Двете споменати по-горе групи се означават по следния начин:

1N –  брой на  единиците  в  първата  група  (за  които  търсената  информация  е

получена); 2N – брой на единиците във втората група (за които търсената информация

не е получена);



Сега може да се изчисли относителният дял на единиците в двете групи спрямо 

генералната съвкупност:

(І.15.)
N

N
W 1

1   за първата група;

(І.16.)
N

N
W 2

2   за втората група.

По-нататък  се  предполага,  че  от  генералната  съвкупност  се  излъчва  проста

случайна  извадка.  След  извършване  на  допитването  се  разполага  с  търсената

информация  за  простата  случайна  извадка  от  първата  група,  но  няма  никаква

информация  за  втората  група.  Величината  на  изместването на  извадковата  оценка

може да се установи по формула на средна аритметична:

(І.17.) 
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където 
1Ŷ  – средната за първата група; 

2Ŷ  – средната за втората група;  

Ŷ  – обща средна за цялата съвкупност.

При извадковото ЕСИ се получава информация за  
1Ŷ  (респ.  1W )  и за  2W

(относителният дял на необхванатите и неотговорилите).

След  известна  преработка,  като  се  използва  изразът  1W =1- 2W ,  горната

формула придобива вида

(І.18.) 
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ˆˆˆˆ YYWYY .

Вижда  се,  че  величината  на  изместването  на  извадковата  оценка,  вследствие

непълнота  на  обхвата,  представлява  произведение  на  относителния  дял  на

необхванатите  (вкл.  неотговорилите)  и  разликата  на  средните  на  двете  групи27.

Доколкото извадката не дава никакви сведения за значението на 2Ŷ , то величината на

изместването остава  неизвестна освен ако могат  да се  посочат границите  за  
2Ŷ  от

други източници. 

При  непрекъснатите признаци  (напр.  от  интервална  скала  на  измерване  –

доход,  квадратура  на  жилище,  спестявания  и  др.)  границите  на  
2Ŷ  често  пъти  са

27 При изследването  на  проблема  за  изместването  на  оценката  поради  неполучаване  на  търсената  информация
(непълнотата на обхвата) се предполага, че за група 1 са получени достоверни данни (т.е. последните са адекватно
отражение на свойствата на обхванатите единици) – (Кокран, 1976).



толкова широки, че практически е безполезно да се правят каквито и да било оценки

върху  тях.  Това  е  причината  при  подобни  признаци,  без  оглед  на  това  какво  е

значението  на  02 W ,  да  бъде невъзможно да  се  посочват  приемливи доверителни

граници за Ŷ  (общата средна) по данни, получени само от извадката.

Когато обаче се прави извадка за оценяване на относителни дялове (такива са

повечето от показателите при ЕСИ, където се използват главно качествени признаци),

ситуацията се опростява, защото неизвестният относителен дял  2P  за втората група

(на  необхванатите  и  неотговорилите)  се  намира  между  0  и  1.  Тогава,  ако  2W  е

известно от извадката,  то границите за  2P  (т.е. 0≤ 2P ≤1) позволяват да се построят

доверителните  граници  за  общото  P  в  генералната  съвкупност  (известно  е,  че

2211 PWPWP  , като 121 WW ). 

Тук също важи предположението, че е излъчена проста случайна извадка с обем

n  единици и от нея е получена търсената информация ( 1p ) за 1n единици. Ако 1n  е

достатъчно голямо, 95 %-овите доверителни граници за 1P  ще изглеждат така 28:

(І.19.)
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където

1P  – интересуващият ни относителен дял в генералната съвкупност;

1p  – оценката на 1P  от извадката29; 11 1 pq  ; 

1n  – броят на обхванатите единици в извадката;

n  – планираният обем на извадката; 

N  – броят на единиците в генералната съвкупност. 

Ако  трябва  да  се  получат  доверителни  граници  (твърдения)  за  P  (общия

относителен  дял  в  генералната  съвкупност),  тогава,  като  се  използва  горната

формула, за да се намери долната граница ДP , считайки при една пълна увереност,

че  02 P  и съответната горна граница  ГP  при пълната увереност, че 12 P . Тези

граници (Кокран, 1976) изглеждат така:

28 Вторият компонент от формула (І.19.) е по-известен у нас като  
N

n
1  и може да се взема под внимание,

доколкото извадките при ЕСИ представляват малък дял от генералните съвкупности.
29 Тук запазваме оригиналните означения, дадени от Кокран (1976) вместо възприетите у нас (напр. оценката 1p̂  на

отн. дял в генералната съвкупност 1P  и др.).
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Кокран (1976) показва, че при нарастването на 2W  ширините на доверителния

интервал  за  P  бързо  нарастват,  т.е.  доверителните  твърдения  за  P  стават  много

нестабилни. Ако например при една извадка от 1000 души извадковата оценка  1p  е

5%, доверителните граници за P  ще бъдат в зависимост от процента на необхванатите

и неотговорилите ( 2W ), както следва при %02 W , P  ще бъде в границите от 3,6% до

6,4%, при  %52 W ,  P  ще бъдат между 3,4% и 11,1%, при  %202 W ,  P  ще бъдат от

2,8% до 25,2%. В процентна стойност, максималната стохастична грешка ( % ) би била

между 
%5

%8,2
 и 

%5

%2,25
, т.е. между 56% и 500%!

Формулите за доверителните граници на P  позволяват да се види изпълнението

на първата от споменатите по-горе стратегии, т.е. да се реши задачата: какъв да бъде

обемът на извадката,  така че да се обезпечи същият доверителен интервал, но при

02 W . За целта се използва формулата:

(І.22.)
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където  D  е  полуширината  на  доверителния  интервал  (по-горе  са  дадени

ширините  на  доверителния  интервал);  n  –  еквивалентният  обем на  извадката  при

предположението за пълнота на обхвата, т.е. 02 W .

При %51 p  и %52 W , ширината на доверителния интервал за P  е 11,1 – 3,4 =

7,7, а полуширината D  = 3,85 . Тогава, като се замести по формула (І.20.) и се реши

спрямо  n  ,  се  получава,  че  за  да  се  обезпечи  същата  ширина  на  доверителния

интервал за  P , но при  02 W , е достатъчно да се изследват 123 души вместо 1000.

При %102 W , съответният размер на n  намалява на 46 души, т.е. в сравнение n  при

%52 W  еквивалентният обем на извадката намалява над 2,5 пъти (по преодоляване на

евентуалните  проблеми  с  двете  влияния  –  на  стохастичната  и  на  нестохастичната

грешка, свързани с изследвания феномен.



Какви са приблизителните мащаби на пропуските на пълнотата на обхвата при

провежданите у нас ЕСИ? За съжаление, българските изследвания в това отношение са

крайно оскъдни. Едно от малкото изследвания у нас е направеното от Атанасов (1990). 

За  да  илюстрира  проблема,  авторът  използва  резултати  от  контролното

преброяване за пълнотата на обхвата при преброяването на населението през 1975г.

(1990,  119).  Въпреки  някои  специфични  черти  на  обекта  на  преброяването

(използването  на  групите  постоянно  налични,  временно  отсъстващи  и  временно

живущи лица и възможността едно и също лице да бъде преброено повече от един път

в различни населени места), неговата организация и методика в много отношения се

доближават до тази на ЕСИ. Нещо повече. Известно е, че при преброяването се полагат

квалифицирани усилия и се изисква висока професионална подготовка на анкетьорския

апарат.  Създава  се  специална  организация  за  работата  на  терена.  Подготовката  на

инструментариума  започва  далеч  преди  излизането  на  терена  и  се  основава  на

дълготрайни  традиции  и  опит.  Осъществява  се  пробно  изследване  за  оценка

надеждността на въпросника. В тази връзка Атанасов изтъква, че не всякога при ЕСИ

се осигуряват такива условия, създаващи предпоставки за високо научно равнище на

подготовката,  организацията  и  провеждането30.  Затова,  разглеждайки  резултатите  от

контролното преброяване за пълнотата на обхвата при преброяването на населението

през 1975 г., ориентировъчно може да се съди за степента на грешките на обхвата и при

ЕСИ, но в сравнителен план, с по-голяма доза песимизъм.

Най-общите  резултати  от  контролното  преброяване  показват,  че  при

преброяването на населението през 1975 г. са останали непреброени 27 000 (±8700), а

два пъти са преброени 32300 (± 7850), или е допусната нетна грешка +5300 лица, което

спрямо общия брой на населението в страната възлиза на 0,6‰ (Динева, Белчева, 1977,

21 и сл.). Общият брой на населението е завишен с 5300 лица. Тази пълнота на обхвата

на преброяването през 1975 г. се приема като много добра. Пропуските в пълнотата на

обхвата  са  намерили  отражение  и  върху  разпределенията  на  преброените  лица  по

признаците, включени в програмата на преброяването. При контролното преброяване

по  понятни  причини  това  отражение  е  установено  само  за  някои  признаци  –  пол,

възраст, местоживеене и др. 

30 Редица  недостатъци в  научното  равнище  на  провежданите  у  нас  ЕСИ са  посочени в  основния  доклад  на  С.
Михайлов и Б. Чакалов „Емпиричните социологически изследвания в България – постижения и  проблеми”, изнесен
на  Националната  научнопрактическа  конференция  „Социална  ефективност  на  емпиричните  социологически
изследвания”, Варна, 3–5 септември, 1985г. (вж. с. 11–21 )



При мъжете на 1000 преброени лица поради грешки в обхвата  са преброени

погрешно 12 лица, а при жените – 9. В резултат на тези грешки броят на мъжете е

завишен с 0,8‰ , а на жените – с 0,2‰. 

Честотата  на  грешките,  допуснати  в  обхвата  на  населението  при

преброяването, варира значително в зависимост от възрастта на лицата. Пропуските

в  обхвата  са  по-чести  сред  по-младите  лица,  което  е  логично  да  се  очаква  поради

обстоятелството, че при тях миграционните процеси вътре в страната са значително по-

интензивни. Данните в таблици ІІІ.2.1 и ІІІ.2.2. подкрепят тези изводи.

Таблица ІІІ.2.1.

Възраст Необхват

до 5г. 23‰

5 – 15 г. 7,8‰

15 до 25г. 23,2‰

25 до 35г. 9,7‰

35 до 75г. 3,0‰ – 6,3‰

над 75г. 8,6‰

В резултат на компенсацията между непреброените и двойно преброените е завишен

броят на населението във възрастовите групи: 

Таблица ІІІ.2.2.

Възраст Необхват

до 5 г. с 5,6‰

15 г. – 25г. с 0,7‰

25 г. – 35 г. с 0,9‰ 

над 75г. с 1,5‰

В останалите възрастови групи е занижен от 0,2 до 0,6‰.

Очертава се тенденцията да се завишава броят на лицата в по-ниските възрасти

(единствено изключение е завишението на много старите хора над 75 години) и да се

занижава в средните и високите възрасти (над 35 до 65 г.). Както подчертахме, тази

тенденция се обяснява с по-високата мобилност на по-младите хора, които се отделят

от родителите си (вкл. и малките деца за гледане от баби и дядовци) и отиват да учат и

работят в други населени места, поради което са свързани с две местоживеения. 



Анализът  на  тези  и  други  данни  е  позволил  на  авторите  на  контролното

преброяване за пълнотата на обхвата да направят редица предложения за вземането на

по-специални  мерки  за  правилно  и  по-пълно  обхващане  на  лицата  при  бъдещи

преброявания на населението.

* * *



Втора глава

МЕТОДИ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЯ ПРИ ЛИПСВАЩИ ДАННИ

Както  видяхме,  в  практиката  на  извадковите  ЕСИ,  проблемът  с  „липсващите

данни”31 винаги присъства.  Презумпцията  за  коректно  и  акуратно  моделирана  и

реализирана  извадка,  за  съжаление,  не  е  достатъчна  гаранция  за  съгласуване  на

получените извадкови данни с параметрите на генералната съвкупност в границите на

приетата  стохастична  точност.  Вече  посочихме,  че  различните  етапи  на  всяко

социологическо изследване са обременени с множество източници на грешки, които в

крайна  сметка  водят  до различни  по характер  и  размер отклонения  на  оценките  от

действителните  параметри32.  Тези  грешки  често  пъти  са  толкова  големи,  че  не

позволяват коректни обобщения на изводите, получени от извадката, което всъщност,

обезсмисля нейното предназначение. По-голямата беда е в това, че невинаги си даваме

сметка за сериозните последици от наличието на систематични грешки и съответно не

се предприемат адекватни изследователски стратегии,  които ако не ликвидират тези

негативни ефекти (нещо, което е практически немислимо), то да създадат условия за

тяхното задържане в границите на един толерируем минимум.

Разбира  се  проблемът  за  борбата  срещу  систематичните  (нестохастичните)

грешки  е  възможно  най-широк,  защото  той  присъства  във  всеки  етап  и  всеки

компонент  от  процеса  на  ЕСИ.  Тук  се  ограничаваме  само  до  една  част  от  тях  –

грешките, свързани със загубата на данни при събиране на първичната социологическа

информация.

Дефинитивно,  пропуските  и  грешките,  произтичащи  от  „необхвата33”,  са

резултат  от  грешка  поради  неполучаването  на  данни  за  част  от  изследваната

съвкупност. Ясно е, че финансовите и времевите ограничения често правят издирването

на всички единици от извадката изключително трудно. Основният въпрос тук  е  кога и при

какви условия  необходимите  единици  могат  да  смущават  резултатите  от  ЕСИ  до  такава

степен, че те да станат несигурни, неинформативни и незаслужаващи нашето доверие. И има ли

такъв „праг”, до който тези смущения и негативни ефекти да не тревожат изследователите и

отвъд който се появяват истинските проблеми? 

31 Терминът „missing data” или липсващи  данни в литературата може да срещнем също като необхват,  загубени
данни, неизследвани, необхванати единици и пр. В текста използваме предимно термините „липсващи ” ,“загубени
данни” или „необхват” като синоними (бел.авт.).
32 Вж. ІІ. и ІІІ. от І-ва глава.
33 Необхват – разликата между планираната и реализираната на терена извадка (бел.авт.)



Отговорът на тези въпроси не е еднозначен. И за да бъде той коректен, трябва да

се  подложат  на  оценка  няколко  момента:  1)  относителният  дял  на  необхванатите

(неотговорилите)  лица;  2)  техните  общи и  специфични  характеристики,  сравнени  с

характеристиките  на  цялата  извадка  (и  на  генералната  съвкупност);  3)  в  случай,  че

допустимият  „праг”  е  надхвърлен,  какви  биха  били  не  умозрителните,  а  реалните

неблагоприятни ефекти върху коректността и валидността на получените оценки;  4)

какво би могло да се направи практически, за да се решават успешно възникналите тук

проблеми.

Ще започнем с първия въпрос: относителният дял на предвидените по проекта,

но необхванати лица.  Съществува  виждането (широко подкрепяно от практиката  на

ЕСИ  у  нас),  че  ако  делът  на  лицата,  за  които  не  е  събрана  изцяло  или  частично

търсената информация, не надхвърля 10–15%, основания за тревога не би следвало да

има.  Както  видяхме  от  резултатите  на  изследванията  в  предходните  части,  това

виждане се оказва необосновано. В действителност дори и при по-малък относителен

дял  негативните  ефекти  върху  точността  на  търсените  оценки  могат  да  се  окажат

непренебрежимо  големи.  И  фактически  да  направят  тези  оценки  неадекватни  и

неинформативни поради прекалено големия размер на нестохастичната грешка, а също

и поради произволното увеличаване размера на стохастичната грешка, отвъд желания.

От друга страна, в отделни случаи, дори и по-голям дял на липсващите данни може да

не застрашава  резултатите  от  изследването.  Това обаче  може да  се  очаква  в  много

редки случаи, специално за ЕСИ.

Проблемът с тълкуване на резултатите  от извадка с  нарушен обем произтича

преди всичко от  факта,  че  съществува  вероятност  неотговорилите  значително  да  се

различават  от  отговорилите  по  много  важни  за  анализатора  характеристики.  При

извадкови изследвания с повторение – вълна (омнибуси, панелни или лонгитюдинални

изследвания), респондентите от една вълна могат да се различават от респондентите в

друга по неконтролиран и неизвестен начин. Генезисът на тези различия не може да

бъде обяснен само с действието на случайни фактори.  Поради това се налага да се

търсят алтернативни решения, които да отчитат това обстоятелство.

Тук съсредоточаваме вниманието си върху някои техники и процедури, които в

различна степен предлагат решение на проблема с липсващите данни. Също така ще

бъде  изследван  въпросът  до  каква  степен  след  прилагане  на  подобни  процедури

изследователят има право да тълкува данните като достатъчно близки до получените от

една изцяло реализирана, представителна извадка.



І. Развитие на методите за оптимизация при липсващи данни
Предварително  ще  направим  уточнението,  че  тук  акцентът  се  поставя  върху

методи,  които  се  прилагат,  след като  индивидуалната  първична  информация  вече  е

събрана,  теренната  работа  е  приключила,  изследователят  е  поставен  пред „свършен

факт”  на  липсващите  данни.  Някои  автори  наричат  тези  процедури  –  „методи  за

отстраняване  на  грешки  в  информационния  масив”  (Rao  et  al.,  1998).  Останалите

методи, свързани с липсващите данни, ще бъдат третирани и представени само в общ

план.

В исторически аспект развитието на методите за корекции при липсващи данни

може да се представи най-общо в няколко периода:

Първи,  60-те  години  на  ХХ  век  –  методи  за  определяне  на  необхванатите

единици като извадка от извадката (Йейтс, 1965) – т.нар. дублиране на информацията;

Втори,  70-те години – появата на различни „ad hoc” процедури: изтриване на случаи,

претегляне,  единично  приписване;  Трети, 80-те  години  –  процедури  за  оценка,

базирани на вероятностни модели и пряка оценка на загубените значения: алгоритъм

ЕМ34 (максимизация  на  очакването)  и  др.;  Четвърти,  90-те  години  –  многомерно

приписване  на  значения  на  липсващи  данни  (Multiple  Imputation),  Метод  „Монте

Карло” с марковски вериги (редици), Байесовски методи и др.

Може да се каже,  че през последните две десетилетия се постига значителен

прогрес в развитието на статистическите методи за оптимизация на липсващи данни. В

края на 70-те години, Dempster, Laird & Rubin (1977) разработват и формализират за

тази цел алгоритъма за максимизация на очакването (ЕМ). Това е изчислителен метод

за относително ефективни оценки на непълен масив с данни. Изследователите доказват,

че при големи масиви от данни ЕМ е не само полезен, но и единствено възможен метод

при  търсене  на  голям  брой  коригирани  оценки.  Идеята,  стояща  в  основата  на

алгоритъма, представлява фундаментална промяна във виждането на изследователите

за оценки на липсващите данни. 

Преди  това  липсващите  данни  са  разбирани  по-скоро  като  неудобство,  като

нещо,  от  което  трябва  да  се  избавим, или  чрез  елиминиране  на  случаи,  или  чрез

приписване на изкуствени числа. След популяризиране на алгоритъма за максимизация

34 EM или Expectation Maximization означава  в буквален превод максимизация  на очакването.  Методът измерва
средни, ковариационни матрици и корелация на количествени променливи с липсващи стойности чрез итерация. По-
подробно разглеждаме алгоритъма в т.V. от втора глава.



на очакването  изследователите  започват  да  разглеждат  феномена  „липсващи данни”

като проблем, на който могат да се търсят по-обосновани алтернативни решения. При

масиви с непълни данни наблюдаваните стойности се използват директно и индиректно

за оценка на вероятните стойности на ненаблюдаваните единици. Това обстоятелство е

комбинирано с „несъмнени” според Шафер (1997) предположения (описани по-долу).

Крайната цел е да се стигне до оценки на разпределенията и прогнозни стойности за

липсващите значения. Последните биха могли да се свръхосреднят35 в статистическия

анализ, за да се получат по-обосновани, а не просто „умозрителни” оценки на онова,

което не е събрано при работата на терена. 

В  своята  класификация  на  методите  за  оптимизация  на  липсващи  данни,

Джессен  (1985)  формулира  две  стратегии  –  подходи.  Според  него  при  наличие  на

загуба на данни е възможно: (1) да не се предприема нищо, (2) да се опита с подходящи

средства да се намалят нежелателните ефекти от загубените данни. „Да не се прави

нищо” е най-простата форма на приспособяване към подобна ситуация. Но обикновено

и най-често се „прави нещо“. 

За тази цел се използва широк кръг от методи. Според същия автор последните

могат да се разделят на четири категории: (1) пряка оценка на загубените значения, (2)

оценка  на  вероятностите  за  отговор  с  последващи  оценки  на  търсените  данни,  (3)

отсъствие на отговор, като задача за двоен подбор, и (4) други методи. 

Задачите, които предстои да се осветляват и решават, налагат тези групи методи

да се разгледат по-подробно.

1. Пряка оценка на загубените значения

При прилагане на този метод загубените значения се разглеждат като функция

на  същите  характеристики,  които  са  наблюдавани  или  са  известни  от  други

информационни източници. Например доходът на дадено домакинство не е известен,

но е известно местоживеенето му (квартал, район и т.н.). Известни са и параметрите на

дома  (наем  или  оценъчна  стойност  на  дома).  Предположението  е,  че  между  тях  и

липсващите данни има тясна корелационна връзка. Това прави възможно получаването

на  оценка  за  загубената  стойност  чрез  използване  на  един  приблизителен  и  доста

опростен модел:

(ІІ.1.) ijijiij xay   ,

35 Съвременните техники за оптимизация на липсващи данни взимат предвид това осредняване по различни начини.
ЕМ алгоритмите изпълняват осредняването по детерминистичен (чрез избор) и неслучаен начин. По-късно  Rubin
(1987) развива парадигма за многомерното приписване, която се занимава с осредняване чрез симулация (Averaging
via Simulation).



където  ijy  е  търсеното  индивидуално  значение  на  променливата,    е  средното

значение  за  съвкупността,  ia  е  компонент  на  ijy ,  свързан  с  принадлежността  на

домакинството  към  дадена  категория  (квартал,  район),  ijx  е  значението  на  същия

признак при наблюдаваните случаи, т.е. случаите, за които има данни от изследването,

  е  константа  (коефициент  на  регресията),  измерващ  връзката  между  ijy  и

характеристиката,  към  която  се  причислява  домакинството  (наем,  стойност  на

жилището и др.), ij  е влияние на случайните фактори върху изучавания признак ( y ).

За използването на този метод на практика е достатъчно да се изчислят само

груби приблизителни оценки   ,  ia  и   . След това остават само чисто технически

операции,  за  да  могат  да  се  удовлетворят  по  приемлив  начин  изискванията  за

възстановяване на баланса в данните на извадката.  Един частен случай на описания

метод  е  когато  липсва  възможност  да  се  оценят  ia  и  i .  Тогава  се  залага

предположението, че 0ia  и 0i . Оценките за iy  се приемат за равни на средната

за  цялата  съвкупност.  Както  ще видим,  този  метод крие определени рискове и  има

нежелани последици върху оценките на iy  и стохастичната грешка. 

Друг  вариант  на  метода,  доста  обичаен  за  практиката,  се  състои  в  това,  че

изследваме съседни на лицата с неизследвани данни от същия квартал (район и т.н.).

Тези  домакинства  се  включват в  извадката  два  или повече  пъти.  Така  всъщност  се

заменят „загубените” данни и при този метод се осъществява груба оценка на   и ia ,

но  при  предположение,  че    е  равна  на  нула.  Ако  сме  проявили  старание  и  сме

избрали  съседа  (съседна  единица)  с  подобна  стойност  ijX ,  няма  нужда  да  се

изчисляват ia  и   – те се оказват имплицитно оценени. 

Основното  предимство  на  разгледания  метод  и  неговите  варианти  е,  че

обезпечава  липсващите  характеристики  на  баланса,  без  необходимост  от  сложни

изчисления и без използване на тегла за  ia  и   . Ще отбележим, че ако значението

ijX  не се вземе под внимание и β предполагаемо е равна на нула, то (ІІ.1.) проблемът е

да се оцени  . За целта се използват съответни тегла по формулата:

(ІІ.2.) 
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където  
n

ni  е относителен дял на извадката от генералната съвкупност,  in'  –

броят  наблюдавани  единици,  а  разликата  ii nn '  са  единиците,  за  които  липсва

информация. 

Без  да  обсъждаме  подробно  недостатъците  и  преимуществата  на  метода  с

дублиране на единиците при пряка оценка или при използване на тегла, ще отбележим

само, че методът е доста груб и приблизителен. И валидността на резултатите при него

зависи в най-голяма степен от валидността на заложените допускания. За съжаление

досега  в  специалната  литература  изследванията  в  това  отношение  са  сравнително

оскъдни.

2. Оценката като „функция на съпротивлението”

Друг метод за оценка на загубените данни се основава на предположението, че

значението  на  наблюдаваните  характеристики  е  функционално  свързано  с

трудностите при  наблюдението. При този  метод  се  използват  оценки  за  средните

значения ( kY ), получени при повече от едно посещение (при изследване чрез интервю)

или въпроси (при анкета). Да кажем, от оценките при три последователни посещения

(допитвания) оценяваме липсващите значения, очаквани при следващи посещения. И

по-нататък  чрез  оценки  на  загубените  значения  се  получава  общата  оценка  на  iY .

Методът не е лишен от определена привлекателност, за която говорят Клаусен и Форд

(1947), Хендрикс (1949), Хансен и Хървиц, (1946), но ако процентът загубени данни е

голям, опасността от грешка при отделните стадии (повторни посещения) на оценяване

е значителна и не бива да се пренебрегва.

3. Оценка с помощта на „вероятността за загуби”

Методът е предложен от Хартли и доразвит впоследствие от Политц и Саймънс

(1949, 1950). Той е интересен с това, че не се налага повторен подбор на извадкови

единици. Джесън споменава (1985), че изследванията в този период показват, че ако се

обърне внимание на финансовите ресурси, разглежданият метод може да се конкурира

със стандартния метод, но всъщност не го превъзхожда. Разглежданият метод обаче

притежава определени преимущества, ако изследването трябва да се извърши за кратко

време.

Нека  предположим,  че  изследването  на  домакинствата  се  извършва  в  точно

определени  часове  (от  6  до  7  вечерта  напр.)  в  продължение  на  една  седмица.

Домакинствата  са  избрани  случайно  и  се  изследват  в  случаен  порядък.  Ако



респондентът си е вкъщи, интервюто се провежда в обичайния ред. Задава се обаче и

допълнителен въпрос: „В течение на последната седмица, колко вечери по това време

вие сте си били вкъщи?”. Ако всичките домакинства са били вкъщи в продължение на

една или повече вечери през последната седмица, се смята, че вероятността за сигурно

интервю  за  всяко  домакинство  е  равна  на  Kk / ,  където  к означава  броя  вечери,

прекарани вкъщи, K  – общият брой вечери.

Оценката на сумарното значение ( y ) за извадката може да се определи според

формулата (ІІ.3.). От нея се вижда, че става дума за претеглени оценки с тегла kK / :

(ІІ.3.) 
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където ky '  е извадковата средна за К-тия клас домакинство.

Оценката  Ŷ ,  съгласно  Полиц  и  Саймънс  (1949,  1959)  се  определя  като

отношение от вида:

(ІІ.4.)
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където  kn'  е  броят  на  случаите  (единиците)  от  извадката,  участващи  в

изследването  и  причислени  към  група  к.  Доколкото  тази  оценка  представлява

отношение на две случайни променливи, тя се явява в известна степен изместена. За

достатъчно  големи  извадки  обаче  изместването  не  представлява  сериозна  опасност.

Това, което предизвиква опасения, е величината на  дисперсията. Последната на свой

ред е в обратна зависимост от обема на извадката (n).

4. Повторен подбор при липсващи данни

Този  метод  е  разработен  от  Хансен  и  Хървиц  (1946)  и  в  основата  си  е

разновидност  на  двойния  подбор.  До  голяма  степен  този  подход  представлява

комбинация  от  методи  за  набиране  на  индивидуална  информация  в  търсене  на

компромис между разходите и загубата на информация.

Подходът се основава на идеята за повторно изследване с допълнителна извадка.

Изследването се провежда по обичайния начин. При голям дял загубени данни общия

брой  на  изследваните  случаи  се  увеличава  твърде  много  и  естествено  възниква

проблемът за ефективността.  Има се предвид,  че вместо това могат да се използват

алтернативни  способи  за  измерване  на  загубените  данни.  При  повечето  от  тях  –  с

големи  закъснения  на  резултатите.  Тогава  проблемът  е  как  да  се  организира



изследването,  така  че  оптимално  да  се  разпределят  ресурсите  на  време  и  средства

между първоначалното и последващите изследвания. 

Например ако трябва да се проведе изследване по пощата,  но основателно се

предполага, че ще се очаква голям брой неотговорили. За да намали произтичащите в

тази връзка неприятности, изследователят отделя част от ресурсите за провеждане на

интервю  с  подизвадка  от  неотговорилите  по  пощата,  с  цел  да  определи  техните

характеристики. 

Окончателната оценка Ŷ  ще бъде претеглена с обемите на две извадки – Rn  и

NRn , както следва:

(ІІ.5.) 




  NRNRRRHH YnYn

n
Y ˆˆ1ˆ

, ,

където  n  е  обемът  на  извадката  във  фаза  I  –  брой  изпратени  по  пощата

въпросници, Rn  е брой отговори, т.е. брой на върнатите по пощата въпросници, NRn  е

броят откази: NRR nnn  ; 
RŶ  е средната по данни от отговорилите; NRŶ  е средната за

извадката с обем r  от неотговорилите. 

(ІІ.6.) 
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При положение, че при интервюирането няма откази за отговор, (ІІ.5.) се свежда

до непретеглена средна оценка ( Ŷ ). 

Дисперсията на тази оценка е равна на:

(ІІ.7.)   2
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където  rnk NR /  е  реципрочната  величина  на  неотговорилите  към  NRn  и

участвалите  в  последното  интервю  по  пощата.  NRW  е  делът  на  неотговорилите  в

общия обем на извадката, а 2
NRS – дисперсията на тяхната средна.

Ако неотговорилите липсват, вторият член в израза отпада и (ІІ.7.) се свежда до

стандартния  метод  на  дисперсията  при  проста  случайна  извадка.  Вторият  член  в

дясната част на израза представлява допълнителна дисперсия, свързана с извадката на

неотговорилите по пощата. Хансен и Хървиц са решили задачата за оптималния избор

на n  и k , когато са известни единичните разходи и общия бюджет на изследването. 

Ако  22 SS NR   или  се  изпълнява  приблизително  равенство,  то  оптималното

значение на k  е равно на:
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където NRc  са единичните разходи на получаване и обработка на наблюденията

над неотговорилите по пощата, съответно 10 ,cc  са единичните разходи на изпращане

на въпросника по пощата и обработката на отговорите.  RW  е делът на тези, които са

отговорили по пощата и произведението на RNRWc  са очаквани единичните разходи за

получаване и обработване на неотговорилите (така, както  NRR WW 1 ),  RWcc 10  –

очакваните  единични  разходи  за  получаване  и  обработка  на  отговорилите.

Следователно, optk  е корен квадратен от отношението между разходите за двете части

на извадката. Големи значения на optk  се оказват подходящи само когато различията в

разходите са достатъчно големи. 

За  да  се  избегнат  неизвестните  и  предизвикващи  тревога  промени,  е

препоръчително  да  се  провежда определен  повторен  подбор,  като  се  изберат  някои

оптимални стойности за к>1. Предимството на метода е главно във възможностите да

се оптимизират разходите по провеждане на изследването, както и в обстоятелството,

че с провеждане на интервю сред част от неотговорилите се набира ценна информация

за реалното разпределение на тази част от извадката.

5. Необхванатите единици като подизвадка 

Киш  и  Хес  (1958)  доказват,  че  там,  където  изследването  се  провежда

многократно  (например  панелни,  лонгитюдинални  изследвания),  „неотговорилите”

могат да формират отделна група. Информацията от тях, събирана чрез специални

методи, се натрупва и използва в текущите изследвания. 

За  подобни  регулярни  изследвания  в  специалната  литература  е  отбелязано

(Madow,  1961г.36)  че  ранното  отделяне  на  „неотговорилите”  трябва  да  съдържа

постоянен  дял  от  изследваните  единици  в  текущия  момент  и  всички  текущи

наблюдения трябва да се осъществяват при един контакт, т.е. без повторно посещение.

В практиката се използва и друга разновидност на този подход. При нея се изхожда от

предположението,  че  необхванатите  и  неотговорилите  могат  да  се  разглеждат  като

случайна  извадка,  сравнена  общо  с  необхванатите  и  отговорилите.  Броят  на

необхванатите  и  неотговорилите  се  компенсира  чрез  дублиране на  информацията

36 Примерът е посочен от Джессен, цит.произв.



(Йейтс,  1965).  Това  е  сравнително  лесна  операция,  след  като  индивидуалната

информация е събрана и записана. 

В  случая  достоверността  на  съвкупната  информация  остава  запазена  само

дотолкова,  доколкото  действително  презумпцията  за  дублираната  информация  е

адекватно отражение на необхванатите и неотговорилите при изследването на терена.

За съжаление, практиката показва, че това рядко се реализира по този начин. И поне

досега няма обосновани процедури как да се проверява заложеното предположение.

Както посочихме по-горе, подобен подход крие опасности от генериране на грешки в

обобщените оценки.

ІІ. Контролни методи за редуциране загубите на данни 
Средства за намаляване относителния дял на необхванатите и неотговорилите се

търсят  и  чрез  различни  методи  за  контрол.  Тези  методи  засягат  от  една  страна,

процедурите при проектирането и организацията на подготовката на ЕСИ, а от друга –

чрез методи и действия при набирането на индивидуалната информация на терена. Те

са много разнообразни и това е свързано преди всичко с вида на допусканите грешки,

сред които преобладават пропуските поради отсъствие на респондентите от жилището.

Методите  за  контрол могат  да  се  представят  в  няколко  основни  групи

(Атанасов, 1990, 108):

1.  Сравнение  на  списъка на  генералната  съвкупност (работния  списък)  с

други списъци, направени по други поводи и за други цели (верификационни списъци).

За населението най-често такъв друг списък може да бъде списъкът от единната

система  за  гражданска  регистрация  и  административно  обслужване  на  населението

(ЕСГРАОН). При това сравнение най-важно е списъкът за проверка да бъде актуален и

точен. 

Сравнението между  работния  и  верификационния  списък  може  да  бъде

изчерпателно и извадково. Когато установените грешки на сравнението при извадковия

подход  надхвърлят  определен  минимум  (например  4–5%),  тогава  може да  се  вземе

решение да се направи изчерпателна проверка. Формирането на извадката за сравнение

може да става чрез случаен подбор. Последното позволява да се направи стохастична

оценка на установените грешки при сравнението.  Когато се използват списъците от

системата  ЕСГРАОН,  трябва  да  се  има  предвид,  че  съществува  определен  риск  за



грешки, защото регистрацията на гражданите не винаги е актуализирана, поради което

не е особено гъвкава и ефективна37. 

2. Актуализиране списъка на генералната съвкупност с данни от определени

информационни източници. 

Последните могат да бъдат служебни лица, които са в състояние да представят

необходимата информация (кметове, …) актуализацията също може да бъде извадкова,

което зависи от разполагаемото време,  средства и изпълнители.  При актуализацията

има възможност да се разшири проверката не само спрямо адресни данни (три имена,

населено място, улица, номер, вход и др.), но и за други характеристики (пол, възраст,

образование, социална принадлежност и др.)38.

3.  Сравнение  на  списъка  на  извадковата  съвкупност  със  списъка  на

генералната съвкупност, от който е формирана извадката за ЕСИ.

Това е, така да се каже, последна проверка на извадковата съвкупност, преди да

се  отиде  на  терена.  По  този  начин  се  получава  пълна  увереност,  че  извадковата

съвкупност е правилно излъчена, т.е. че подборът е осъществен съгласно планирания

модел и обем на извадката и са избегнати грешките поради небрежност, непълнота и

подмяна. По преценка на изследователя сравнението на двата списъка може да бъде

изчерпателно (според Атанасов39 това е по-доброто решение) или извадково.

4. Повторен методически контакт с определените за изследване лица. 

Това е контрол, който се извършва на терена в хода на провеждането на ЕСИ

или  кратко  време  след  това.  Целта  на  повторния  контакт  е  да  се  установи  дали

определената  за  изследване  единица  действително  е  била  посетена  от  анкетьора.

Формите  за  контрол  са  многообразни  –  запитване  на  лицето  дали  е  посетено  в

определения  интервал  за  провеждане  на  изследването.  Често  пъти  причините  се

разширяват – установяване на различни фактори и условия,  които са действали при

провеждане на изследването, които са от значение за достоверността на информацията

и т.н. 

37 Не може да не споменем зачестили проблеми от българската практика на ЕСИ (2000–2003 г.), когато се получават
„случайни извадки по адресни списъци на ЕСГРАОН” с нарушена структура;  под и над-представяне на отделни
социодемографски  (възраст,  етническа  принадлежност  и  др.).  По  време  на  теренна  работа,  свързана  с
представително за София извадково изследване, например, през октомври, 2003 г. в извадковия списък е отбелязана
над  30% необхват  поради грешни имена,  неверни  адреси,  фиктивни  записвания,  неотбелязани  промени и  пр.  в
списъка. (Архив 2003, агенция Сова ХарисТМ).
38 Атанасов привежда примера относно ЕСИ „Начин на живот на родопското население”, където актуализацията е
включвала  проверка  и  на  икономическата  активност,  етнокултурната  и  социалната  принадлежност  на  лицата  в
изборните списъци, които са били използвани за формиране на извадката. (1990)
39 Споделям мнението на автора (1990).



В елементарната си форма повторният контакт може да се направи изчерпателно

за цялата извадка.  Когато се използва разширената форма с разгърнати методически

задачи,  се  подготвя  специален  въпросник  и  тогава  той  се  проверява  извадково.  От

извадката на ЕСИ се прави подизвадка и повторният методически контрол се превръща

в малко  изследване  към основното,  със  собствена  организация  и  апарат,  с  отделни

средства за неговото осъществяване. Разбира се, методическото изследване по време,

територия и изпълнение се вплита в организацията на основното ЕСИ, така че да не

създава затруднения за успешното му провеждане.

5. Сравнение  на  изследваните  лица  на  терена (въпросниците  за  тях)  със

списъка на извадковата съвкупност. 

Тази  проверка  се  прави,  когато  материалите  от  ЕСИ  са  получени  от

изследователя и трябва да се пристъпи към тяхната подготовка за машинна обработка.

В  списъка  на  извадковата  съвкупност  за  всяка  единица  са  посочени  т.нар.

идентификационни  кодове.  Последните  представляват  кодирана  информация  за

единицата  (пореден  номер  в  списъка,  местонамиране,  други  данни  –  пол,  социална

принадлежност и др.), въз основа на които тя може да бъде идентифицирана в списъка

на  извадковата  съвкупност.  Същите  кодове  се  записват  и  върху  въпросника  за

изследваната единица от анкетьора.

Ще  отбележим  че,  за  съжаление,  тези  контролни  методи  не  са  широко

използвани  в  българската  практика  на  ЕСИ.  Повечето  социологически  агенции

предоставят  задачата  за  формиране  на  стохастични  извадки  или  на  Национален

статистически  институт  (НСИ)  или  на  отдел  „Гражданска  регистрация  и

административно обслужване” (ГРАО). И с това грижите на агенциите приключват. 

Актуализирането  на  списъка  на  генералната  съвкупност  с  данни  от  други

информационни източници (2) не е лека задача.  В България все още не е създадена

единна база данни (информационен архив) от ЕСИ, която иначе би била много полезна

не само за емпиричната социология. 

Един от най-често използваните в България методи за контрол е сравняване на

изследваните лица на терена със списъка на извадковата съвкупност (5). Обикновено на

интервюерите  се  предоставя  списък  с  основните  (но  не  всички  налични)  данни  на

респондента, докато изследователите разполагат с пълната информация. Сравняването

може да се извърши например според възрастта.

Често в българската практика на ЕСИ се пропуска възможността за повторен

контакт  с  определените  за  изследване  лица (предимно поради финансови причини),



когато тъкмо това е необходимо. Вместо тази контролна процедура, изследователите

работят с т.нар. „напрегната” извадка (с по-голям обем), в която са планирани резерви,

които да заместят отказалите и липсващите респонденти. Както ще видим по-нататък,

тази стратегия невинаги дава положителен резултат.

ІІІ. Методи за намаляване дела на неотговорилите 
Посочените  методи  за  контрол  на  обхвата съответстват  на  спецификата  на

емпирични социологически изследвания, при които обикновено се изследват извадки с

големи  съвкупности  от  хора.  Тъй  като  извадката  се  прави  в  навечерието  на

изследването (списъкът на конкретните единици при многостепенни извадки), може да

предположим,  че  определените  за  изследване  лица  се  намират  на  своите  адреси.  И

въпросът  се  свежда  до  това  дали  действително  са  посетени  за  провеждане  на

допитването40.  При  това  дадено  лице  може  да  бъде  посетено  и  да  не  предостави

търсената информация. За отделни въпроси във въпросника при тази ситуация също се

получават  пропуски в  пълнотата  на  обхвата.  За  преодоляването  на  последните  има

редица методи, чрез които може да се  намали делът на неотговаряне. Според нас

Лесли  Киш  (1967)  прави  сравнително  пълно  обобщение  на  тези  методи,  дадени  в

англоезичната  литература  до  края  на  70-те  години.  Той  посочва,  че  в  различни

ситуации могат да бъдат използвани следните методи за намаляване на относителния

дял на неотговорилите или последиците от това:

1. Подобряване на процедурите за набиране на данните на терена. 
Тук се отнасят  такива защитни мерки,  като:  1)  гарантиране  анонимността  на

изследваните лица (у нас анонимността41 се формулира като принцип на методиката на

регистрацията,  който  „играе  изключително  благотворна  роля  за  осигуряване  на

желание  за  сътрудничество  на  респондентите  и  за  достоверност  на  информацията,

защото  влияе  положително  и  върху  изследваните  лица,  и  върху  анкетьорите”

(Михайлов, 1973, 193); 2) осигуряване на мотивация на изследваните лица да участват в

изследването,  т.е.  доброволно  да  предоставят  исканата  от  тях  информация;  3)

възбуждане  на  интереса  на  изследваните  лица  към  темата  на  изследването  и  по-

конкретно  към  въпросите  чрез  ясни  въвеждащи  бележки  и  разяснения;  4)

40 В  тази връзка  контролът  е  по-сложен  при  преброяване  на  населението,  където  дадено лице,  което  временно
отсъства (командировка, почивка, на гости и др.) от своето постоянно местоживеене, трябва да бъде преброено както
в  това  населено  място,  така  и  в  населеното  място,  където  го  заварва  преброяването.  Затова при  контролното
преброяване  на  пълнотата  на  обхвата  се  прилагат  по-сложни  методи  на  контрол.  КЕССИ,  1977  „Резултати  от
контролните преброявания …”
41 Можем да очакваме известни административни ограничения за българската практика на ЕСИ във връзка с 
приемане на Закона за личната (класифицирана) информация.



предварителни съобщения (в масмедиите), че ще бъдат посетени във връзка с дадено

ЕСИ с оглед намирането им вкъщи.

2.  Повторни посещения за намиране на определените за изследване лица,  с

които не е бил установен контакт при първото посещение. 

Този  метод  е  успешен  не  само  при  индивидуалното  интервю,  но  и  при

пощенската  анкета,  когато  повторно  се  обръщаме  към  лица,  които  не  са  върнали

попълнените  въпросници.  При  този  метод  има  разработени  математически  модели,

които  свързват  броя  на  възможните  повторни  посещения  с  разходите  за  тяхното

извършване  (Киш,  556).  Кокран  посочва,  че  може  да  се  очаква  всяко  следващо

посещение  да  бъде  по-скъпо  спрямо  средния  разход  за  едно  цялостно  допитване42,

доколкото допитванията  се  извършват  в  жилища в  рядко населени райони,  в  които

обитателите им обикновено  прекарват по-малко време вкъщи, отколкото  останалите

(напр. отдалечени и труднодостъпни селски райони, планински махали и пр.). 

Някои  специални  изследвания  в  тази  насока  показват  обаче,  че  следващите

посещения  могат  да  не  бъдат  чак  толкова  скъпи,  колкото  би  могло  да  се  очаква

(Кокран, 1976)43.

3. Подизвадка от неотговорилите за повторни посещения. 

Идеята на този метод е след като е направено първото посещение, да се направи

случайна  извадка  от  необхванатите  и  неотговорилите  и  да  се  положат  максимални

усилия да се получи информация от тях – те да бъдат изследвани. Могат да се приложат

различни методики. Например при основното посещение да се използва пряка групова

анкета,  а за извадката от неявилите се – индивидуално интервю. По-горе посочихме

разработения през 1946 г. от Хансен и Хървиц математически модел за оптималната

величина на подбора сред необхванатите с минимизиране на разходите за получаване

на търсената информация от изследваните лица (Кокран, 1976, 391–395). 

4.  Оценяване  на  ефекта  на  неотговаряне (неполучаване  на  определената

информация). 

Този подход се основава на предположението, че малките грешки в следствие на

неотговаряне вероятно не оказват голям ефект върху извадковите оценки,  т.е.  върху

достоверността  на  съвкупната  информация.  Когато  разполага  с  данни  за

42 Под цялостно допитване – Completed interview – се разбира попълването на целия въпросник, без да е необходимо
повторно посещение на изследваното лице.
43 Кокран привежда данни от изследване във Великобритания на Дърбин и Стюарт (1954), в което се показва, че
трикратното  посещение  увеличава  разходите  средно  на  едно  цялостно  допитване  в  сравнение  с  еднократното
посещение само с 4%, когато се изследват каквито и да са лица (в зряла възраст), и само с 10%, когато се изследват
случайно избирани лица. (Кокран, 1976, 387)



неотговорилите, изследователят по-лесно може да направи предположения за техните

последици върху неговите изводи и обобщения. В това отношение се препоръчва да се

установи дали неотговорилите се срещат случайно с еднаква честота във всички групи

на изследваните лица (напр. пол, възраст, образование и т.н.). 

Ако честотите са приблизително еднакви, тогава неотговорилите се изключват

от  групировките.  Ако  е  налице  тенденция  в  някои  подгрупи  на  извадката

неотговорилите да бъдат представени с по-голям относителен дял, тогава трябва да се

оцени величината на систематичната грешка чрез подходящи кръстосани групировки.

И ако е възможно, да се изследват характеристиките и мотивацията на неотговорилите

(вкл.  отговори  като  „не  зная”).  Понякога  в  практиката  се  възприемат  определени

граници  на  относителния  дял  на  неотговорилите,  чието  надхвърляне  означава

„бракуване” на информацията по съответния въпрос от въпросника (Пробно изследване

по темата  „Начин на живот на родопското население” (инструментариум,  методика,

резултати), 1984 г., 60.).

5. Заместване на неотговорилите. 

При планиране  на  извадката  се  предвиждат  малко  повече  единици,  които  се

използват,  когато се срещат неотговорили. Тук обаче изрично се подчертава,  че има

голяма опасност от допускане на грешки, тъй като „заместниците” приличат по-скоро

на отговорилите, отколкото на неотговорилите (Атанасов, 1990)44.

6. Възстановяваща процедура45. 

Този  метод  намира  приложение  при  повторни изследвания  и  се  основава  на

възможността  да  се  използват  данни  за  неотговорилите  в  минали  изследвания  в

качеството на данните за неотговорилите в настоящото изследване (Киш, 1965, 560). За

целта при текущото изследване наред с новите адреси се включват някои адреси на

неотговорили  от  предишни  изследвания  с  подобна  извадкова  схема.  Тогава

допитванията на адресите, на които е имало неотговорили, стават възстановени, като

неотговорили на адреси от текущото изследване (Киш, 1965, 560). При тази процедура

се използват резултатите от броя на посещенията на респонденти, неотговорили при

предишните изследвания, които се приемат като актуални за текущото изследване.

44 Атанасов посочва, че в българската практика се прилага един друг метод. „За заместник на неотговорилото лице се
избира лицето с предходния номер от поредната номерация в списъка на генералната съвкупност.  Ако и това е
невъзможно, тогава се избира лицето със следващия номер от номера на първоначалното неотговорило лице. Тази
„зигзагообразна” процедура продължава, докато се попадне на лице, което се включва в обхвата на изследването.
Разбира се, тази процедура общо не предпазва от допускане на грешки поради посочената по-горе причина.” (1990).
45 Replacement procedure – анг.



7. Схема на Полиц и Саймънс. 

Тя  е  насочена  към  елиминиране  на  изместванията в  извадковите  оценки,

предизвикани от пропуск в обхвата по причина „няма го вкъщи”. При нея се избягват

повторните посещения, като резултатите от първите се коригират с помощта на оценки

за вероятността да бъде намерено изследваното лице. За целта се приема, че всички

посещения  стават  през  6-те  дни  на  седмицата.  Изследваното  лице  при  първото  и

единствено посещение отговаря било ли си е вкъщи във всяка от 5-те предшестващи

вечери  на  провеждане  на  допитването.  На  тази  основа  резултатите  от  първото

посещение  се  разделят  на  6  групи  в  съответствие  с  броя на  пребиваванията  вкъщи

(0,1,2,3,4,5).  Разполагайки с групови средни за признака и  броя на лицата  в тях,  се

получава обща средна за съвкупността, претеглена с относителната честота на времето,

през което изследваното лице се е намирало вкъщи. 

По този начин се предполага, че изместването на оценката за общата средна е

по-малко, отколкото за същата средна, по данни само при първото посещение (Кокран,

1976, 395–398). 

Нашите изследвания показаха, че в практиката на ЕСИ у нас се използва главно

методът  на  заместване  на  неотговорилите  или  ненамерените  лица.  По  този  начин

вероятно се заместват и лица, които при второ, трето или следващо посещение биха се

намерили.  Ще  припомним,  че  възнагражденията  на  анкетьорите  в  България  не  са

свързани с броя посещения, а с броя успешно попълнени въпросници. И анкетьорът не

е  заинтересуван  да  прави  многократни  посещения,  а  се  стреми  веднага  да  замени

ненамереното лице с друго, за което предполага, че при едно-единствено посещение ще

участва в изследването (и ще попълни въпросника). Тази практика е една от основните

причини част от резултатите на ЕСИ у нас да бъдат с нарушена представителност.

* * *



ІV. Претегляне на данните 
Много често в специалната литература се лансира схващането, че „най-добрата

стратегия” за намаляване на ефекта от загуба на данни е на първо място да се постигне

най-малък брой неотговорили, доколкото и когато това е възможно.

Извън това повечето съвременни автори търсят решения на проблема чрез две

основни групи методи за намаляване на ефекта от загубените данни, а именно: 1) чрез

претегляне и 2) чрез приписване на значения (Imputation) на липсващите данни.

Шафер  (1998)  споменава,  че  до  неотдавна  предпочитанията  за  решаване  на

проблемите с липсващи данни за повечето изследователи традиционно са били „(...)

относително  специализираните  практики  за  изтриване  на  случаи”.  Съвременните

нововъведения  и  открития  в  теоретичната  статистика  и  изчислителната  техника

произвеждат нова генерация гъвкави процедури (методи),  основаващи се на солидна

статистическа основа (Шафер, 1998).

Беше отбелязано, че наличието на нестохастични грешки обикновено води до

изкривявания  в  разпределението  на  изследваните  лица  по  променливите,  които  ни

интересуват.  Последните  често  се  дължат  на  проблемите  с  обхвата  –  грешки  в

отговорите и непълнота в обхвата. 

Като  резултат,  при  съпоставката  на  извадковото  разпределение  с

разпределението  в  генералната  съвкупност,  се  получават  по-големи  или  по-малки

разминавания,  т.е.  налице е нестохастична (систематична)  грешка.  Нестохастичните

грешки не  се  влияят  от  обема  на  извадката.  С  увеличаването  му  не  се  постига

никакъв  оптимизиращ  ефект  –  той  се  свързва  само  със  стохастичната  грешка.  В

статистиката се предлагат известни решения за справяне с този проблем, обединени

под  наименованието „методи за  претегляне  на  извадкови данни”.  Става  дума  за

процедури,  чрез които да  доближим или да изравним извадковото разпределение до

разпределението на генералната съвкупност. За целта е нужно да се разполага с данни. 

1. Необходимост от претегляне
Претеглянето на  данните  се  използва,  за  да  се  намали  систематичното

отклонение при оценките от извадковото изследване (нестохастичната грешка). В него

е залегнала хипотезата, че вероятностите за получаване на отговор се различават при

двете  части  на  извадката  –  на  отговорилите  и  неотговорилите.  В  различните

изследвания  се  прилагат  различни  модели  на  претегляне.  Някои  от  тях  изискват



информация за съществуващи връзки и зависимости при всички респонденти (Brick,

1996, Madow et al, 1983).

Претеглянето  се  извършва  поради  три  основни  причини46:  1)  за  да  се

компенсират различията при вероятностите за подбор на индивидуални случаи. Тези

различия могат  да се увеличават заради сложността  на програмата  на изследването.

Едно специфично изследване може преднамерено да надцени (свръхпредстави)  една

или повече подгрупи от генералната съвкупност. Например свръхпредставяне може да

има при регионално изследване в извадката на по-малките административни единици,

за да се събере информация за повече случаи и при производството на отделни оценки

за тези административни единици47.  В друг  случай различията при вероятностите за

подбор  могат  да  се  повишат,  като  непредвиден  ефект  от  извадковата  стратегия.

Например при телефонно допитване домакинствата с повече от един телефонен пост

имат повече шансове да попаднат в извадката, отколкото домакинствата с една линия, а

тези без телефон нямат никакви шансове. И в двата случая оценките от цялата извадка

могат и обикновено са обременени с нестохастични грешки. Изход от това се търси

чрез  претегляне  на  данните  по  подходящ  начин.  Теглата  са  необходими,  за  да  се

компенсират преднамерените и непреднамерените отклонения от равната вероятност за

подбор  на  единиците  в  извадката48.  В  някои  източници  претеглянето  се  среща  под

термина „factoring”.

2) Причина за претегляне е  необходимостта  да се компенсират различията за

подгрупите в  нивата на отговаряне. Дори ако извадката е представителна за голяма

част от генералната съвкупност, разликите в нивата на отговаряне често произвеждат

систематични  несъответствия  между  параметрите  на  генералната  съвкупност  и

оценките  им от  извадката.  Например  при  индивидуално  интервю  броят  членове  на

домакинството  може  да  бъде  свързан  с  вероятността  домакинството  да  предостави

търсената  информация.  Разликите  в  нивата  на  получаване  на  отговор  вътре  в

подгрупите  на  извадката,  като  правило,  произвеждат  нестохастична  грешка  на

оценките. Целта на претеглянето е да намали тази грешка. 

3) Причина за претегляне е и нуждата от компенсиране на нестабилността на

параметрите на генералната съвкупност. Например ако даден район е свръхпредставен

в извадковото изследване, е възможно да се използват допълнителни данни (например

46 Определянето на етапите на претеглянето по този начин  Groves взаимства  в  Nonersponse in Household Travel
Surveys. Ch.3, NY. 1997 от Kish (1992) Weighting for Unequal P. Journal of Official Statistics.
47 Например изследване с напрегната извадка по региони (свръхпредставяне за София-област, или „подмладяване”
на извадката и т.н.).
48 Equal probability sampling (англ.).



от  преброяване  на  населението),  за  да  се  изравни  извадката  с  разпределението  на

параметрите  в  генералната  съвкупност.  В  допълнение,  изравняването  на  данните  с

известни  суми  от  генералната  съвкупност  може  да  намали  влиянието  на  необхвата

върху извадковите оценки (например пропускане на лица в домакинства без телефони

при телефонно допитване и пр.).

2. Процедури при претеглянето
Най-често претеглянето се извършва на  три етапа  (Kish,  1992).  Първият има

задачата  да компенсира различията  в  подбора;  вторият –  разликите по подгрупи  в

нивата  на  отговаряне;  третият –  различията  между  оценките  в  извадката  и

параметрите в генералната съвкупност.

2.1. Първи етап: база на претеглянето

Първоначалното (базово) тегло ( ijW ) за един случай (напр. лице, домакинство и

др.) се изчислява като обратнопропорционално на вероятността за подбор ( iPr ):

(ІІ.9.)
i

ijW
Pr

1


Всеки  приемлив  подбор  на  единици  –  независимо  дали  са  включени  в

изследването  или  не  –  трябва  да  получи  (базово)  тегло.  Вероятността  за  подбор

(наричана също извадковото ниво – sampling rate) е механизъм за подбор на единици в

извадката. При случайно телефонно допитване единиците на генералната съвкупност,

респективно на извадката, са телефонни номера. При едно телефонно изследване Киш

предполага (Kish, 1992), че в един квартал има 150 квартални телефонни (абонатни)

станции (напр. 753-хххх). Ако всяка от тях включва 10 000 възможни номера, общата

генерална съвкупност от възможни телефонни номера съдържа 1 500 000. Ако 1500

номера са избрани в извадката (всеки с еднаква вероятност), вероятността за подбор на

отделния случай е равна на 0.001 (1500/1 500 000).

И извадката, и генералната съвкупност, от която изтегляме единиците, съдържат

неработещи  и  служебни  телефонни  постове,  освен  частните,  които  всъщност  са

единствено  подходящи  за  конкретното  изследване.  Ако  единица  на  изследваната

съвкупност са фирми, служби, става тъкмо обратното. 

При  стратифицирани  извадки  генералната  съвкупност  се  разделя  първо  на

подгрупи (т.нар.  страти)  и във всяка една от тях се избират отделни подизвадки.  В

практика често за различните страти се използват различни извадкови вероятности, т.е.

подборът  е  непропорционален.  Например  районът  на  изследването  може  да  бъде



разделен на части според честотата на използваните различни видове транспорт. Силно

населените градски части могат да бъдат преобхванати в извадката, за да се увеличи

броят  на  респондентите,  които  се  разхождат  пеша,  карат  велосипед  или  използват

обществен транспорт. Извадковият модел може да бъде направен така, че да подсигури

самостоятелни  оценки  за  различните  под-райони.  Ако  телефонните  постове  към

отделните квартали са обект на различни извадкови нива, то отделните вероятности за

подбор се изчисляват за всеки квартал по отделно. Киш показва как може да се направи

това: (Таблица ІV.1).

Таблица ІV.1.
Изчисляване на начални тегла при

стратифицирано случайно телефонно интервю

Район Брой избрани

единици

Генерална

съвкупност

Вероятност

за подбор 1W

Ню Йорк 1 500 1 510 000 0.00099 1006.7

Кингс 1 500 1 750 000 0.00086 1166.7

Куинс 1 500 1 500 000 0.00100 1000.0

Бронкс 1 200 880 000 0.00136 733.3

Ричмънд 800 280 000 0.00286 350.0

Забележка: Извадката (първа колона) и генералната съвкупност представляват телефонни

постове. С 1W  е означено началното тегло на извадковите единици.

В  Таблица  ІV.1.  е  показана  стратифицирана  извадка  с  телефонни  номера  с

различни  извадкови  нива  за  всеки  от  петте  квартала.  Стандартната  процедура  за

определяне на базовото тегло за i -тото домакинство ( i1Pr/1 ) става по формулата:

(ІІ.10.)
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При  изследване,  в  което  е  предвиден  специален  подбор  (рекрутиране)  на

домакинствата и създаване на подизвадки за събиране на информацията, базовото тегло

ще отговаря на подборните вероятности за двете фази на подбора – i1Pr и i2Pr , или:

(ІІ.11.)
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където  i1Pr  означава  вероятността  за  подбор  на  случая  в  рекрутиращата

извадка, а i2Pr - вероятността за запазване на единицата в основната извадка.

Ако  претеглянето  е  извършено  коректно,  сумите  представляват  оценка  на

големината на генералната съвкупност, от която е изтеглена извадката. Например във



всяка  подгрупа  в  Таблица  ІV.1.  претеглените  суми  за  стратите  са  частите  на

генералната съвкупност.

2.2.  Втори  етап:  компенсиране  на  липсващата  информация  от

неотговорилите

Базовото  тегло  ( 1W  или  1'W )  се  прилага,  за  да  компенсира  ефекта  от

неотговарянето.  Изравняването  на  неотговорилите  гарантира,  че  сумите  на  теглата

няма  да  бъдат  повлияни  от  неполучаването  на  отговор.  Това  става  чрез

преразпределяне  на  теглата,  свързани  с  неотговорилите  сред  респондентите.  А

регулирането на неотговорилите може да намали нестохастичната грешка, вследствие

на загубените данни, чрез компенсиране на разликите в нивата на неотговаряне вътре в

подгрупите на извадката.

В посоченото от Киш хипотетично изследване49 регулираните клетки могат да

бъдат  петте  подрайона.  За  случаите  в  клетка  j  (телефонните  номера  в  Бронкс)

претегленото ниво на отговори ( jR ) e, както следва: 

(ІІ.12.) ,

1
1

1
1
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където: числителят е сума от теглата за респондентите в клетка j (и rjn e броят

респонденти в дадена клетка) и знаменателят е сума от теглата за всички подходящи

случаи в клетката.

Коригиращото тегло ( 2W ) е базовото тегло, разделено на претегленото ниво на

отговор ( jR ):

(ІІ.13.)
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За неотговорилите и неподходящите за изследването случаи коригиращото тегло

се приема за равно на нула. Сумата от коригиращите тегла за респондентите в клетка j

ще бъдат равни на сумата от базовите тегла за подходящите случаи в същата клетка.

Как могат  да  се  осигурят  първоначалните  тегла  е  показано  на  Таблица  ІV.2.

(Киш, 1992; Гроувс, 1997). Трябва да изтъкнем, че в този пример различните случаи ще

започват с различни базови тегла.

Таблица ІV.2.

49 Kish. (1992); Groves, (1997, 3–21).



Изчисляване на коригирани тегла в стратифицирано
случайно телефонно интервю

Район Брой подходящи
единици

Брой
респонденти

Ниво на
отговори

1W 2W

Ню Йорк 604 000(600) 483 200(480) 0.80 1006.7 1258.3

Кингс 787 500(675) 583 350(500) 0.74 1166.7 1575.0

Куинс 700 000(700) 560 000(560) 0.80 1000.0 1250.0

Бронкс 352 000(480) 228 800(312) 0.65 733.3 1128.2

Ричмънд 112 000(320) 67 200(192) 0.60 350.0 583.3

Забележка: Броят,  даден  във  втората  и  третата  колони,  е  претеглен  (използвано  е  1W

базово тегло за извадковите случаи); поставените в скоби числа в тези колони са

брой  на  подходящите  случаи  и  отговорилите  по  ред,  съответно  2W е

коригираното тегло.

В  общия  случай  коригираните  клетки  трябва  да  бъдат  създадени,  като  се

използват променливи,  свързани и с вероятността за неотговаряне и със значими за

изследването  признаци  (например  миграционно  поведение;  мобилност).  Често

възможностите на изследователя са доста ограничени, защото се знае твърде малко за

неотговорилите. Също така защото и отговорилите, и неотговорилите трябва да бъдат

класифицирани в тези коригиращи клетки. 

Например  при  телефонно  изследване  единствената  налична  информация  за

неотговорилите  може  да  бъде  техният  квартален  код  и  телефонна  централа.

Следователно, неотговорилите трябва да бъдат класирани в коригиращи клетки, като се

използва каквато и да е налична информация за неотговорилите. При изследвания с две

фази  на  набиране  на  информация  –  специален  подбор  (рекрутиране)  и  основно

(същинско) интервю – трябва да се изчислят отделните корекции на неотговорилите за

всяка  фаза.  Всъщност  данните  от  рекрутирането  са  подходящи за  компенсиране  на

неотговарянето в основния етап на събиране на данните. Ако jR1  е претегленото ниво

на отговори в първата фаза на събиране на информацията, а kR2  – претегленото ниво

на отговори във втората фаза, тогава коригираното тегло ще бъде:

(ІІ.14.)
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за отговорилите и нула за неотговорилите.

2.3. Трети етап: постстратифициране спрямо параметрите 



на генералната съвкупност

Както вече отбелязахме,  сумите на теглата  представляват оценка за обема на

генералната съвкупност.  Понякога изследователят разполага с независими оценки на

размера  на  генералната  съвкупност  (от  преброявания  на  населението  например).

Техниката,  наречена  постстратифициране,  се  използва  за  формиране  на  тегла  в

съответствие с действителното разпределение на генералната съвкупност. 

Целта е  да  се  коригират  двата  вида  грешки  на  извадковите  оценки  –

стохастичната  (извадкова)  грешка  и  грешката  на  обхвата.  Стохастичната  грешка  се

отнася  към  случайните  изпускания  (непопадания)  на  единици  от  генералната

съвкупност,  които са избрани да попаднат в извадката,  и както вече изтъкнахме,  се

намалява  с  увеличаване  обема  на  извадката.  Грешката  на  обхвата  се  отнася  към

систематичните грешки в изследването – кой е включен или изключен от извадката.

Постстратификацията може да намали ефекта на тази грешка, когато параметърът на

генералната  съвкупност  се  основава  на  по-добър  обхват,  отколкото  конкретното

извадково изследване. 

Един пример, характерен и за българската практика – ако използваме телефонно

изследване, извадката задължително ще изключи домакинства, в които няма телефон.

За  да  се  реши  проблемът,  често  използван  информационен  източник  са  данни  от

преброяване на населението. За тях е характерно много по-високо ниво на обхват на

генералната съвкупност, отколкото при други изследвания (дори с големи извадки).

Нека използваме преброяване на населението, което осигурява данни за възраст–

раса50–пол  (подгрупи)  по  райони  и  малки  населени  места.  Коригирането  чрез

постстратификация се изчислява чрез съответните коригиращи тегла по формулата:

(ІІ.15.) 
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В следващата таблица (ІV.3.) представяме изчисление на постстратифицирани

тегла  с  данни  от  хипотетичното  телефонно  изследване,  заимствана  от  Лесли  Киш

(1992) и цитирана от Гроувс (1997). Сумата на коригираните тегла ( 2W ) за квартала

Куинс е 700,000; съгласно преброяване от 1990 г.,  общият брой на домакинствата е

около  720,149.  Постстратифицираният  коригиращ  фактор  е  приблизително  1,029  и

крайното тегло ( 3W ) е 1285,98 (=1,250 x 1,029).

Таблица ІV.3.

50 Или етническа принадлежност (бел. моя).



Изчисляване на постстратифицирани тегла

Район Претеглен брой
респонденти

Параметър на
генералната
съвкупност

Коригиращ
фактор

2W 3W

Ню Йорк 604 000(480) 716 422 1.186 1258.3 1492.55

Кингс 787 500(500) 828 199 1.052 1575.0 1656.40

Куинс 700 000(560) 720 149 1.029 1250.0 1285.98

Бронкс 352 000(312) 424 112 1.205 1128.2 1359.33

Ричмънд 112 000(192) 130 519 1.165 583.3 679.77

Забележка: Параметрите на генералната съвкупност са от преброяване на населението от

1990  г.  и  представят  броя  домакинства  във  всеки  отделен  квартал.  2W  е

коригираното тегло; 3W  е постстратифицираното тегло.

Характеристиките  на  генералната  съвкупност  за  постстратификационните

корекции (стойностите за jN  във формула ІІ.15.) могат да бъдат получени от данни от

преброявания,  демографски  или  други  изследвания,  провеждани  от  националните

статистически институти. 

Какъв източник е подходящо да се използва ще зависи от това колко актуални са

данните,  дали  базата  им  са  задоволителни  извадкови  обеми  и  дали  съдържат

подходящи  групови  променливи  (напр.  достатъчен  брой  социално-демографски

признаци).

Според  някои  автори  (Rao,  Glickman  et  al,  1998)  най-често  използваните  в

чуждестранната  практика  видове  претегляне,  са:  1)  Стратифициране  на

склонността  за  отговаряне (Response  Propensity  Stratification) (Little,  1986).  Тук

претеглянето се  създава  на базата  на допълнителна променлива,  за  която се набира

информация  от  двете  групи  –  отговорили  и  неотговорили,  при  направени  някои

допускания;  и  2)  Стратифициране  на  предполагаема  (хипотетична)  средна

(Predicted Mean Stratification) (Cox, 1985, Little, 1986) 51. При него се използва регресия

за предвиждане на отговорите и претеглящи класове. 

51 R.Sowmya Rao (цит. произв.) посочва за повече информация по тези разновидности на претеглянето – Cox, 1985,
Little, 1986.



3. Претегляне на данни в българската практика

За да се илюстрира по-добре същността на метода, ще използваме следните два

примера52.  Всеки  от  тях  разглежда  претеглянето  в  зависимост  от  набор от  условия.

Условията в първия пример са следните: 

Първо, разполагаме  с  данни  за  генералната  съвкупност  и  предполагаме,  че

моделът на извадката е „перфектен”. Следователно точната реализация на планираната

извадка  на  терена  би  отразила  прецизно  пропорциите  в  генералната  съвкупност.  И

второ, имаме данни за анкетираните и неанкетираните (по различни причини) по пол и

възраст.

Таблица ІV.4.

(1) (2) (3) (4)

Анкетирани Неанкетирани

%

Общо % неотговорили от
общото

Мъже до 30 г. 150 15 165 9,1

Мъже 31-50 г. 180 20 200 10,0

Мъже 51+ г. 90 25 115 21,7

Жени до 30 г. 120 15 135 11,1

Жени 31-50 г. 240 10 250 4,0

Жени 51+ г. 120 15 135 11,1

Общо 900 100 1000 10,0

Можем да дублираме неанкетираните във всяка група чрез случайна извадка от

анкетираните.  Например в групата  мъже до 30 г.  чрез  случаен подбор трябва да се

дублират 15 анкетни карти от 150 получени анкетни карти за тази група… и т.н.  за

останалите групи.

Таблица ІV.5.

Без дублиране (кол.1) След дублиране (кол.3)

Мъже 420 46,7 480 48,0

Жени 480 53,3 520 52,0

Общо 900 100,0 1000 100,0

За  да  се  избере  оптимална  стратегия,  трябва  да  се  обсъдят  допълнително

следните  предположения:  1)  Ако  има  висока  корелация между  дублиращите

променливи  (пол  и  възраст)  и  другите  променливи,  включени  в  програмата  на

изследването, тогава дублирането е удачна операция, защото чрез нея се стига до по-

адекватни съотношения  между значенията  на  променливите  в  коригираната  извадка

52 Примерите са от цикъл лекции на Атанасов „Статистически методи за социолози” 



(анкетирани  +  дублирани)  в  сравнение  с  планираната,  респективно  с  генералната

съвкупност.  2) Ако  няма висока корелация, процедурата по дублирането е излишна,

защото истинското съотношение между планираната извадка и генералната съвкупност

ще се постигне само спрямо дублиращите променливи, но не и за всички останали. Т.е.

правят се разходи по дублирането, които могат да бъдат спестени. 3) Ако са налице

значителни  отклонения  по  дублиращите  променливи между  анкетираните  и

неанкетираните лица, тогава дублирането е добра операция поради посоченото по-горе

(1)  съображение.  4)  Ако няма  значителни отклонения  по  дублиращите  променливи,

тогава  процедурата  по  дублирането  е  излишна  поради  сходството  между

разпределенията на анкетирани и неанкетирани.

Нека илюстрираме техниката на дублиране със следния пример: за групата мъже

до 30 г. трябва да се дублират 15 анкетни карти. 

Установява се разпределението на 15-те карти по области. Например в област

Благоевград се падат 3 карти за дублиране. Тези три карти се дублират от получените

анкетни карти за мъжете до 30 години в област Благоевград. По-нататък трябва да се

следи за съотношението град–село.

Ако в област Благоевград получените анкетни карти за мъжете до 30 г. са по-

малко от тези, които трябва да се дублират, тогава се взема (се гледа) региона, в която

влиза Благоевградска област. Така че броят на анкетните карти, от които ще се правят

дубликатите, да бъде поне 3 пъти по-голям от броя на дубликатите. В нашия пример те

трябва да бъдат поне 9, за да се направят от тях 3 дубликата.

Едно от основанията за прилагане на тази процедура може да бъде, че хората са

свързани териториално, т.е. приличат си поради съответни местни особености, общи

регионални влияния, взаимодействия и т.н. (Kish, 1965, 306).

Във втория пример дефинираме налични данни за генералната съвкупност по

променливите  пол  и  възраст.  Планираната  извадката  е  с  обем  1000  лица,  но  са

изследвани 900.



Таблица ІV.6.

Извадка Отн. дял в
извадката

Общо по
групи

Отн. дял в
генералната
съвкупност

Общо по
групи

Тегла 
N/n

Мъже до 30 г. 150 0,167 0,190 1,138

Мъже 31-50 г. 180 0,200 0,467 0,230 0,540 1,150

Мъже над 51 90 0,100 0,120 1,200

Жени до 30 г. 120 0,133 0,190 1,429

Жени 31-50 г. 240 0,267 0,533 0,160 0,460 0,600

Жени над 51 120 0,133 0,110 0,827

Общо 900 1,000 1,000 ---

Таблица ІV.7.

Лица в

извадката

Без претегляне След претегляне

(извадка х тегла)

Относителен дял в

претеглената извадка

Мъже до 30 г. 150 150 х 1,138=171 0.190

Мъже 31-50 г. 180 180 х 1.150=207 0.230

Мъже над 51 90 90 х 1.200=108 0.120

Жени до 30 г. 120 120 х 1.429=171 0.190

Жени 31-50 г. 240 240 х 0.600=144 0.160

Жени над 51 120 120 х 0.827=99 0.110

Общо 900 900 1.000

При групировката – напр. по променливи А и В се получава:

Таблица ІV.8.
Значение В1

Значение А1 3 (мъже до 30г) х 1,138 = 3,414
2 (жени до 30 г) х 1,429 = 2,858
1 (жени над 51) х 0,827 = 0,828

Общо
6 7,099 ≈ 7

В този случай без претегляне в клетката би трябвало да има 6 лица (това са

лицата от некоригираната извадка, т.е. анкетираните). След претегляне в клетката ще

има 7 лица, защото в нея има: 3 мъже до 30 г. с тегло 1,138, или общо – 3,414; 2 жени до

30 г. с тегло 1,429, или общо – 2,858; 1 жена над 51 г. с тегло 0,827, или общо – 0,827.

Всичко – 7,099, или, приравнени в цяло число, това са 7 лица.



4. Модифицирани процедури за претегляне на данни

4.1. Претегляне  спрямо  сумарните  оценки  на  параметрите  на

генералната съвкупност (Groves, 1997)53

При  някои  случаи  е  възможно  да  се  пропуснат  трите  основни  етапа  на

претеглянето и да се създадат тегла в зависимост от характеристиките на генералната

съвкупност вместо:

(ІІ.16.)
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В  тази  формула  jN  е  сумарната  оценка  на  параметрите  на  генералната

съвкупност за претегляната клетка j, а  jn  – броят получени случаи в същата клетка.

Необходима е допълнителна информация за параметрите на генералната съвкупност.

Освен това, за да се използва тази разновидност на метода, е важно извадката да бъде

съставена  така  че  да  се  получи  еднаква  вероятност  за  подбор  вътре  във  всяка

(социално-демографска) подгрупа. 

Да  предположим  например,  че  използваме  този  начин  на  претегляне  за

посоченото по-рано хипотетично изследване на кварталите в Ню Йорк54. В клетките,

използвани за претеглянето, има данни за различните квартали и този метод би довел

до същите резултати както при три-етапната процедура. Все пак трябва да съобразим,

че вътре във всеки квартал извадката би надценила (свръхпредставила) домакинствата с

повече от една телефонна линия. Като правило простият метод на претегляне игнорира

всички различия в подборните вероятности вътре в претеглените клетки. Следователно,

не бихме препоръчали този подход освен когато извадката е структурирана с еднакви

подборни вероятности за всяка клетка.

4.2. Комбинаторно претегляне – един по-сложен подход 

Както вече изтъкнахме, методът за постстратификация изисква изследователят

да разполага с данни за параметрите на генералната съвкупност за всяка претегляна

клетка. Понякога са налице данни за всяка променлива, използвана при дефиниране на

клетките,  но  не  и  за  всяка  комбинация от  тези  променливи.  Може  да  бъдат  на

разположение данни за общия брой домакинства във всяка административна единица в

страната, както и за размера (брой членове) на домакинството в комбинация с броя на

собствените  (личните)  превозни  средства,  но  без  информация  за  тримерната

53 Groves използва термина „Factoring to population totals” – цит.произв. (1997, 18)
54 Пример на Kish (1992) , взаимстван от Groves (1997). 



комбинация  между  административна  единица,  брой  лица  в  домакинството  и  брой

собствени превозни средства. Все пак би било възможно за теглата да се имат предвид

всичките три променливи, като използваме техника,  която в специалната литература

открихме под няколко различни термина – многомерно изравняване (multidimensional

raking),  итеративно  пропорционално  приспособяване  (iterative  proportional  fitting),

процедура  на  Деминг-Стивън  (Deming-Stephan)  или  метод  на  Фратар  (Fratar;

фратиране).

Принципът на тази процедура е теглата да се приспособяват така, че да изравнят

оценките  на  изследването  с  определена  комбинация  от  параметри  на  генералната

съвкупност;  след  това  те  се  приспособяват  в  съгласие  с  друга  комбинация  от

параметри. На следващ етап теглата се приспособяват още веднъж в съгласие с първата

комбинация от параметри и т.н., докато извадковите тегла се балансират напълно и с

двете  (или  колкото  са  предвидени)  комбинации  от  параметри  на  генералната

съвкупност.

Гроувс  илюстрира  този  метод  със  следния  пример  (1997):  предполагаме,  че

разполагаме с информация за параметри на генералната съвкупност за всеки един от

четири класа домакинства и за всеки от два региона, но не и за клетките, формирани от

тяхното двумерно разпределение. Целта е да се изравнят сумите на извадковите тегла

с  тези  основни  параметри.  Данните  от  преброяването  сочат  общ брой от  200  000

домакинства за изследвания участък.

Таблица ІV.9.

Налични данни за генералната съвкупност

Подгрупа Генерална съвкупност

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ДОМАКИНСТВАТА

Без превозни средства 25 000

Едно лице в домакинство/едно превозно средство 50 000

Две лица в домакинство/едно превозно средство 75 000

Две или повече превозни средства 50 000

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕГИОНИТЕ

Административни единици с ниско ниво на отговаряне 120 000

Административни единици с високо ниво на отговаряне 80 000



Предварителните тегла, предшестващи постстратификацията, са общо 180 000,

разпределени, както е показано в Таблица ІV.10.

Таблица ІV.10.
Суми от извадкови тегла според претеглените групи (класове)

Подгрупа Регион ОБЩО

Ниско ниво на
отговаряне

Високо ниво на
отговаряне

ДОМАКИНСТВА
Без превозни средства 12 000 8 000 20 000
Едно лице в домакинство/
едно превозно средство

40 000 20 000 60 000

Две лица в домакинство /
едно превозно средство

28 000 32 000 60 000

Две, повече превозни средства 20 000 20 000 40 000

ОБЩО 100 000 80 000

Забелязваме, че не само общата сума е по-малка (180 000 сравнено с 200 000), но

сумите по ред и колона също не съвпадат със съответните параметри от Таблица ІV.9.

Изравняването  на  двете  групи  става  с  приспособяване  първо,  на  сумите  по

редове и след това – по колони. 

Новите  тегла,  коригирани  спрямо  генералната  съвкупност  по  ред,  ще  бъдат

старите, некоригирани, но изравнени с коригиращ фактор: 
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където  jkT  е  сумата  на  теглата  за  дадената  клетка,  jT  –  сумата  между

клетките в реда  j, а  kT  – сумата между клетките в колона  k. Използват се степенни

показатели,  за  да се отбележат различните връзки на клетките  в колона  к.  А с 0 се

представят  първоначалните  тегла  и  суми  преди  изравняване  с  параметрите  на

генералната съвкупност.

След прилагане на коригиращия фактор сумата на теглата във всеки ред става

равна на параметъра на генералната  съвкупност за реда ( jN )  (Таблица ІV.11.),  но

сумите по колони все още не съвпадат с характеристиките на генералната съвкупност.

Новите тегла се коригират спрямо сумите по колони по формулата: 
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Таблица ІV.11.

Суми на извадковите тегла след първоначално коригиране по редове

Подгрупа Регион ОБЩО

Ниско ниво на
отговаряне

Високо ниво на
отговаряне

ДОМАКИНСТВА
Без превозни средства 15 000 10 000 25 000
Едно лице в домакинство/
едно превозно средство

33 333 16 667 50 000

Две лица в домакинство/ 
едно превозно средство

35 000 40 000 75 000

Две, повече превозни
Средства

25 000 25 000 50 000

ОБЩО 108 333 91 667

Целият процес се повтаря,  като теглата от едно повторение (итерация) (m+1)

коригират тези, които са произведени в предишно повторение (m) и т.н.:
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Таблица ІV.12.

Суми на извадковите тегла след корекция по колони

Подгрупа Регион ОБЩО

Ниско ниво на
отговаряне

Високо ниво на
отговаряне

ДОМАКИНСТВА
Без превозни средства 6 615 8 727 25 342
Едно лице в 
домакинство / едно
превозно средство

36 923 14 546 51 469

Две лица в 
домакинство / едно
превозно средство

38 769 34 909 73 678

Две или повече 
превозни средства

27 692 21 818 49 510

ОБЩО 119 999 80 000
Анализът показва,  че обикновено процедурата създава съвсем малки промени

след  третото  или  четвъртото  повторение.  Този  итеративен  метод може  да  бъде



използван не само с две променливи, както е в примера, използван от Гроувс (1997), а с

три или повече величини55.

Теглата  могат  да  се  коригират  според  сумите  на  характеристиките  от

генералната  съвкупност  дори  когато  разполагаме  с  данни  само  за  индивидуални

променливи. Итеративното пропорционално приспособяване (претегляне) може да се

прилага, когато за всяка претегляна клетка не са известни параметри (независими) на

генералната съвкупност, но разполагаме с данни за сумите по ред и колона.

Може  да  обобщим,  че  претеглянето  има  три  основни  предимства:  първо,

позволява намаляване (или ликвидиране) на нестохастичната (систематична) грешка на

оценките; второ, предлага последваща оптимизация на данните (когато изследователят

е „притиснат” от обстоятелствата)  и  трето,  прилагането му е лесно и бързо, защото

всички  съвременни  статистически  програмни  продукти  предлагат  автоматизиран  и

облекчен алгоритъм. 

По-конкретно, привлекателността на претеглянето произтича от възможностите

за  компенсиране  на:  1)  различията  при  вероятностите  за  подбор  на  индивидуални

случаи;  2) различията за подгрупите в нивата  на отговаряне и 3) нестабилността на

параметрите на генералната съвкупност.

Основната  специфика на метода е  изискването за наличие на (и достъп до)

допълнителни  данни  за  изследваните  параметри  на  генералната  съвкупност.

Трябва да подчертаем,  че  прилагането  на претеглянето  винаги трябва да бъде

съобразено с конкретните изследователски задачи и възможности. 

Ефективността и целесъобразността му е в зависимост от: 1) обема липсващи

данни;  2)  актуалността  на  информацията,  на  чиято  база  ще  се  изравняват

характеристиките  на  извадката;  3)  гарантираното  наличие  на  корелация  между

претеглящите признаци и набраната от изследването информация. 

Ако делът  липсващи данни надвишава  допустимия  „праг”,  независимо  какъв

метод  ще  се  използва,  извадката  ще  бъде  оптимизирана,  но  само  привидно.

Механичното  „изравняване”  на  извадковите  оценки  с  параметрите  на  генералната

съвкупност невинаги означава подобряване качеството на извадката. Това е „скритият”,

латентен,  но изключително сериозен недостатък на претеглянето,  който невинаги се

отчита  от  изследователите.  Неслучайно,  ако  данните  от  дадено  изследване  са

претеглени, често пъти този факт се пази в „най-строга” фирмена тайна.

55 Повечето специализирани програмни продукти (SAS, STATA, SPSS) предлагат възможности за програмиране на 
алгоритъм, който да изпълни тази модификация на претеглянето.



Нашето  проучване  показва,  че  в  последните  10–12  години  в  българската

практика на ЕСИ (особено в изследванията на НСИ) претеглянето на данни се използва

често.  Методът  се  прилага  в  ограничен  вариант  –  основно  за  компенсиране  на

извадката  спрямо  параметрите  на  генералната  съвкупност  (описаната  по-горе  трета

задача). Обикновено претеглящи тегла се изчисляват на база на няколко (най-често до

3) социално-демографски характеристики, за които се знае (или се предполага), че имат

корелация  с  търсените  в  изследването  характеристики.  Например  пол,  възраст,

образование и/или населено място (град/село).  За база на претеглянето се използват

предимно данни от преброяване на населението. У нас най-често се претегля според

изчисленията,  илюстрирани  в  примерите  на  Атанасов.  Без  отговор  остава  въпросът

обаче как (в каква посока) се изменя разпределението на съдържателните променливи

след  претегляне  особено  когато  само  предполагаме  наличие  на  корелация  между

претеглящите признаци и темата  на изследването? Този проблем заслужава да бъде

предмет на по-нататъшни изследователски търсения.

При всички случаи от изключителна важност е да се води стриктна методическа

документация  за  условията,  ограниченията,  етапите  на  провеждане  и  други

съображения, според които е изпълнено претеглянето, както и винаги да се съхранява

копие  от  оригиналния  (нетретиран)  информационен  масив.  Професионалната

коректност задължава представянето на претеглени данни винаги да се съпътства от

методическа  информация за  мащабите  и характера  на  третирането.  За  съжаление,  в

България това почти не се прави.

* * *



V. Методи за приписване на значения на липсващи данни (Imputation)

До неотдавна основен метод за решаване на проблемите за оценка на липсващи

данни за повечето изследователи е бил изтриването на случаи (Шафер, 1998).

Днес в статистическата теория и практика усилено се въвеждат нови поколения

гъвкави процедури и методи, насочени не към отстраняване на единиците от масива, за

които липсват първични данни,  а към заместващи оценени,  макар и приблизително,

данни за тях. Според Шафер повечето от тях са подкрепени със солидна теоретична

база. 

В  предходната  част  на  изложението  бяха  изследвани  и  представени  такива

методи, основани на претеглянето. Някои автори обаче (Rubin, 1996; Ming-xiu, Salvucci,

2001) поддържат тезата, че съществуват сериозни проблеми при прилагане на методите

на  претеглянето.  Според  тях  методът  за  приписване  на  значения  (Imputation)  има

предимството да намира решение на тези проблеми. Поради тази причина „(...) става

един от най-популярните методи, използвани за компенсиране на липсващите данни

при  извадковите  изследвания”  (Ming-xiu,  Salvucci,  2001,  1).  Ще  добавим,  че  при

техниките за претегляне получаването на оценки за липсващи данни почива на повече

или по-малко формални подходи и принципи,  което в много случаи носи рискове и

може да се окаже подвеждащо – нещо, за което стана дума в т. ІV. на тази глава.

1. Същност на „приписването”
Терминът  imputation56 в  буквален  превод  означава  приписване. В  най-общ

смисъл  „приписването”  е  симулационна  техника,  която  заменя  всяка  липсваща

стойност  (единица)  с  подходящо  значение  на  променливата.  Версията  (след

приписване) m на пълния масив от данни се анализира чрез стандартни статистически

методи за анализи на пълен масив с данни. 

Основната  задача  на  приписването  според  Ming-xiu  и  Salvucci  (2001)  е  да

позволи  на  изследователите  да  приложат  съществуващите  статистически  методи

спрямо всеки информационен масив, съдържащ липсващи данни, без промяна в обема

на извадката,  като  относително  се  запази  структурата,  така  че  все едно в  наличния

масив загубени данни не съществуват. Стремежът на изследователите при използване

на разновидностите на метода е да се изпълни тази основна задача, но както ще видим

по-нататък, това често поражда сериозни проблеми.
56 В речниците  е отбелязан само глаголът  Impute  (англ.),  като първото  му значение е „приписвам”.  Среща се и
негативен смисъл – приписвам някому нещо, което не е извършил. Терминът „Imputation”  произлиза от глагола
Impute (англ.). В търсене на подходящ адекватен превод, като се ръководим от основния принцип на метода, тук ще
използваме термина „приписване” (на значения на липсващи данни).



Съществено  важна  задача  пред  „приписването”  е  и  осигуряването  на

статистическата валидност.  За целта се прилагат различни модели за приписване на

липсващите  значения.  Изхожда  се  от  презумпцията,  че  основните  данни  на  пълния

масив  са  статистически  валидни  за  дадено  изследване.  При  прилагане  на  същите

аналитични  подходи  спрямо  непълен  масив  от  данни  резултатите  би  следвало  да

останат статистически валидни за същата изследователска цел. Затова обаче се изисква

заложеният в информационния масив модел да бъде адекватен. За съжаление, за някои

разновидности на метода постигането на тази цел често е невъзможно.

В последните години са създадени много техники за „приписване”57 и съответни

програмни продукти.  Различните  модификации могат да  дадат  добри резултати  при

различни обстоятелства. Препоръчително е да се използва „сензитивен подход”, когато

за определено извадково изследване се избира метод за „приписване”.

2. Модификации на метода
Съществуват  много  и  различни  модификации  на  метода  за  приписване  на

значения  на  липсващи  данни  (Imputation).  Те  се  класифицират  според  различни

критерии. Например:

1. Според  вида на признака, чиито значения се приписват, модификациите могат

да бъдат:

- Количествени

- Качествени

2. Според начина, по който се приписват липсващите значения на признака, те се

представят като включващи:

-  Донор (по  определен  начин  се  избира  подходяща  единица,  която  се  явява

донор; липсващите значения се заместват с характеристиките на донора).

-  Математическа или  логическа  процедура  (когато  се  използва мода при

категорийни признаци, например) – намира се характеристика, която се приписва на

липсващото значение.

3. Според  броя  на  признаците,  за  които  се  осъществява  приписване,  бива:

едномерно  и многомерно.  Например осредняване  на  резултатите  от  няколко

цикъла приписване на значения на липсващи данни на повече от един признака,

т.нар. многомерно приписване (а също и други смесени методи).

57 В съвременната специална литература са описани повече от 40 модификации на метода за приписване на значения
на липсващи данни. Същото важи и за програмните продукти и отделни приложения към тях, които продължават да
се усъвършенстват с бързи темпове.



4. Според класификацията58 на Ming-xiu, Salvucci (2001), „приписването” може да

се  представи  и  с  други  основни  групи:  със  стохастично (случайно)  и  с

детерминистично59 (чрез избор) приписване. 

Съгласно класификацията на тези автори се различават пет основни групи методи 

за „приписване”, а именно:

1. Просто детерминистично „приписване”;

2. Просто стохастично „приписване”;

3. Детерминистично „приписване” при използване на 

моделирана база;

4. Стохастично „приписване” при използване на 

моделирана база;

5. Методи, свързани с Байесовските закони.

Характерно за  детерминистичния подход е определянето на  едно и само едно

възможно  значение,  което  се  приписва  на  всяка  липсваща  единица  (или  липсващо

значение по дадена променлива). Щом като масивът с данни е обработен веднъж чрез

„приписване”, резултатът е уникален и неповторим и създава една симулирана база от

данни. От друга  страна,  стохастичният  подход изтегля по случаен начин значения,

които да бъдат приписани или от наблюдаваните данни, или от тяхно предполагаемо,

вероятностно разпределение. Същевременно този подход (метод) по изкуствен начин

намалява  вариацията  и  води,  но  само  фиктивно,  до  намаляване  на  стохастичната

грешка.

Една алтернатива на това са стохастичните методи за „приписване”, които като

цяло  осигуряват  повече  изменчивост  (variability)  в  данните,  отколкото

детерминистичните.

Основната хипотеза при  приписването  на  значения  на  липсващи  данни  е

допускането,  че  механизмът  на  неотговаряне  може  да  бъде  игнориран,  но  че

липсващата информация по всяка вероятност зависи поне от някоя от наблюдаваните

променливи. По-рано изтъкнахме, че такъв тип данни се наричат „загубени по случаен

начин – missing at random (MAR)”, или „изцяло загубени по случаен начин – missing

completely at random (MCAR)”. 

58 По-нататък ще използваме тази класификация, за да представим същността, както и предимствата и недостатъците
на отделните разновидности на метода.
59 В  англоезичната  методическа  литература  изрично  се  посочва,  че  термините  „случайно”  и  „стохастично”  са
синоними (random=stochastic).



Втората, базова за метода хипотеза, е, че неотговорилите имат приблизително

еднакво разпределение с  това  на  отговорилите  (Bartholomew,  1961,  Cochran,  1977,

Samaranayake,  1993).  Предвид  възможностите  и  предимствата,  които  методите  за

„приписване” предлагат, и поради обстоятелството, че не са популярни за българската

практика на ЕСИ, ще се спрем по-подробно на основните от тях, а именно на: просто

детерминирано  „приписване”;  просто  стохастично  „приписване”;  детерминистични

методи  при  моделирана  база;  стохастични  методи  при  моделирана  база;  методи,

свързани с Байесовската парадигма.

2.1. Просто детерминирано „приписване”
В литературата срещаме няколко основни модификации.

2.1.1. Дедуктивно „приписване”

С този метод се оценяват липсващите значения в наличната информация чрез

данни за  променливите,  получени от  предишни извадкови  изследвания  или с  други

променливи  в  конкретното  изследване,  свързани  с  тази,  за  която  ще  се  приписват

значения. Прилагането на метода става въз основа на някаква детерминираща връзка

между липсващото значение и значенията и данните от другите източници. 

При  така  нареченото  „cold  deck”60 „приписване” се  използва  информация  за

същата променлива от предишни изследвания. Като цяло чрез дедуктивният подход не

е възможно да се намери достатъчно информация, за да се припишат всички липсващи

значения.  Затова  методът  може  да  се  използва  за  компенсиране  само  на  част  от

липсващите данни. Дедуктивното приписване на значения може да се използва преди

всеки друг импутационен метод, когато има условия, защото обезпечава по-точни или

задоволително точни приписвания за липсващите случаи. Трябва да отбележим обаче,

че  действието  и  резултатите  от  дедуктивното  „приписване”     зависят  изцяло  от

наличните данни.

2.1.2. „Приписване” на общата средна61

Това  е  най-простият,  но  и  най-малко  атрактивен  метод  за  приписване  на

значения.  Тук  се  използва  общата  извадкова  средна,  с  която  се  заместват  всички

липсващи значения. Ясно е, че така методът може да обезпечи неизместени оценки на

60 Поради  невъзможност  да  се  намери  адекватен  превод  в  текста  използваме  оригиналното  наименование  на
английски език.
61 Наричано  също  „Приписване  на  регулирана  средна  аритметична  (Adjusted  Mean  Imputation)”,  или  метод  на
заместване (Ming-xiu, Salvucci, 2001). В някои източници (Георгиев, 2002) тази разновидност на метода се среща под
името „импутация при моделирана база”.



средната  или  сумата  на  генералната  съвкупност  само при  условие,  че  липсващите

значения  са  изцяло загубени по случаен начин (MCAR),  т.е.  че  разпределенията  на

двете части на извадката – наблюдавани и ненаблюдавани – са идентични по структура.

Приписването на средна на клетка първо използва някои спомагателни, допълнителни

променливи, за да се формират импутационни клетки, и след това липсващите значения

във всяка клетка се заместват с извадковата средна.

Методът може да гарантира неизместени оценки за средната или за сумарните

значения  в  генералната  съвкупност  ако  липсващите  (загубените)  значения  зависят

единствено от  допълнителните  променливи,  които  се  използват  за  създаване  на

импутационни клетки.  Разпределението на данните по същество ще бъде изкривено,

защото  концентрацията  на  всички „приписани”  значения  около средната  в  клетките

неизбежно  създава  смущения  в  разпределението.  Следователно,  оценките  ще  бъдат

натоварени с нестохастична грешка, дисперсиите ще бъдат съществено подценени.

Ще  илюстрираме  трудностите  при  прилагането  на  това  приписване  на

значения с примера, посочен от Георгиев (2002), с уговорка, че в практиката трудно

бихме се натъкнали на толкова опростен модел:

Таблица V.1.
№ на еди-

ницата
Пол Навършени

години
Наличие на
шофьорска

книжка

Индивидуален
средномесечен

доход (лв)

Индивидуален
средномесечен

разход (лв)
1 Ж 14 липсва 40 40
2 Ж 26 да 121 121
3 М 30 не 254 253
4 Ж 41 не 469 400
5 М 15 не 35 35
6 Ж 57 да 365 365
7 М 13 не 40 липсва
8 М 12 не 55 40
9 Ж 28 да 40 35

10 М 31 да 286 286
11 Ж 45 да 690 690
12 М 38 да 250 250

Подлагат се на „приписване” един категориен и един количествен признак:

„наличие  на  шофьорска  книжка”  и  „средномесечен  разход”  (Таблица  V.1.).

„Средномесечният разход” се изчислява по формулата: 

(ІІ.21.)

n

Yr
rY

n

r
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като  се  изключва  единицата  с  липсващо  значение  rY 228,64  лева.  Ако

припишем  тази  стойност  на  мястото  на  липсващото  значение,  ще  се  получи

неадекватен  резултат,  защото  единица  №7  е  на  13  години  и  има  средномесечен

доход от 40 лева.

Модата  на  признака  „наличие  на  шофьорска  книжка”  е  „да”.  Ако  тя  се

припише на единица №1, съвкупността ще се нуждае от нова редакция (тъй като на

14-годишна  възраст  лицето  не  може  да  притежава  шофьорска  книжка).  Това

експлицира проблема с използването на подобен метод за приписване. 

При  класическото  средно  „приписване” (Buck  1960;  302-6,  Little  1987)

изследваната  съвкупност  се  разделя  на  страти  (групи).  Намира  се  средната

аритметична на съответните страти при данни на интервалната скала (или модата

при данни на слаби скали) след изключване на единицата с липсващо значение на

признака. Получените значения се „приписват” съответно в същите страти.

Общото за  методите за приписване на значения,  изградени на основата  на

математическа или логическа процедура, (използващи свойства на показатели като

средна,  медиана,  мода,  регресионни  коефициенти и  др.),  е,  че  са  известни  в

литературата и под името „Импутация при моделирана база” (Георгиев, 2002).

2.1.3. Детерминистично „hot deck” приписване62

“Hot  Deck” модификацията  е  един  от  най-често  използваните  методи  за

приписване  на  значения  в  чуждестранната  практика.  Той  е  прост  и  интуитивно

вдъхва  доверие  в  изследователи,  които  не  притежават  сериозна  статистическа

подготовка.  При  него  не  се  прилага  никакъв  статистически  модел.  Основният

недостатък, обаче е в това, че методът не може да възстанови типични значения за

обект  с  определени  характеристики  ако  в  наблюдението  не  участват  и  такива

респонденти. „Hot deck” приписването също има множество разновидности. 

-  „Hot  deck” приписване  с  обръщане  към  най-близкия  „съсед”,  който  се

избира  за  донор.  Първата  стъпка  е  да  се  използват  няколко  допълнителни

променливи за определяне на импутационни класове. Вътре във всеки импутационен

клас63 (група) се обособява някаква начална точка с едно-единствено значение. Тя

може да бъде средна за класа или някое друго, предварително определено значение.

62 Тази разновидност на метода Георгиев нарича „Импутация при немоделирана база” (2002)
63 Става дума за стратифициране на масива с данни, за да се създаде импутационен клас – или група, или
страта.



Тогава  записите  на  масива  с  данни  от  различните  изследвания  се  разглеждат

отделно. Ако в един от записите има отговор за променливата, към която е насочено

„приписването”, то намереното значение служи за заместване в този импутационен

клас.  Ако  записът  съдържа  липсващо  значение,  на  него  се  приписва  значение,

налично в другия масив и т.н. 

Методът се основава на избиране на  донор чрез „най-малкото” разстояние

между единицата с липсващо значение и останалите единици (Poirier, 2000, 3).

Основното  предимство на  метода  е  икономията  при  изчисленията,  защото

всички  приписвания  се  правят  при  един  преглед  на  информационния  масив.

Недостатък на метода е опасността от честата употреба на едни и същи донори –

това може да доведе до загуба на точност на извадковите оценки (Karlton, Kasprzyk,

1982).

- Многомерно съчетаване. При този метод донорите и донорополучателите се

съчетават според няколко допълнително определени променливи. За всеки липсващ

случай във всеки клас се избира за приписване най-близкият донор. Ако в класа няма

такъв, той се обединява с други класове до получаването на донор.

Методът не е особено удобен за прилагане без компютърна техника. Затова е

създаден алгоритъм за приписване – заместител. Донорът и донорополучателят се

съчетават по всички допълнителни променливи, ако са налице донори. В противен

случай машината автоматично намира донор, който съответства само на някои от

променливите. Това обаче деформира подборните класове (групи, страти). 

- Съчетаване според функция на разстоянието. При този метод се приписва

най-близкото значение за всеки липсващ случай чрез използване различни функции

на разстоянието при една променлива. Например според законите на многомерното

Евклидово  пространство  (Multi-dimensional  Euclidean  Space),  разстояние  на

Махаланобис  (Mahalanobis  Distance),  разлика  между  предвидените  значения  с

помощта на регресионен модел и пр. 

Всички разгледани модификации имат своите предимства и ограничения. И,

изглежда, няма нито един, който да бъде привилегирован.



2.2. Просто стохастично „приписване”
2.2.1. Приписване на обща средна или средна на клетка чрез случайно

разбъркване 

За да преодолеем подцененото разсейване, типично за метода на приписване

на  средна,  използваме  случайно  разбъркване  в  разпределение  със  средна  нула  и

наблюдаваната  ковариационна  матрица.  В стохастичното разбъркване  най-често  е

заложена  хипотезата  за  нормалното  разпределение,  като  се  използват  неговите

свойства (Съйкова и кол., 2002).

2.2.2. Стохастичен „hot deck” метод

Стохастичното  „hot  deck”  приписване  е  една  от  най-популярните  в

чуждестранната практика. Прилага се на три етапа: 1) определяне на допълнителни

променливи,  с  които  ще  се  съчетават  донори  и  донорополучатели;  2)  случайно

изтегляне на значения за приписване от данните,  според честотата – претеглена и

непретеглена  – вътре във всеки подборен клас;  3)  ако в подборния клас  липсват

наблюдавани значения, той се обединява с други класове и приписването става на

тази база.

2.2.3. Общо стохастично „приписване”

В същността си тази модификация се отнася до изтегляне по случаен начин

на  значения  за  приписване  от  наблюдаваните  данни  с  помощта  на  различни

извадкови схеми. Най-често използваната схема е излъчване на подизвадки със или

без връщане – възвратен или безвъзвратен подбор. Това е един от най-лесните за

прилагане методи,  защото не се основава на допълнителни променливи и поради

това рискът да се увеличат систематичните грешки от неотговарянето е минимален.

2.2.4. Приблизително байесовско самостоятелно

 “приписване” 

При този метод първо се изтеглят по случаен начин r  значения с връщане от

r  наблюдавани значения rYY ,...,1 , за да се създаде *
obsY , след което се изтеглят

по случаен начин m  значения с връщане от *
obsY , като приписвани значения за m

липсващи значения в променливата Y .

Приписванията се изтеглят от подизвадка, вместо директно от наблюдаваните

данни.  Това  предизвиква  допълнително  разсейване,  като  прави  метода



приблизително „точен” за многомерни приписвания съобразно теорията  на Рубин

(1987). Методът е наречен „Приблизително байесовско самостоятелно приписване”,

защото  е  твърде  близък  до  байесовското  самостоятелно  приписване  (Bayesian

bootstrap), описано по-долу.

2.2.5. Байесовско самостоятелно „приписване” 

Този вид приписване на значения се състои от два етапа: (1) изтегляне на 1r

еднородни случайни числа между 0 и 1,  като техните подредени значения са във

вида  11 ,..., raa ;  също  така  00 a  и  1ra ,  където  r  е  брой  наблюдавани

значения; (2) изтегля се всяко от m  липсващи значения от rYY ,...,1  с вероятности

     ;1,, 11201  raaaaa  Изтеглят се еднородни случайни числа u  отделен брой

m  пъти и се приписва iY  ако ii aua 1   ri ,...,2,1 .

Разликата между приблизителното самостоятелно байесовско приписване и

самостоятелното  байесовско  приписване  (2.2.4  и  2.2.5.)  се  състои  в  това,  че

основните параметри на данните дават вероятност всеки компонент от *
obsY  да бъде

изтеглен от скала с повече от две категории (мултиноминална) със самостоятелно

байесовско приписване освен от разпределение на Дирихлет. Двете разпределения

имат еднакви средни и корелации, но дисперсиите при първото са (1+1/r) пъти по-

големи от дисперсиите на самостоятелното байесовско приписване (Rubin, 1981).

2.2.6. Вътрешногрупово стохастично приписване

Стохастичната  „hot  deck”  модификация  представлява  специфичен

стохастичен вътрегрупов метод за приписване на значения. Между различни видове

вътрегрупово „приписване” има два важни елемента, които присъстват в различна

степен  и съответно  пораждат два  проблема:  как  да се формират импутационните

групи и как да се изтеглят приписвания вътре във всяка една от тях. Три са най-често

прилаганите модификации на метода за конструиране на импутационните класове,

както  следва:  1)  Импутационните  групи  (класове)  се  създават  чрез  множествени

допълнителни  (спомагателни)  променливи.  Случаите,  които  се  съчетават  според

допълнителните  променливи,  се  ранжират  вътре  в  самата  импутационна  група.

Недостатък  на  този  метод  е  в  това,  че  ако  броят  допълнителни  променливи  се

увеличи, импутационните групи нарастват и броят им може да стане огромен. С това

се  поставя  ограничение  върху  използването  на  допълнителната  информация  при



приписването.  2)  Импутационните  групи  се  конструират  чрез  използване  на

многомерен  регресионен  модел.  Случаите  с  близки  предиктивни  регресионни

значения  се  класифицират  в  обща  импутационна  група.  Чрез  този  статистически

метод използването на допълнителни променливи е неограничено (поне теоретично).

3)  Импутационните  групи  се  създават  чрез  използване  Метод  за  измерване  на

склонността (Rosenbaum  &  Rubin,  1983,  1984).  Основната  цел  е  да  се  намери

единична функция на значението i  на променливите Х. И приписването става чрез

класифициране на  i .  Презюмира се, че механизмът на загуба на информацията е

независим от наблюдаваната  променлива  Y, а  зависи  главно от  X,  който пренася

(наследява)  склонността.  Така  приписването  не  е  натоварено  с  отклонение.

Изчисляването  на  склонността  (измерването  на  i )  се  извършва  най-често  чрез

логистична регресионна крива (Rosenbaum & Rubin, 1983, 1984).

Разработени  са  още  няколко  метода,  които  подобно  на  байесовските

самостоятелни  „приписвания”,  изтеглят  значения  от  всеки  импутационен  клас  –

Подизвадка чрез прост случаен възвратен или безвъзвратен подбор64. Използва се

също и Стохастична стратегия чрез оценки за максималното правдоподобие65 (за

подробно описание виж Gimotty & Brown, 1990). 

2.3. Детерминистични методи при моделирана база 
Адекватното моделиране на липсващите данни трябва да бъде основна задача

на  изследователя,  защото  разполага  с  информация  за  причините  за  неотговаряне

(неучастие)  в  изследването.  В  повечето  случаи  тази  поверителна  и  подробна

информация не е предназначена за „широката публика”.

Смята се, че детерминистичните методи при моделирана база биха произвели

по-точни приписвания, отколкото стохастичните, ако предположенията, включени в

моделирането,  са  удовлетворени  (Ming-xiu,  Salvucci,  2001).  Трудността  при

прилагането на методите,  работещи при моделирана база,  произтича от факта,  че

предположенията обикновено не могат да бъдат подложени на проверка и поради

това  е  много  трудно  да  се  обоснове  изборът  на  най-подходящото  приписване  за

конкретното  изследване.  Преди  да  направим  общата  оценка  на  предимствата  и

ограниченията им, ще представим накратко най-важните от тях.

64 „Resampling using simple random sampling with or without replacement”
65 „Randomized strategy using maximum likelihood estimates”



2.3.1. Пропорционално „приписване”

Същността на метода се изразява в следното: нека  tk  е стойността на к-

тата  единица  в  съвкупността  r  за  периода  t  (месец,  година  и  др.),  а  1t  е

следващият  период  и  за  него  липсва  значение  за  к-тата  единица.  За  да  получим

значение,  което ще се приписва на мястото на липсващото,  трябва да използваме

осреднен коефициент, получен въз основа на другите единици от съвкупността r :

(ІІ.22.)
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n е броят на изследваните единици, П е знак за мултиплициране, а ;rk 

Средните  на  Y  за  двата  последователни  периода  за  коефициента  (ІІ.22.)  се

получават  по  познатата  формула  за  средната  аритметична  след  обработка  на

първичната  информация.  Значението  за   ktY 1  от  съвкупността  r  за  периода

1t , а също и  Ytk  за периода  t  не се включват в изчислението. Коефициентът

(ІІ.23.) е средната геометрична на  Y  за съвкупността  r  за двата последователни

периода (Bergdahl, 1997,133).

Значението, което ще се приписва, се получава по формулата:

(ІІ.24.)  
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Пропорционалното „приписване” може да осигури много точни резултати, но

при условие,  че  липсата  на  значения  в  променливата  Y зависи  главно  от  високо

корелираната с нея допълнителна променлива X. Това обаче е твърде рестриктивна

хипотеза. На практика е по-вероятно липсващото значение да зависи не от една, а от

няколко допълнителни променливи. Фактът, че при пропорционалното „приписване”

се  използва  само една  допълнителна  променлива,  прави  метода  в  много  случаи

практически неприложим и неточен. От друга страна, когато броят класифициращи



променливи  расте,  съответният  брой  на  импутационните  класове  нараства  много

бързо. И за някои от тях няма достатъчно данни за получаване на задоволително

точни пропорционални оценки.

2.3.2. Прогнозно регресионно „приписване”

Автори  като  Ezzati-Rice,  (1993)  Little,  (1987),  Ming-xiu  и  Salvucci  (2001)

предлагат да се изследва променливата  Yt  за автокорелация. Ако е налице силна

автокорелация (Full, 1999, 3), методът на регресионно „приписване” се счита за по-

надежден. Освен това може да се прилага за всеки импутационен клас. Основният

недостатък  на  този  метод  е  свиването  на  средната  поради  елиминиране  на

автокорелацията.

2.3.3. Алгоритъм на максимизация на очакването 

За  метода  „приписване”  е  разработен  алгоритъм  за  постигане  на

максимизация на очакването – (Еxpectation Maximization) – (Dempster, Laird, Rubin,

1977).  Осъществява  се  на  два  етапа:  1)  т.нар.  етап  О (очакване  –  expectation)  –

изчисляване  на  очакването  на  статистическите  измерители  от  пълния  масив  от

наблюдавани данни и конкретни параметрични оценки и 2) етап М (максимизиране

– maximization)  – при който се актуализират параметричните оценки.  За целта се

изчислява  максималното  правдоподобие  на  база  конкретните  оценки  на

статистическите измерители от пълните данни. Алгоритъмът действа на итеративен

принцип.  Итерациите  се  повтарят  докато  разликата  между  двете  последователни

параметрични  оценки  се  доближи (converge)  достатъчно,  съгласно  предварително

избран  критерий  за  оценка  на  достатъчността.  За  всяко  липсващо  значение  при

дадени  крайни  параметрични  оценки  и  от  наблюдаваните  данни  се  приписват

очакваните значения.

Алгоритъмът ЕМ може да се използва за приписване на всяко индивидуално

липсващо  значение  и  често  се  прилага  за  оценка  на  параметри  на  генералната

съвкупност.  Оценката  на  максималното  правдоподобие  за  поява  на  конкретните

стойности на параметрите не е трудна за получаване. Ако е налице допускането за

нормално  разпределение  на  единиците,  изводът  не  е  валиден  за  разпределения,

различни  от  нормалното.  Недостатък на  метода  е,  че  приближаването  в

итеративния процес може да бъде бавно и невинаги се гарантира от ЕМ алгоритъма

– например при работа с „разпилени” данни (данни с голямо разсейване). Когато се



изисква  итеративен  процес  за  получаване  на  оценките  на  максималното

правдоподобие, доближаването (конвергенцията) се достига още по-бавно. Методът

е  характерен  също  така  със  свиване  (снижаване,  намаляване)  на  средната,  т.е.

появява се нестохастична грешка. Като  предимство на ЕМ алгоритъма се изтъква

неговата  стабилна  конвергенция.  Това  означава,  че  повторенията  (итерациите)

увеличават вероятността.

2.3.4. Метод на главния компонент 

Тук се трансформират променливите ix  в iz  с оглед да се редуцира техният

брой. За целта се конструира модел на главния компонент. Липсващите значения се

получават като негова функция. Изходните данни са от наблюдаваните значения на

ix  и  iy .  Подробно описание на тези процедури е дадено от Ming-xiu и Salvucci

(2001, 12). 

Предимство на метода е, че не се изискват никакви предварителни хипотези

за вида на разпределението на единиците. Недостатък е, че поради използването на

техниката  „Изтриване  на  случаи”  при  получаването  на  корелационна  матрица,

методът  не  е  подходящ  при  масиви  с  данни  с  малък  брой  изцяло  наблюдавани

случаи66.

Анализът показва, че при този начин на „приписване” се използва известният

метод Компонентен анализ или Метод на главните компоненти (Съйкова, Стойкова-

Къналиева, Съйкова, 2002, 403). Идеята е да се създадат условия за намаляване броя

на  факторните  (обясняващите)  признаци,  които  оказват  влияние  върху  даден

резултат  Y,  чрез  трансформирането  и  редуцирането  им  до  по-малък  брой

променливи. 

2.3.5. Декомпозиция на единично значение 

Тази  разновидност  може лесно  да  се  използва  за  приписване  на  значения

(Krzanowski, 1988). Методът не е труден за изчисление, а етапите са три: 1) Изпуска се

значението на i -тия случай (ред) и липсващото значение се изчислява от оставащата

  pn 1  матрица с данни; 2) изпуска се значението на j -тата колона с променливата

X  и липсващото значение се изчислява от оставащата матрица с данни  1 pn ; 3)

Приписват се за  ji, -тите случаи липсващите значения, получени от израза67:
66 И  този  метод  има  множество  модификации  като  например  „Метод  на  главния  компонент  с  повторения”.
Последните два етапа се повтарят многократно, докато успешните приписани значения не се променят съществено.
67 Обикновено в специалната литература със символ (*) се означава приписваното значение.
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При  повече  от  едно  липсващо  значение  съществуващата  процедура  се

прилага по итеративна схема. Процесът се повтаря, докато не се достигне стабилност

на приписваните значения.  Изглежда,  че  предимствата на метода са главно две:  1)

лесно се прилага и 2) не се изискват никакви ограничаващи предположения.

2.4. Стохастични методи при моделирана база 
2.4.1. Изтегляне на приписвания от хипотетични разпределения 

Тази група методи винаги изискват да се познава видът на разпределението

или да се презюмира неговия закон. Затова приписвания могат да се генерират само

когато разполагаме с някаква информация за вида на разпределението на единиците

(приближението му до конкретно вероятностно разпределение). Разполагаемите данни

се  използват  за  оценка  на  неизвестните  параметри  на  известното  вероятностно

разпределение.  Счита  се,  че  когато  предположението  за  вида  на  разпределението  е

приблизително вярно  (т.е.  отклонението  между  теоретичното  и  фактическото

разпределение е статистически незначимо),  този метод ще дава по-добри резултати,

отколкото всеки друг, който предлага приписване на значения от наблюдаваните данни.

Проблемът е, че това изискване невинаги е осигурено.

Например, ако се използва извадка с обем 1000 души, от които 500 отговорили и

500 неотговорили. Разпределението на 500-те отговорили е полунормално. Ако се знае

от други източници, че генералната съвкупност е разпределена нормално, тогава може

да се използват данните от съвкупността на 500-те отговорили, за да се оцени средна и

дисперсия  и  да  се  осигурят  приписвани  значения  от  нормалното  разпределение  с

оценени средна и дисперсия. Така става възможно да се възстанови и другата половина

от нормалното разпределение. Недостатък на метода е, че е необходима информация

за  формулиране  на  предположение  (хипотеза)  за  разпределението  и  за  последваща

проверка на неговата валидност.

2.4.2. Стохастично „приписване” чрез използване на регресионни връзки

Както  посочихме  по-горе,  описваният  метод  страда  от  свиване  на  средната.

Изход  от  това  е  да  се  направят  малки  стохастични  разбърквания  на  вероятните

значения  с  цел  да  се  увеличи  разсейването.  Тези  т.нар.  „малки  стохастични

разбърквания”  се  извършват  чрез  различни  техники:  1)  стохастично  разбъркване  от



разпределение   ̂,0N  със средна 0 и дисперсия  ̂ ; 2) стохастично разбъркване при

отговорилите, участващи в регресионния модел; 3) смесено стохастично разбъркване.

Всичко това се прави за да се предотврати появата на нелинейност и неадитивност при

изследване на регресионната връзка.

Методът осигурява широк диапазон от добавяне или лимитиране на различните

етапи при подбора на приписващи значения. 

2.5. Методи, свързани с Байесовската парадигма 
2.5.1. Увеличаване на броя на данните68

Това е байесовски итеративен метод, предложен за пръв път от Танер и Уонг

(1987).  При  него  се  допуска  наличие  на  две  вероятностни  разпределения:

разпределение  на  единиците  и  на  честотата  на  параметрите.  И  тук,  както  при

алгоритъма за постигане максимизация на очакването, процедурата се извършва на два

етапа: 1)  Приписване  (П-етап) – изтеглят се приписвания за липсващите значения от

вероятностно разпределение, като се използват оценки на конкретните параметри; 2)

Оценка  на  параметри (ОП-етап)  –  изтеглят  се  параметрични  оценки  от  тяхното

апостериорно разпределение – едновременно от наблюдаваните и приписваните данни.

В това именно се състои увеличаването. В итеративния процес се използва алгоритъмът

за максимизация на очакването, за да се получат първоначални параметрични оценки

през първия етап.

Методът  използва  връзките между  променливите  за  конструиране  на

приписвания.  При  изпълнено  изискване  за  прост  случаен  подбор  на  единиците  в

извадката  методът  генерира  точни  многомерни  приписвания,  по  смисъла  на  Рубин

(Rubin,  1987).  Недостатък е,  че  при  увеличаване  на  данните  са  необходими

повторения (итерации), при които конвергенцията може да бъде много бавна. 

2.5.2. Метод на последващото „приписване”

Други  автори  (Kong,  Liu,  Wong,  1994)  предлагат  процедури  за  последващо

„приписване”.  Според тях в много ситуации тази модификация може да даде добри

резултати,  при това без необходимост от повторения.  Основната цел е  намиране на

апостериорното  разпределение.  Наличните  единици  в  извадката  се  декомпозират  на

отговорили  и  неотговорили.  Пълните  случаи  се  обработват  първи.  Непълните  се

68 Шафер  залага  този  метод  в  своите  програмни  продукти за  приписване  на  значения  на  липсващи  данни.
Модификацията на Шафер е чрез използване на модели за прекъснати, категориални признаци, както и при смесени
– непрекъснати и категориални признаци (1997).



обработват допълнително така че липсващите значения се приписват според колкото е

възможно повече отговорили. Едно от предимствата тук е, че се осигурява приписване

на  данни  дори  когато  те  са  събирани  по  различно  време  (напр.  медицински  и  др.

изследвания). Освен това не се налагат итерации и методът дава възможност директно

да се оцени вероятностния модел. Тази модификация може да бъде много ефективна

при наличие на информативни загуби (липсват някои значения за променливата).

Според нас прилагането на „приписване” за създаване на пълен масив от данни

(без  загубени  значения)  може  да  има  следните  предимства:  първо,  изследователят

обикновено притежава повече конкретни знания, „вътрешна” информация за главните

причини на загубата на данни. Това знание може да бъде използвано като основа за

„приписването”; второ, липсващите значения усложняват структурата на данните, така

че  при  използване  на  претеглянето  се  налага  в  анализа  да  се  включат  по-сложни

статистически  методи,  които  също  усложняват  процеса,  а  често  и  ни  отдалечават

значително от действителните значения. Процедурата „приписване” предлага решения,

чрез които да се избегне това затруднение;  трето,  когато използваните статистически

методи  задължително  изискват  пълен  масив  с  данни  (например  при  регресионен

анализ),  „приписването”  може  да  предотврати  загуба  на  информация,  породена  от

изтриване  на  случаите  с  непълни  записи;  и  четвърто,  в  някои  отделни  ситуации

„приписването” може да намали нестохастичната грешка, породена от неотговаряне.

Разгледаните методи и процедури говорят за невероятно изобилие от подходи и

модификации  на  приписването  на  значения  на  липсващи данни.  Според  нас  това  е

доказателство,  от  една  страна,  за  разнопосочните  търсения  на  изследователите  за

оптимизирани решения, от друга, за използване на различни базови хипотези и подходи

с различна доказателствена стойност и, от трета – че универсални и привилегировани,

най-ефективни  или  евристични  възможности,  на  които  и  да  било  измежду  тях,  не

съществуват.  За  това  свидетелстват  посочените  от  нас  недостатъци,  ограничения  и

свързаните  с  тях  рискове  за  грешки.  Поради  което  търсенията  в  тази  област

продължават. А множеството модификации на „приписването” очевидно са свързани с

разнообразния характер на емпиричните данни.

* * *



VІ. Многомерно „приписване”

1. Развитие на идеята за многомерно „приписване”

Многомерното „приписване” (Rubin, 1987) представлява симулационна 

техника, чрез която всяка липсваща единица се заменя с поредица от m>1 вероятни 

значения. Версиите m на пълния, завършен масив от данни се анализират чрез 

стандартни статистически методи за данни без липсващи значения. За разлика от 

другите разновидности на „приписването”, резултатите тук се обединяват чрез 

използване на прости правила за производни оценки, стандартни грешки и вероятности 

за подбор, които „по тържествен начин69” обединяват неустановеността на липсващите 

данни. 

Когато данните се събират чрез въпросници, респондентите могат да откажат

участие или да нямат възможност да отговорят на някои въпроси, могат да не успеят да

попълнят  отделни  части  от  въпросника  поради  липса  на  време  или  интерес.  При

лонгитюдиналните изследвания част от респондентите могат да отпаднат от извадката

преди приключване на изследването. Тези видове липсващи данни, все пак неизбежни,

са неумишлени и неконтролируеми от изследователя. 

Бе отбелязано, че мнозина автори (Little & Rubin, 1987, Shafer,1998, Rao, 1998 и

др.)  акцентират  многократно  върху  факта,  че  до  неотдавна  единствените  методи,

използвани широко за анализиране на непълни масиви от данни, са били фокусирани

главно  върху:  „премахването”  на  единиците  с  липсващи  данни;  игнорирането  на

респондентите  с  непълна  информация  или  замяната  им  с  приемливи  стойности  за

липсващите значения чрез средни или регресионни коефициенти, проверка на хипотези

и др.

Тези  „ad  hoc”  методи  безспорно  са  лесни  за  приложение,  но  имат  сериозни

недостатъци (Little, Rubin 1987; Graham, Hofer, Paccini, 1994 и др.). За многомерните

анализи, включващи голям брой променливи, процедурата за изтриване на случаи може

да бъде безрезултатна и неефикасна. Често пъти голяма част от единиците в извадката

неприемливо се съкращава. Дори ако непълнотата на информацията по променливи е

ниска,  някои  отговорили  могат  да  имат  пълни  данни  за  всички  променливи.  В

допълнение, изтриването на случаи може да предизвика нестохастично изместване на

69 Както сам Шафер емоционално възкликва – Schafer, J.L. (1997). Analysis of Incomplete Multivariate Data. Chapman,
Hall. London.



резултатите,  ако единиците, които предоставят пълни данни, са непредставителни за

цялата извадка. 

Заместването  на  липсващите  значения  с  проста  средна  аритметична  може

сериозно да замъгли (прикрие) връзката между променливите, в резултат корелациите

изкуствено  да  се надценят  или  подценят.  Все  пак,  въпреки  качествата  на  метода,

приписаните значения са само оценки на неизвестни за изследователя действителни

стойности. 

Анализи,  които  не  държат  сметка  за  неустановеността  и  нестабилността  на

липсващите данни, биха довели до ситуация, при която стандартните грешки са твърде

малки, вероятностите за подбор са изкуствено занижени и грешките от І-ви род са по-

високи от фиксираните нива. Респективно, гаранционната вероятност, използвана при

интервални оценки, остава по-малка от посочената от изследователя.

В съвременната специална литература се прави оценка, че през последните две

десетилетия е постигнат значителен прогрес в развитието на методите за компенсации

на липсващи данни. Като превратна точка се изтъква формализирането в края на 70-те

години на Алгоритъма за постигане на максимизация на очакването от Демстър, Лейрд

и Рубин (1977).  Идеята,  стояща  в основата  на  метода,  представлява  фундаментална

промяна  при  третирането  на  липсващите  данни.  Преди  това  те  са  приемани  като

неудобство, от което трябва да се избавим главно с два подхода: чрез елиминиране на

случаи и чрез приписване. След откриването на алгоритъма статистиците започват да

„виждат”  липсващите  данни  като  източник  на  изменчивост,  която  може  да  се

свръхосредни. 

При масиви с непълни данни наблюдаваните единици представляват индиректно

доказателство за вероятните значения на ненаблюдаваните единици. 

Съвременните  техники  за  „попълване”  на  липсващи  данни  предлагат  това

(свръх)осредняване по различни начини. Алгоритмите ЕМ изпълняват осредняването

по детерминистичен и неслучаен начин. Рубин (1987) развива парадигма за многомерно

приписване (Multiple Imputation), в основата на която стои процедурата „осредняване

по пътя на симулацията”.

Многомерното „приписване” е описано за първи път преди повече от 20 години

(Rubin, 1987), но остава непознато и рядко е било използвано. Основната причина за

това „неразбиране” според Шафер (1998) е отсъствието на изчислителни инструменти

за създаване на многомерно приписване. 
В  статистическата  литература  напоследък  се  появява  забележително

разнообразие от симулационни методи и модели, известни под името „Методи Монте

Карло с марковски вериги (редици)”. Те стават причина за „революция” в прилагане на

параметричното  моделиране  (Gilks,  Richardson,  Spiedelhalter,  1996).  Шафер  (1997)

адаптира  и  прилага  методите  Монте  Карло  с  марковски  редици  за  нуждите  на



многомерното  „приписване”70.  Има  основание  да  вярваме,  че  по  този  начин  се

разкриват  реални  предпоставки  за  прилагането  на  метода  и  в  емпиричните

социологически изследвания.

2. Същност 

В началото  отбелязахме,  че  при многомерното  „приписване”  всяко липсващо

значение  се  замества  чрез  набор от m>1  приемливи стойности,  взети  (изтеглени)  от

съответно хипотетично разпределение. На фигура VІ.1. е представен масив от данни,

обработен чрез  многомерно (множествено)  приписване.  Същността  на многомерната

модификация на метода се състои в итерации на няколко единични приписвания на

значения  (например  m  пъти).  След  това  резултатите  от  тях  се  обединяват  (и

осредняват), за да се получи обща оценка, която дава необходимата на изследователя

информация. С други думи, резултатите (оценките и стандартните грешки) от тези m-

цялостни, третирани вече чрез приписване масиви с данни, се комбинират (събират),

като се използват правилата на Рубин (1987) и други автори, за да се произведат общи

оценки и стандартни грешки с въздействие върху неустановеността (скритата картина)

на липсващите данни. 

Едно от основните предимства на многомерното „приписване” според Шафер

(1997) е, че методът може да бъде ефикасен дори при малки стойности на  m  (малък

брой повторения). В много случаи са достатъчни между 3 и 5 итерации на приписване,

които след обобщение дават добри резултати. 

70 Шафер създава едни от основните програмни продукти и приложения за многомерно приписване на непълни
многомерни  данни.  Някои  от  тези  програми  работят  като  самостоятелно  графично  приложение  под  Windows
(95/NT).  На  разположение  за  безплатно  инсталиране  са  четири  пакета:  NORM,  който  позволява  многомерно
приписване чрез нормален многомерен модел; САТ, за многомерни категорийни данни; МІХ, за смесени масиви от
данни, съдържащи категорийни и непрекъснати променливи; РАN, за многомерни панелни или клъстерни данни.



Фигура VІ.1.
Матрица на данни с липсващи стойности и многомерно „приписване”

 Информационен масив с липсващи стойности  Приписване

Рубин  (1987,  114)  представя  ефективността  на  оценката,  базирана  на  m-

приписвания, като приблизително равна на:

(ІІ.27.)
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където    е  частта  на  липсваща  информация.  Елементът    изразява

количествено колко по-прецизна може да бъде оценката ако няма липсващи данни. m=

броя на итерациите, чрез които се редуцира  . Теоретично коефициентът (ІІ.27.) може

да се изменя от 0 (пълна липса на данни) до 100% – пълна компенсация на липсващите

данни. Преобразуваме формулата (ІІ.27.) така:

(ІІ.28.) 100.100.1
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Ако  0 ,  ефективността  е  100%.  Когато  0 ,  ефективността  съответно

намалява. При различен брой итерации полезните ефекти върху нивата на липсваща

информация са показани в Таблица VІ.1.

Таблица VІ.1.

1 2 …

…

…

…

…

 m

?

?

?

?



Процент ефективност (намаляване дела липсващи данни) при различен
брой итерации m и различен дял липсващи данни 



m 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9

3

5

10

20

97

98

99

100

91

94

95

98

86

91

95

98

81

88

93

97

77

85

92

96

 
Използваният критерий и данните (таблица VІ.1.) разкриват,  че ползите бързо

намаляват след първите няколко итеративни приписвания. Приемаме колоната за 30%

липсваща информация ( =0.3) в повечето случаи като eдно приемливо и умерено ниво

(91%  ефективност  се  постига  при  третата  итерация).  При  m=5  повторения  на

приписванията  достигаме  до  94%  ефективност.  Увеличавайки  броя  до  m=10,

ефективността достига до 97%. Наблюдава се тенденция към незначително подобрение

в  сравнение  с  увеличение  на  изчислителните  усилия  и  разходи.  При  20  итерации

разходите нарастват на 400%, докато намаляването на липсващите данни е само 4%, т.е.

съотношението е 100:1! Подобни са промените в ефективността във всяка друга колона

от таблицата (VІ.1.).

3. Основни хипотези 

Като  всеки  статистически  метод,  многомерното  „приписване”  се  базира  на

няколко основни предположения. Коректното му използване изисква обоснованост на

тези  предположения  и/или  адекватна  оценка  на  възможните  заключения  при

последващи анализи ако предположенията се окажат неверни. 

Предположенията  засягат:  1)  разпределението  на  генералната  съвкупност;  2)

разпределението на параметрите на модела и 3) причините за неотговаряне. 

3.1. Избор на модел за „приписванията”

За  да  се  генерират  приписвания  за  липсващите  значения,  трябва  да  се

конструира  и  използва  вероятностен  модел  спрямо  цялостния  масив  от  данни

(наблюдавани и липсващи стойности) и тяхното предполагаемо разпределение71. 

71 Всеки от софтуерните пакети прилага различен клас многомерни модели за обработка на пълни масиви с данни.
Например  NORM използва  многомерно нормално разпределение.  CAT се  базира на  логлинеарни модели,  които
традиционно  се  използват  от  социалните  науки  за  описване  на  връзки  между  променливите  в  комбинирани
групирани  данни.  Програмата  MIX е  свързана  с  General Location Model,  който  съчетава  логлинеен  модел  за



При повечето приложения моделът, използван за да генерира приписвания, ще

бъде  в  най-добрия  случай  приблизително  отговарящ  на  действителността.  Според

Шафер  (1997),  „(...)  за  щастие,  многократните  опити  показват,  че  резултатите  и

трендовете  от  многомерно  приписване  са  устойчиви  спрямо  отклонения  в

„приписващия” модел.” Например, когато се обработват дихотомни или категориални

променливи,  често  пъти  е  допустимо  да  приписваме  според  предположението  за

нормалност  на  разпределението  и  тогава  да  закръглим  приписаните  непрекъснати

значения  към  най-близкото  число.  Променливите,  чиито  разпределения  са  силно

изкривени,  могат  да  бъдат  трансформирани  (чрез  използване  на  логаритми)  до

приблизително  нормални  и  тогава  да  бъдат  отново  преобразувани  до  техните

първоначални скали след приписването72. 

Въпреки тези обнадеждаващи резултати, ще бъде наивно да се предполага, че

многомерното  „приписване”  може  да  се  осъществява  при  всякакви  случаи  или  че

изборът на модел за приписване няма да влияе върху крайните резултати.  Моделът

трябва да бъде подбран така,  че да бъде (най-малкото приблизително)  съвместим и

съответстващ на анализите,  които ще се правят впоследствие върху оптимизираните

(чрез приписване) масиви с данни. 

По-специално,  моделът  трябва  да  бъде  достатъчно  богат  (да  дава  повече

възможности) за запазване на връзките и зависимостите между променливите, които ще

бъдат в центъра на по-нататъшните анализи. 
Например предполагаме, че променлива Y  е приписана чрез модел за нормално

разпределение, който включва променливата  1X . След процедурата по приписването

анализаторът може да използва по-нататък линейна регресия,  за  да предвиди Y  от

данните за  1X , и някоя друга променлива ( 2X ), която не е била част от модела на

„приписване”. Изчисленият коефициент за 2X  от регресията би трябвало да клони към

нула, защото Y  е била приписана без оглед на нейните възможни взаимозависимости с

2X .  Следователно,  всички връзки,  които  могат  да  се  окажат  важни за  последващи

анализи, трябва да бъдат взети под внимание от модела на „приписване”.

категорийни  променливи  с  многомерна  нормална  регресия  за  непрекъснати  променливи.  Подробности  за  тези
модели  са  предоставени  от  Schafer  (1997).  Новият  програмен  пакет  PAN използва  многомерно  допълване  на
известния двустепенен линеен регресионен модел, прилаган обикновено към многомерни данни (Bryk, Raudenbush,
1992). Моделът  PAN е подходящ за приписване на многомерни променливи, получени от извадка от респонденти
или многомерни променливи, събрани от респонденти, които са обединени в големи групи (например ученици в
класна стая).
72 Симулационни изследвания, показващи силата на многомерното „приписване” спрямо отклонения в модела, са
предложени от Ezzati-Rice et al. (1995); Schafer (1997); Graham & Schafer (2002).



Обратното на това правило може и да не е вярно.  Ако  Y  е била приписана

според модел, който включва  2X , то няма необходимост да включим  2X  в бъдещи

анализи, отнасящи се до Y , освен ако връзката между тях не е от последващ интерес за

изследователя. Резултатите,  отнасящи се до  Y ,  не могат да бъдат изкривени заради

включване  на  допълнителни  променливи  във  фазата  на  приписване.  Затова  се

препоръчва използването на по-богат „приписващ“ модел, който да запазва голям брой

взаимовръзки.

3.2. Действителното разпределение на параметрите

Статистическата теория, основа на многомерното „приписване”, включва един

фундаментален закон за вероятността, познат като Теорема на Байес (Bayes’ Theorem)73.

Байесовският  характер  на  многомерното  приписване  изисква  да  се  определи

действителното  разпределение  на  параметрите  на  „приписващия“  модел.  В

Байесовската  парадигма  това  основно  разпределение  определя  количествено

допускането  за  параметрите  на  модела,  преди  да  познаваме  данните.  Байесовските

подходи  (методи)  понякога  се  разглеждат  като  субективни  и  ненаучни,  защото

различните  основни разпределения  могат  да  доведат до различни резултати  (Shafer,

1998).  На  практика  обаче  резултатите  от  такива  процедури  изглеждат  далеч  по-

чувствителни към избора на модел, отколкото към избора на основа. В много случаи –

особено  когато  извадковият  обем  е  умерено  голям  –  почти  всички  уместни

действителни разпределения биха довели до принципно същите резултати.

Шафер  (1998)  предлага  да  разглеждаме  действителното  разпределение  като

„необходимо  зло”,  като  математическо  удобство,  което  позволява  да  генерираме

приписванията по принципен начин. В някои програми за „приписване” (Schafer, 1998)

са приложени т.нар. „неинформативни” действителни разпределения на параметрите,

свързани с непознаването на параметрите на модела. При някои необичайни ситуации –

малки извадки, данни с голяма дисперсия или високо ниво на необхват – може да бъде

необходимо да се  приложи информативно  разпределение  на  параметрите  на  модела

(Schafer, 1997). 

73 Същността на Байесовската теорема е изложена от Swinburne, 2003.



3.3. Механизъм на неотговаряне 
Фигура VІ.2.

Класификация на респондентите според участие в ЕСИ

При всеки метод за решаване на проблеми с липсващи данни трябва да бъдат

направени някои предположения за начина, по който са загубени данните. Методите за

„приписване” допускат, че механизмът на липсата (загубата) е преодолим и може да се

елиминира  по  смисъла,  дефиниран  от  Рубин  (1987).  Но  според  нас  този  въпрос  е

дискусионен. Друг, в основата си близък подход, е предположението за данни, загубени

по  случаен  начин  (MAR),  (Rubin,  1976;  Little,  Rubin,  1987;  Keppel,  1991).  Въпреки

своето  име,  терминът  „Данни,  загубени  по  случаен  начин  –  МАR”  не  означава

непременно, че липсващите значения са случайна подизвадка от целия масив. 

За да се разбере допускането за MAR, ще разгледаме двумерен масив с една

променлива  ( X ),  като  винаги  се  наблюдава  и  втора  променлива  ( Y ),  за  която  в

отделни  случаи  липсват  данни.  Според  предположението  за  загуба  на  данните  по

случаен  начин (MAR) вероятността,  че  значението  на  Y  ще липсва  за  единица  от

извадката,  може  да  бъде  свързана  със  значение  на  X ,  но  никога  със  собствената

стойност  на  Y .  Иначе  казано,  загубата  на  значение  от  променливата  (Y )  зависи

единствено и само от значенията на друга променлива ( X ).

Генерална съвкупност

Участващи Неучастващи

Изцяло
отговорили

Частич-но 
отго-ворили

Инфор-
мативни 
липси

Изцяло 
загубени 
данни



Ако дефинираме индикатор на отговорите R , който е равен на единица, когато

Y  се наблюдава, и на нула – ако Y  липсва, същността на това предположение е, че

Y  и R  са свързани, но само индиректно чрез взаимната им връзка с X . Според MAR

стойностите на Y  за неотговорилите могат да бъдат систематично по-високи или по-

ниски от тези на отговорилите. Ако условието за загуба на данни по случаен начин е

изпълнено,  би  могло  да  има  зависимост  от  Y  към  X  за  отговорилите.  Тогава

оценената връзка може да се използва, за да се получат неотклонени значения за Y  на

неотговорилите.

Изобщо при тази основна за многомерното приписване хипотеза информацията

за  липсващите  стойности  се  създава  по  косвен  път  чрез  връзката  между

променливите.

Разглежданата хипотеза е официалната, формална основа, която позволява да се

измерят  връзките  между  променливите  от  получените  данни.  Върху  такава  база  се

получават неизместени оценки за липсващите значения.

За съжаление, предположението за данни, загубени по случаен начин (MAR), не

се  приема  единодушно  и  в  действителност  е  доста  оспорвано  в  литературата.

Съображенията за това са следните:

Първо, хипотезата се дефинира  само във връзка с променливи, представени в

информационния масив. Ако променливата  X  е свързана и с липсата на значения за

други  променливи,  а  X  липсва  от  масива,  тогава  предположението  „загубени  по

случаен начин” няма да бъде удовлетворено. 

Второ,  хипотезата  за данни,  загубени по случаен начин (MAR),  не може да

бъде проверена от наличните данни.  Това може да се направи само върху данни за

липсващите значения сами по себе си, но от други (извън масива) източници. 

Трето,  данните,  които липсват заради  модела на изследването (например при

планиран необхват), дефинитивно  са загубени по случаен начин, като цяло, съгласно

законите на Теория на извадките.

Когато  липсват  данни  поради  причини,  зависещи  от  контрола  на

изследователите,  никога  не  можем  да  бъдем  сигурни  кога  предположението  за

случайна загуба е в сила. Всъщност ще бъде подвеждащо ако се говори за обособен,

отделен  „механизъм  на  загубата  на  данни”.  Защото  при  повечето  изследвания

липсващите значения зависят не от една, единствена, а от множество, разнопосочни по

характер причини. Например при „изхабяване“ на терена (характерен за България през

последните  10  години).  Шафер  подкрепя  своята  теза  с  пример  от  лонгитюдинално



изследване  на  нивото  на  употреба  на  наркотици  сред  юноши  (Schafer,  1997);

неконтролираната  загуба  на  единици  се  повишава  от  комбинацията  между

пренебрежими и непренебрежими за изследването причини74. 

Според същия автор (1997) не е възможно да се освободим от предположението

за случаен характер на загубата на информация по смислен начин, без да го заместваме

с други, eднакво дискусионни хипотези. Алтернативата е да се работи с вероятностен

модел. Такива анализи са правени по различни начини, но прилагането на методите е

свързано с големи проблеми – изводите и заключенията не могат да се генерализират. 

Понастоящем  няма  принципни,  категорични  доказателства  в  основата  на

методите  за  „приписване”  на  значения  на  липсващи  данни,  които  да  позволят

прилагане при всякакви ситуации, т.е. не са и не могат да бъдат универсални. Докато

такива  методи  не  станат  достъпни,  Шафер  (1997)  препоръчва  предпазливо  да  се

използват  игнориращите  (ignorable)75 процедури  при  ясно  отчитане  на  техните

ограничения. В голяма част от изследванията принципните методи, които предполагат

загуба по случаен начин, биха били по-добри отколкото „ad hoc” процедурите, (като

например изтриване на случаи или просто „приписване” на средни, които представихме

по-рано).  Дори  когато  предположението  за  MAR  изглежда  нереалистично,

игнориращите процедури, които работят с ковариации, могат да произведат по-малка

или  никаква  нестохастична  грешка  в  сравнение  със  сложните  неигнориращи

процедури76.

4. Правила при обобщенията от многомерни „приписвания”

Щом се създадат многомерни приписвания, базата данни може да се анализира

чрез  почти  всички  методи,  както  когато  данните  са  пълни77.  Например  може да  се

работи  с  линейна  или  логистична  регресия,  като  се  използват  всички  налични

стандартни програмни продукти. При това всеки модел може да се прилага и оценява m

пъти  –  веднъж  за  всеки  третиран  (чрез  приписване)  масив  от  данни.  Разбира  се,

резултатите  от  всички  масиви  ще  варират  като  ефект  на  неустановеността  на

липсващите  данни.  За  да  се  получи  общият  набор  от  оценени  коефициенти  и

стандартни грешки, би могло да се подберат и комбинират оценките и стандартните

74 За  подробна  дискусия  по  тези проблеми с  примери от  планирана  и  неконтролирана  загуба  на  единици,  виж
Graham, Hofer и Piccini (1994).
75 Под ignorable методи Шафер има предвид такива, които игнорират причините за загуба на данни, които работят с
игнорируеми причини за загуба.
76 Повече информация за неигнориращите алтернативи е дадена от Schаfer (1997, 27–28).
77 По-нататък в текста методите за анализ, които използват неоптимизиран масив от данни – с изключени липсващи
значения (без третиране), ще бъдат наричани „консервативен подход”.



грешки от всеки от m „приписани” масиви с данни според правилата, дадени от Рубин

(1987).  Чрез  обединяването,  на  многомерното  „приписване”  се  присвоява  може  би

твърде амбициозното предимство за преодоляване на проблемите с неадекватност на

приписаните значения в сравнение с останалите едномерни модификации, разгледани

по-горе.

Правилата на Рубин (1987) действат по следния начин: Нека чрез Q̂ 78 означим

параметъра  на  интересуващата  ни  генерална  съвкупност  и  чрез  U –  оценената

дисперсия. Например, Q̂  би могло да бъде оцененият регресионен коефициент, а U  –

квадратичната  грешка.  След  извършване  на  анализа  на  всеки  „приписан”  масив  от

данни получаваме m равноприемливи оценки Q̂ 1 , Q̂ 2 , …, Q̂ m  с отговарящите на

тях  дисперсии  1U ,  2U ,  …,  mU .  Тогава  общата  оценка  от  многомерното

„приписване” (комбинацията от всички m пъти третирани масиви с данни), или общата

оценка, се представя чрез формулата:

(ІІ.29.)  
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Общата дисперсия на оценката има два компонента, които отчитат разсейването

вътре във  всеки масив от  данни и между масивите.  Средната  „вътреимпутационна”

дисперсия ще бъде 

(ІІ.30.)  
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т.е.  средна от оценките на  дисперсии на всички  m пъти приписани масиви с

данни. 

“Междуимпутационната” дисперсия

(ІІ.31.)   
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е дисперсията между оценките. Общата дисперсия T е сума от два компонента с

допълнителен коригиращ фактор, за да се изчисли симулационната грешка на Q .

(ІІ.32.) B
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Корен квадратен от  Т е общата стандартна грешка, свързана с  Q . Разбира се,

ако не липсваха данни, тогава Q̂ 1 , Q̂ 2 , …, Q̂ m  биха били идентични и В ще бъде

равно на 0, а общата дисперсия Т ще бъде равна на U . 

78 Запазваме оригиналните означения, дадени от Рубин в (1987).



Доверителен интервал при 95% гаранционна вероятност може да се получи като

TQ 2 .  Като цяло все пак е по-добре да се изчислят интервали,  като се използва

приближението:

(ІІ.33.) TtQ df ,

където  dft  изразява квантил от t-разпределението на Стюдънт със степени на
свобода:

(ІІ.34.)    
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Проверката на хипотезата, че Q=1 е статистически значима и може да се направи

чрез сравняване на отношението TQ / с t-разпределението.

При безкраен брой приписвания (m= )  общата дисперсия намалява до първия

компонент  (U )  и  доверителният  интервал  се  построява  при  предположението  за

нормално разпределение (df= ) .  В общият случай степените на свобода зависят от

броя приписвания и от относителните размери на B и  U .  Когато B е по-голямо от

(доминира над) U , степените на свобода са близки до минималната стойност на m-1,

но когато U  е по-голямо от B, степените на свобода клонят към безкрайност. 

Ако изчислената стойност на df е много малка – да кажем, по-малка от 10 – то се

предполага,  че  по-голяма  ефективност  (т.е.  по-точни  оценки  и  по-тесни  интервали)

могат да бъдат получени чрез увеличаване на броя на приписванията m. Ако df е голям

обаче, се предполага, че ще се спечели малко от повече m.

Рубин (1987) показва също, че отношението между липсващата информация и

обема на генералната съвкупност Q е:

(ІІ.35.)
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и  се  увеличава  в  зависимост  от  дисперсията  при  неотговорилите.  И  двата

квантила са полезни статистически измерители, разкриващи колко силно извадковата

оценка  на  интересуващия  ни  параметър  на  генералната  съвкупност  може  да  бъде

повлияна от липсващите данни.

Ще добавим, че важни статистически въпроси не могат да намерят отговор чрез

доверителния интервал или проверката на хипотези за обособения параметър Q. Някои



автори (Shafer, 1998) често се занимават с определяне размера на общата статистическа

значимост на група коефициенти в един модел или проверка на мощността на критерия

на  модела  при  подбора.  Основните  правила  за  многомерни параметрични  изводи и

заключения  от  данни,  които  са  обработени  чрез  многомерно  (множествено)

„приписване”, може да се видят в книгата на Шафер (1997, 112–118). 

За съжаление, прилагането на тези правила чрез съществуващите статистически

програми не винаги е разбираемо и лесно. В специалната литература се посочва, че се

правят изследвания върху разработване на методи за проверка на  ефективност–при–

подбора (goodness-to-fit) и модели за структурни равенства.

В  анализа  на  масиви  с  данни,  обременени  с  липсващи  значения,  в

последните  години  са  налице  действителни  постижения.  Съвременните  техники  за

липсващи данни, които конкурират значително на старите „ad hoc” процедури, вече са

изцяло на  разположение  на  анализаторите.  Според  Шафер (Schafer,  1997)  сред тези

нови  техники  многомерното  „приписване”  е  особено  мощен  метод  заради  своята

общоприложимост.  Той твърди,  че  стандартните  програми за  анализиране  на  данни

като  SAS,  SPSS,  LISREL  по  принцип  не  са  били  проектирани  за  обработка  на

информационни масиви с висок процент на липсващи значения. Вероятно затова при

решаване на проблема с липсващите данни тези програми не предлагат най-доброто. В

този  смисъл  софтуерът  за  многомерно  „приписване”,  който  предлага  Шафер,  само

допълва, но не измества традиционните статистически програмни продукти.

Многомерното  „приписване”  наподобява  по-старите  методи  за  изтриване  на

случаи (case deletion) и „ad hoc” приписването в това, че третира липсващите данни в

самото начало,  преди започване на анализа.  За разлика от „ad hoc” методите обаче

многомерното  приписване  решава  проблема  с  необхвата  по  статистически  защитим

начин,  обединявайки  неустановения  характер  на  липсващите  данни  във  всички

статистически заключения.

Ще подчертаем,  че  многомерното  приписване  не  е  единственият  съвременен

метод за компенсиране на липсващите данни. Някои производители на статистически

софтуер започнаха да въвеждат начините за обработка на непълни данни директно в

определени видове моделиращи техники. Тези процедури са близки до многомерното

„приписване”  с  това,  че  осредняват  предполагаемото  разпределение  на  липсващите

данни. Разликата е в това, че осредняването се прави чрез използване на аналитични

или числени  методи,  вместо  чрез  описаната  симулация.  Програмите  за  многомерно

регресионно моделиране, включително HLM (Bryk, Raudenbush, Congdon , 1996) и SAS



PROC MIXED (Little et al., 1996) позволяват случайни, произволни модели на липсващи

значения  в  резултативната  променлива.  Две програми за  моделиране  на  структурни

уравнения,  Мх  (Neale,  1991)  и  Amos  (Arbuckle,  1995),  могат  да  направят  директна

оценка на максималното правдоподобие, използвайки и двата вида данни – с пълни и

непълни случаи. С уместно големи обеми на извадките тези преки методи за оценка на

максимално  правдоподобие  биха  довели  до  абсолютно  същите  резултати,  както

многомерното  „приписване”.  Всъщност  преките  методи  за  оценка  на  максималното

правдоподобие биха били малко по-ефикасни в сравнение с многомерното приписване,

защото не разчитат на симулация. В степента, в която тези преки методи са достъпни,

Шафер ги препоръчва.  При много видове изследователски  задачи  обаче все  още се

използват  непреки  процедури.  Например  не  е  създаден  статистически  програмен

продукт, способен да работи с логистичен регресионен модел с липсващи значения на

резултативни  и  факторни  променливи.  Преките  методи  за  оценка  на  максимално

правдоподобие  са  твърде  усложнени  в  изчисленията  и  изискват  специализирано

прилагане  на  всеки  нов  тип  модел.  От друга  страна,  многомерното  „приписване”  е

техника, която веднага може да бъде приложена при голям брой проблеми в модела. 

Важна характеристика на „приписването” е, че неговата основа е  единичният

случай за разлика от претеглянето, което борави със съвкупности от единици. Поради

тази причина методът отделя сериозно внимание на вида на разпределението (реално

или предполагаемо), както и на причините за отпадане на единици. Различните работни

хипотези  на  метода  и  неговите  модификации,  въпреки  усилията  на  техните

привърженици,  все  още  не  могат  да  се  освободят  от  някои твърде  сериозни

недостатъци и във всички случаи ще предизвикват дискусия още много време.

* * *



Трета глава

СРАВНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗЛИЧНИ
МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИЗВАДКОВИ ДАННИ –

БЪЛГАРСКИЯТ И ЧУЖДЕСТРАННИЯТ ОПИТ

І. Оптимизация на извадка при необхват – пример от българската практика
на ЕСИ

За тази цел се анализират данните от реално осъществено извадково емпирично

социологическо  изследване  (1994 година79).  Основните  аргументи  да  изберем тъкмо

тази извадка за анализ са следните:  първо, възможностите, които тя ни предлага със

стриктно водената документация и проведеното методическо изследване за характера и

мащаба  на  загубените  данни;  второ,  големият,  подчертано  нетипичен  за  България

реализиран  извадков  обем;  трето,  изборът  ни  бе  предопределен  от  предприетите

усилия на изследователите да решат проблема с липсващите данни чрез допълнителна

нестохастична процедура, както и предоставената ни възможност да използваме тези

резултати.

Характерното в конкретния случай е, че изследваната съвкупност е нееднородна

по характер. Освен основна, стохастична извадка и планирано разширение е направен

опит да се компенсира загубената информация на терена чрез заместване на принципа

на квотата.  Предварително ще изтъкнем със съжаление,  че допълването на единици

чрез  нестохастични  процедури  в  случайна  извадка  е  често  срещано  явление  в

българската  социологическа  практика,  без  това  да  решава  проблемите.  Какви  са

данните?

1. Характеристика на извадката

Основната планирана извадка се състои от 348 гнезда, с n=3132 лица и 

планирани резерви от 1044 души (по 3 резерви за гнездо). 

На терена са реализирани 341 гнезда80 n=3069 души и планирано допълнение от 

123 души в това число:

Планирани лица общо: 3069 лица

Планирани гнезда:  341 гнезда

Планирани лица в едно гнездо:  9 лица

79 Данните  са  предоставени за  анализ  с  любезното  съдействие  на  агенция АССА-М,  за  което  сме задължени и
благодарим сърдечно.
80 Отпаднали са 7 гнезда на малки села около град София.



Фактически интервюирани лица:  2963 лица

От тях 28,5% заместени по квота:  844 лица

Доверителният  интервал  при  95%  гаранционна  вероятност  е  съответно  за

относителни дялове: 10%= 1%; 20%= 2%; 30%= 2,5%.

Подборът на единиците е направен въз основа на избирателните списъци и е

изпълнен  от  Националния  Статистически  Институт.  Извадката е  двустепенна

гнездова. На първа степен, чрез случаен подбор са излъчени гнездата – избирателните

секции по цялата територия на страната.  На втора степен,  от списъка на избраните

секции, чрез прост случаен подбор са избрани случайно по 12 души – 9 души основни и

3 резерви.  Интервюерът  работи  по  реда  в  предоставения  му списък.  Отпадат  лица,

които вече не живеят на този адрес или които отказват да участват в изследването.

Освен  планирано  допълнение,  което  у  нас  е  добило  гражданственост  като

„напрегната  извадка”,  методиката  на  извадката  допуска  и  едно  свръхразширение  –

заместване по квотна матрица. То е извършено при спазване на следните правила: ако

интервюерът не е достигнал определените 9 интервюта в едно гнездо, той има право да

допълни  бройката  за  гнездото,  като  подбира  по  квотни  признаци  лица,  живеещи  в

съседен апартамент, на съседен етаж или на съседен адрес. При заместването по квота

се  изисква  изпълнение  на  квотна  матрица  според социодемографските  признаци:  1)

пол; 2) възраст, която е  близка до възрастта на отпадналото от списъка на извадката

лице; 3) етническа принадлежност;

По-рано  посочихме,  че  в  практиката  изследователите  моделират  „напрегната

извадка”, най-вече с цел компенсиране на липсващите данни (планирана компенсация

на необхват). Извадката на изследването също е напрегната, независимо от големият й

обем – 2963 души в сравнение с приетия за България „стандарт” от около 1200 души.

Реализираните резерви (планирано допълнение) не са значителен дял – само 4%, докато

заместването по квота, което е допълнителна, непланирана процедура, е значително –

29%.

В модела на изследването е предвиден методически въпросник, с който да се

събере информация за характера, мотивите и мащаба на отпадналите единици. Това се

оказва  една  много  добра  идея,  но,  за  съжаление,  подобна  стратегия  изглежда  се

използва в българската практика на ЕСИ само като изключение. 



Анализът  разкри,  че,  причините за  отпадане на  единиците  от  извадката  са

главно следните (Таблица І.1.):

Таблица І.1.

Причина за отпадане Брой Отн. 
дял

Отказ 110 3,5

Неоткрити за периода на изследването

(в болница, войници, студенти, командировка, извън селището по 
друга причина)

501 16,0

Неоткрити на посочения адрес 

(съборени къщи, временно пребиваващи, вече на друг адрес)
407 13,0

Починали 16 0,5

Общо 1034 33,0

Таблица І.2

Разпределение на извадката

Извадка Брой лица Отн. дял

Основна извадка 1985 67,2

Планирано допълнение (резерви) 123 4,2

Свръхразширение (заместване по квота) 844 28,6

Общо 2952 100

Заместването по квота оценяваме като значително по относителен дял, както в

сравнение  с  планираното  разширение,  така  и  особено  по  очакваните  рискове  за

„изкривяване”  представителността  на  извадката.  Първоначалната  програма  на

теренната  работа не е  предвиждала такова съотношение.  Този проблем възниква по

всяка вероятност и главно от неуспешно решени организационни проблеми на терена.

2.  Сравнение  на характеристиките  на извадката с  параметрите на генералната

съвкупност

За да се анализира до каква степен представителността на извадката е повлияна

от  тези  замествания,  направихме  сравнение  между  оценките  от  извадката  и

параметрите  на  генералната  съвкупност  (според  наличните  официални  данни  –

Преброяване  на  населението  –  1992,  НСИ).  Поради  спецификата  в  методиката  на

подбора,  освен  първоначалното  разпределение  на  извадката,  използвахме  и



разпределението на обединената извадка. Тя е реализираната извадка = основна извадка

+ планираното допълнение (резерви).

Номиналните данни от извадката при разпределение по признаците пол, възраст 

и населено място, са показани в Таблица І.3.:

Таблица І.3.

Данни В извадката

n

В ген. съвкупност

N

Отклонени
е

(N-n)

Пол (%) (%) (%)

Мъже 46 49 (3)

Жени 54 51 (-3)

Възраст

15-30 25 31 (6)

31-40 21 18 (-3)

41-50 20 19 (-1)

51-60 16 16 (0)

61-98 18 16 (-2)

Нас. място

София 14 14 (0)

Голям град 33 31 (-2)

Малък град 22 22 (0)

Село 31 33 (2)

Очертаха се разминавания между характеристиките на извадката и параметрите

на генералната съвкупност. Те като че надхвърлят определената стохастична точност.

Например признакът „възраст“. Оценяваме това отклонение само като видимо, предвид

намаления  обем  на  извадката  по  групи,  което  неизбежно  повишава  размера  на

стохастичната грешка. При останалите сравнявани групи отклонението не надхвърля

очаквания й размер.

3. Ефекти върху извадката 

Ще изследваме този проблем, като разгледаме какви са разпределенията, когато

разделим извадката на части: основна извадка, планирани резерви, заместване по квота,

основна извадка+резерви. 



Резултатите са представени в Таблица І.4. Основният аргумент за такова

разделяне  на  извадката  е  стохастичният  и  нестохастичният  характер  на

различните подизвадки (части на извадката). 

За  да  установим  какво  е  влиянието  на  свръхразширението  (заместването  по

квота) върху представителността на извадката, анализираме разпределението, след като

извадката се раздели на съставните си части (основна, резерви, заместване по квота). 

Таблица І.4.

Сравнение на характеристиките на извадката с параметрите на генералната
съвкупност

ЕСИ (1994) Основна
извадка

Планирани
резерви

Заместване по
квота

Основна
извадка +
резерви

Ген.
съвкупност**

Пол (%) (%) (%) (%) (%)
Мъж 46 53 46 47 49
Жена 54 47 54 53 51

Възраст ***
15-20 6 1 7 6 12
21-30 18 2 23 17 19
31-40 21 8 23 20 18
41-50 20 25 20 20 19
51-60 17 24 13 17 16
60+ 18 40 14 20 16

Нас. Място
София 13 6 17 13 14
Голям град 32 43 35 32 31
Малък град 22 27 22 22 21
Село 33 24 26 33 33

Изхождаме от презумпцията,  че свръхразширението (заместването по квота) е

извадка  от  извадката  и  отклоненията  (ако  има  такива)  не  биха  имали  съществено

значение  за  представителността  на  информацията  просто  защото  сравняваме  тъкмо

тези дялове от квотата, които при коректно заместване не следва да дават отклонения.

Ако  тази  хипотеза  не  е  вярна,  изместванията  в  данните  не  биха  могли  да  бъдат

контролирани и дори не би било възможно да бъдат прогнозирани.

При  сравнение  на  разпределението  на  реализираната  извадка  и  планираното

разширение (резерви) получаваме следните резултати (Таблица І.5.):

 Допълване по квота не е правено.
** Данни от преброяване на населението – декември 1992 г. (НСИ).
*** Данните са преизчислени според интервалната скала, използвана в изследването.



Таблица І.5.

Разпределения Основна извадка ( 1n ) Резерви  2n

Пол (%) (%)

Мъж 46 53

Жена 54 47

Възраст

15-30 24 3

31-40 21 8

41-50 20 25

51-60 17 24

61-98 18 40

Населено място 

София 13 6

Голям град 32 43

Малък град 22 27

Село 33 24

И тук разликите, които наблюдаваме, могат да се дължат и на случайни фактори,

тъй като подизвадката на резервите е с малък обем ( 2n 123). Като относителен дял

резервите са повече при мъжете в големите и малките градове, както и при хората на

възраст над 41 години. Разпределението на извадката обаче не е балансирано. Вероятно

е допуснато систематично отклонение още при моделирането.

Ще се опитаме да обединим основната извадка и резервите. Нейният анализ се

налага заради вероятностния подбор и поради факта, че всъщност това представлява

основната  реализирана  стохастична  извадка.  Сравнението  с  разпределението  на

заместването по квота показа следните резултати (Таблица І.6.):



Таблица І.6.

Разпределения Основна извадка
+ резерви
 21 nn 

Заместване по
квота  q

Отклонени
е

 21 nn  -
q

Пол (%) (%)

Мъж 47 46 (1)

Жена 53 54 (-1)

Общо 100 100 -

Възраст

15-30 23 29 (-6)

31-40 20 23 (-3)

41-50 20 21 (-1)

51-60 17 13 (4)

61-98 20 14 (6)

Общо 100 100 -

Населено място 

София 13 17 (-4)

Голям град 32 35 (-3)

Малък град 22 22 (0)

Село 33 26 (7)

Общо 100 100 -

Приведените  обобщени данни разкриват  няколко съществено важни момента.

Първо, заместването по квота се различава като относителен дял от основната извадка.

Изключение от това има при малките градове, по пол и по възраст (във възрастовия

интервал  41-50  години).  По  признака  „пол”  отклонението  е  в  рамките  на  приетата

стохастична точност. Резултатът не е изненадващ – той трябваше да се очаква заради

механизма на квотното заместване.  Второ,  наблюдаваните отклонения предизвикват

въпроси,  засягащи  „работоспособността”  и  ефективността  на  предложените

методологически  решения  с  цел  компенсация  на  неучаствалите  в  интервюто.

Причините са  основно две:  1)  извадката  е  напрегната  предварително  и се  очакваше

резервите да компенсират възникващите загуби от необхвата,  и 2) извадковият обем

значително  надвишава  (повече  от  два  пъти)  традиционно  използваните  обеми  в

национален мащаб.



Въпросът  е  как  заместването  по  квота  влияе  върху  представителността  на

извадката? Има ли смисъл от него, дали то осигурява „извадка от извадката”81, т.е.

доколко и дали изобщо запазва представителния характер на извадката, ако се оценява

по характеристики, участващи в заместването по квота. 

За да проверим това, приложихме82 метода  ². Коефициентът  2
EM  се оказа с

относително високи стойности за всички сравнявани характеристики, с изключение на

разпределението по пол, където характеристиката  2
EM е статистически значима при

неприемлив риск за грешки от І-ви род ( 79932,0 ). За всички останали резултатите

са статистически значими при  05,0 .  В конкретния пример има основание да се

допусне,  че  заместването  не  е  осигурило  „извадка  от  извадката”.  Наблюдаваните

резултати  не  могат  да  се  обяснят  само  със  случайни  влияния,  следователно  няма

основания  да  вярваме,  че  приложените  процедури  са  осигурили  запазването  на

представителния характер на извадката. Доказателство за това е обстоятелството, че не

се е получило очакваното изравняване на характеристиките й с тези на генералната

съвкупност.  Фактът,  че  за  разпределението  по  пол  резултатът  остава  реално

статистически незначим, не опровергава, а по-скоро потвърждава направения извод.

 Таблица І.7.

Социално-демографска
характеристика

²

Коефициент на
Пирсън

Статическа
значимост

Пол 83 0,6463 0,79932

Възраст 31,75545 0,00000

Населено място 13,29509 0,00404

При  сравняване  на  основната  извадка  планираното  разширение  (резерви)  и

свръхразширението (заместване по квота) (таблица І.4.) също се открояват различия:

Първо,  между  основната  извадка  и  генералната  съвкупност  се  наблюдава

несъвпадение и  по трите  социално-демографски признака – пол,  възраст  и  населено

място. Жените са преобхванати – 53% спрямо 51% от генералната съвкупност. Според

признака  „възраст” регистрираме  преобхват  на  лицата  на  възраст  31-40  и  над  60

81 Повече информация по този въпрос може да се намери в Киш и Хес (1958), Джессен (1985).
82 Съйкова Ив., Б. Чакалов, Методология и методика на социологическите изследвания, С. 1977.
83 В конкретния пример полът не оказва влияние върху темата на изследването – „Електорални нагласи”. Поради
тази причина връзката между двете променливи не е значима. Затова можем да изключим тази характеристика от по-
нататъшния статистически анализ.



години.  При признака „населено място” несъвпаденията  са по-незначителни.  Пълно

припокриване има при селата (Таблица І.4.). 

Изводът е, че, независимо от големия обем на планираната извадка (3132 лица),

реализирането  й  не  е  довело  до  желаните  компенсации  и  не  е  ефективно  въпреки

планираното  допълнение  (резерви)  от  1044  единици.  От  планираната  извадка  са

реализирани само 67,2% или 1985 души, от резервите – 4,2% или 123 души, което е

само 12% от общите резерви. Общо загубите в обхвата са „компенсирани” по време на

изследването чрез свръхразширението (заместване по квота) от 28,6% или 844 души. 

Второ,  прави  впечатление,  че  планираното  допълнение  и  свръхразширението

имат  различна  структура  (разпределения).  В  разпределението  по  социално-

демографските  признаци  няма  нито  едно  съвпадение.  Изпълнението  на  квотното

заместване  е  останало  далеч  от  определените  в  модела  на  изследването  рамки.

Логичното обяснение за това разминаване трябва да се потърси в неблагополучията при

организиране работата на „терена”.

Таблица І.8.

(%) Пол Възраст

М Ж 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 60+

Резерви  2n 53 47 1 2 8 25 24 40

Заместване  q 46 54 7 23 23 20 13 14

(%) Населено място

София Голям град Малък град Село

Резерви  2n 6 43 27 24

Заместване  q 17 35 22 26

Трето,  заместването  по  квота  има  по-близки  характеристики  до  основната

извадка в сравнение с излъчените по случаен начин резерви и това е логично да се

очаква,  тъй като то  е  зададено  със самия модел на  заместването,  както и  в общата

извадка.  Затова  сходството  с  основната  извадка  не  е  трудно  за  обяснение  –  то  е

следствие  от  модела  на  квотното  заместване.  Ще  добавим,  че  като  правило  най-

достъпен за изпълнение при заместване по квота е признакът „пол”.  Няма сериозни

основания да се твърди, че в този случай квотната подизвадка е с по-голяма точност от

резервите. Що се отнася до изпълнение условията на извадката на „терена”, може само

да се предполага дали те са изпълнени според предписанието.



Таблица І.9.

(%) Пол Възраст

М Ж 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 60+

Осн. извадка ( 1n ) 46 54 6 18 21 20 17 18

Заместване  q 46 54 7 23 23 20 13 14

(%) Населено място

София Голям град Малък град Село

Осн. извадка ( 1n ) 13 32 22 33

Заместване  q 17 35 22 26

И  тук  беше  използван  метода  Хи-квадрат,  за  да  разберем  дали  различните

допълнения (планирани и/или непланирани) са „извадка от извадката”, дали се запазва

представителният характер на извадката и всъщност дали и доколко те са се оказали

ефективни. Резултатите показват, че също са налице различия (разминавания) между

характеристиките на извадката  и съответните параметри на генералната  съвкупност.

Все с оглед на задачата, за тази проверка беше приложен и интегралният коефициент на

Гатев. Той, както е известно, дава възможност да се правят сравненията не по двойки, а

като се отчита цялостно неравномерността на структурите (разпределенията) и като се

оцени степента на изместването.

За  целта  на  този  анализ  е  необходимо  да  се  измери  разликата  между  двете

едномерни структури, за да се разкрие сравнителната им неравномерност (ако е налице

такава)  (Гатев,  1995,  270).  В  нашия  случай  става  дума  за  изследване  на

неравномерността в три аспекта (насоки): 1) между основната реализирана извадка (

21 nn  ), от една страна, и генералната съвкупност (N), от друга; 2) между планираното

допълнение (резерви – 2n ) и генералната съвкупност; и 3) между свръхразширението

 q  (заместването  по  квота)  и  генералната  съвкупност.  Оценките  са  направени  по

формулата:

(ІІІ.1.)
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където:  iv  и  jv  са  относителните  дялове  съответно  в  двете  структури

(например основната реализирана извадка със структурата – параметър на генералната

съвкупност). Теоретично интегралният коефициент се движи в граници между 0 и 1.

Колкото  е  по-близък  той  до  0,  толкова  различието  между  двете  съвкупности  е



незначително  и  обратно  –  при  коефициент,  равен  на  1,  има  тотално  разминаване

(несъответствие) между двете структури.

Резултатите  показаха,  че  най-значимо  различие  (Таблица  І.10.)  има  при

планираното разширение (резерви) по признака „възраст” – 0,5093. 

Таблица І.10.
Интегрален коефициент за сравнителна неравномерност

Извадка Пол Възраст Населено място

Основна извадка + резерви 0,0280 0,1328 0,0244

Основна извадка 0,0424 0,1216 0,0235

Резерви 0,0504 0,5093 0,2352

Заместване по квота 0,0424 0,1496 0,1183

Резервите показват отклонение от извадката и по „населено място”. Като цяло

заместването по квота  не оказва съществено влияние върху точността  на извадката,

макар  че  при  възрастта  и  населеното  място  коефициентите  също  имат  стойности,

различни от нула. Основната извадка дава отклонение при признака „възраст” (0,1216).

За всички останали признаци интегралният коефициент не е висок.

При  групиране  на  структурите  основна  извадка  +  резерви интегралният

коефициент се понижава по стойност само по „пол” и се повишава при признаците

„възраст” и „населено място”. Този факт е интригуващ, защото, първо, изследванията

показаха, че планираната извадка (т.е. основната извадка и резервите) не е изпълнена

при стриктно спазване  на условията;  второ,  резервите,  излъчени по случаен  начин,

(при  равни  други  условия),  демонстрират  отклонение,  което  надхвърля  рамките  на

допустимото – в  определена степен се наблюдава противоречие с  предписанията  на

методиката за подбора; и трето, обстоятелството, че извадката е с относително голям

обем,  по  никакъв  случай  не  гарантира  запазването  й  като  представителна84 след

подобни методически вмешателства. 

От направените анализи може да се заключи, че усилията на изследователите за

компенсиране обхвата на извадката и спазване на стохастичната процедура по време на

теренната  работа са  от  голяма  важност.  И  най-перфектният  модел  на  изследването

лесно може да бъде опорочен от неспазване изискванията за подбор на терена.  При

решаване на този проблем изследователите често попадат в центъра на един „порочен

кръг”. От една страна, използването на адресни списъци е за препоръчване, за да бъде

подборът наистина случаен и да осигури представителна извадка, що се отнася и до

84 Едно от основните предимства на големите по обем случайни извадки.(Съйкова, Чакалов, цит.произв.)



възможностите  за  контрол  върху  анкетьорската  мрежа.  От  друга  –  те  често  са

неактуализирани и поради това – неточни. Ефектите от това са поне два: 1) нарушаване

случайността на подбора, и 2) увеличаване дела на липсващите данни.

Нашето виждане е, че  броят и делът на необхванатите единици би могъл да

бъде намален чрез редица превантивни,  контролни и други процедури,  както и чрез

привличане на добре подготвени специалисти и разработване на удобни работни схеми,

позволяващи да се намаляват неблагополучията на „терена”. 

Броят неучастващи респонденти по причина „няма ги вкъщи” може да се намали

чрез повторни посещения, а броят „откази” да се минимизира с помощта на различни

процедури,  които  дискутирахме  в  предходните  части  на  труда.  Един  добър

изследователски  подход  е  да  насочим  значителна  част  от  усилията,  разходи  на

финанси,  време  и  материали  за  намаляване  „липсващите  данни”,  вместо  същите

ресурси да се използват на по-късните етапи в работата с непълни данни. 

Изследванията по темата разкриват,  че методите за оптимизация на извадката

при  непълноти  в  обхвата  (след  като  теренната  работа  е  приключила)  са  твърде

разнообразни. Всеки от тях има не само плюсове, но и минуси, както и различни по

характер  ограничения,  и не  е  лека  задачата  да се  подбере  най-подходящият  от  тях.

Резултатите  показаха  още,  че  дори  доброто  и  подробно  познаване  на  различните

подходи, методи и процедури не дава никакви основания да се използват те рецептурно

и само умозрително. Напротив, изборът на всеки от тях може да става успешно само

когато  през  „призмата”  на  изложените  в  труда  критерии  задължително  се  правят

конкретни изследвания за разкриване и оценка на специални ситуации и се проверява

доколко  са  валидни  за  всяка  от  тях  предположенията  (хипотезите),  залегнали  в

различните методологически подходи и решения.

Видяхме още, че големият обем на извадката невинаги е гарант за запазване на

представителният  й  характер  в  стадия  на  събиране  на  първичната  социологическа

информация.  При  изследването  от  1994  г.,  разликите  между  характеристиките  на

извадката и параметрите на генералната съвкупност се оказаха значителни – някои от

тях надхвърлят очакваните случайни колебания. Отклоненията могат да се дължат на

неспазване на процедурата  на подбор от страна на анкетьорския апарат,  както и на

„шумовете”, които привнася допълването по квота85 към стохастичната извадка.

85 Извън  темата  на  изложението,  бихме  искали да  подчертаем,  че  употребата  на  квотни  извадки в  българската
практика на ЕСИ се увеличава значително. Този извадков модел има своите безспорни предимства (евтин, бърз,
нетрудоемък  и  др.),  но  и  редица  ограничения  (нестохастичен).  На  квотата  се  приписват  качества,  която  тя  не
притежава. Резултати от подобни извадки се представят като „представителни”, което е недопустимо.



Търсене на решение на проблемите, пораждани от липсващите данни, винаги е

добра  изследователска  стратегия.  Ако  обаче  се  използват  подходи,  противоречащи

(несъобразени  с)  механизма  на  случайния  подбор,  рискът  резултатите  да  бъдат

обременени  с  неконтролирани  и  непредвидими  по  размер  и  посока  отклонения

(нестохастични  грешки)  е  почти  100%.  Съществува  реална  опасност  подобни

„допълвания”  да  „изкривят”  разпределението  на  извадката.  Като  цяло  то  може  да

престане да бъде повече „микромодел” на генералната съвкупност. При всички случаи

изборът  на  съответни  подходи,  методи  и  процедури  задължително  трябва  да  бъде

предшестван и обоснован със сериозни изследвания – иначе е  лесно да попаднем в

капана – „вместо да изпишем вежди, да извадим очи”.

* * *

ІІ. Сравнителен анализ на използване методите на претегляне и 
„приписване” в чуждестранния опит

Сравнителният  анализ  се  извършва  според  няколко  избрани  критерия:  1)

заложените  хипотези  за  механизма  на  загубата  на  данни,  както  и  за  формиране  на

съвкупността,  която  ще  бъде  третирана;  2)  използваните  методи  за  оптимизация  и

техните модификации; 3) оценката на резултатите, т.е. ефективността на направените

корекции.

Както  вече  изтъкнахме,  един  от  често  прилаганите  в  българската  практика

методи за оптимизация на извадката при необхват е претеглянето. Нашите проучвания

показаха, че тук нерядко се правят анализи само въз основа на получените данни. Често

използвана стратегия при анализ на данни с неотговорили (и в българската практика на

ЕСИ) е изследователските усилия да се ограничат върху получените случаи (събраната

информация) и реализираната съвкупност да се възприеме като случайна извадка от

генералната съвкупност (въпреки нарушения обем и структура).  Това обаче може да

доведе  до  заключения,  обременени  с  изместване,  ако  отговорите  зависят  от

наблюдаваните (или ненаблюдаваните) променливи, връзки и взаимодействия. 

Методът  „Приписване”  на  значения  (Imputation)  на  липсващи  данни  не  се

познава и не се прилага в българската практика на ЕСИ. Това обстоятелство наложи да

изследваме сравнителната ефективност на многомерното „приписване” през призмата и

с данните от опита на страни, в които тя е била използвана.



В сравнителен аспект тук ще анализираме ефектите от прилагането на три групи

подходи и методи: 1) най-често прилаганите подвидове на „приписването”, 2) няколко

модификации на класическо претегляне на данни, както и 3) изключване на единиците,

за които липсват данни, и анализ само на тези, за които е получена информация (по-

нататък  за  краткост  ще  наричаме  последния  консервативен  подход).  Известни

ограничения в изследванията в тази част на труда се породиха от затруднения достъп

до конкретни емпирични данни. Затова сравнителните анализи се основават предимно

на обобщени данни от литературни източници. Използвани са изводи и генерализации

на западни автори, като сме направили опит за систематизации и критична оценка на

постигнатото.

1. Базови хипотези 
В  цитирания  пример  на  Рао  и  колектив  (1998)  са  използвани  различни

съвременни техники за решаване на проблемите с липсващи данни. Случаят се отнася

до реално проведено лонгитюдинално изследване. Авторските решения се основават на

няколко  работни  хипотези,  характерни  за  метода  „приписване”  на  значения  на

липсващи данни. Накратко те се свеждат до следното: 1) неотговорилите се третират

при  презумпцията,  че  механизмът  на  неотговаряне  може  да  бъде  игнориран;  2)

характерът на величината на липсващата информация вероятно зависи от характера на

наблюдаваните  показатели;  3)  налице  е  и  зависимост  от  вълните  (повторенията)  на

провежданото извадковото изследване.

Основна  хипотеза  в  анализа  е,  че  данните  са  „загубени  по  случаен  начин  –

missing  at  random  (MAR)”. Последната  се  обосновава  с  факта,  че  при  множество

повторения (вълни) загубените данни най-често са „изцяло загубени по случаен начин

(MCAR)” или MAR.

Друга  важна  работна  хипотеза  е,  че  неотговорилите  са  с  еднакви

характеристики, достатъчно близки до тези на отговорилите във всичките вълни или

поне на отговорилите в последната вълна при последното повторение на изследването

(Bartholomew,  1961;  Cochran,  1977;  Samaranayake,  1993).  Иначе  казано,  авторите

предполагат и залагат идеята за приблизително еднакви разпределения на двете части

на извадките – отговорили и неотговорили.

Във втора глава, т.ІV. бе изяснено, че методите на претеглянето се използват,

за да се намали систематичното отклонение при оценките от извадковото изследване.

За  прилагането  им  се  залага  противоположната  хипотеза,  че  вероятностите  за



получаване  на  отговори  се  различават  при  отговорилите  и  неотговорилите  и  че  по

някакъв начин различните вероятности са известни или биха могли да се оценят. По-

нататък изследователите прилагат няколко начина за претегляне, като за тегла служат

тези различни вероятности. Част от тях изискват наличие на информация за връзките и

зависимостите между всички респонденти (Brick, 1996; Madow, 1983), т.е. включително

и хипотези за наличието на връзки между част (или между всички) променливи. Също

и за характера (модела) на последните.

Авторите (Rao et al., 1998) се опитват да докажат, че „приписването” на значения

(Imputation)  е  обосновано по-усъвършенстван метод при работа със загубени данни.

Следователно  техниката  на  приписване  може  успешно  да  замества  определени

значения  за  неотговорилите.  За  целта  се  използват  разполагаемите  данни  при

презумпцията за различни типове разпределения на отговорили и неотговорили. 

За  да  се  справи  с  изменчивостта  и  неустановеността  на  липсващите  данни,

Рубин (1978) предлага многократно приписване на значения и след това – синтезиране

(обединяване)  на  резултатите.  Така  той  се  надява  да  получи  обобщените  оценки

(Madow 1983; Rubin 1977, 1978, 1986, 1987; Rubin, Schenker 1986). Очаква се още тези

оценки да елиминират както „вътре-импутационната”, така и „между-импутационната”

неустановеност.

В лонгитюдиналното изследване,  посветено на употребата  на контрацептивни

средства  (Rao  et  al.,  1998),  за  решаване  на  проблемите  с  липсващите  данни  са

приложени няколко метода, след като авторите са заложили в анализа  три ключови

хипотези: 1) неотговорилите не се различават от отговорилите по признака „възраст”;

2) неотговорилите не се различават от отговорилите в последната вълна, контролирани

по  „възраст”;  3)  вероятността  за  употреба/неупотреба  на  контрацептиви  (обект  на

изследователския  интерес)  може  да  бъде  проектирана  (оценена)  чрез  тренда  между

различните  вълни  на  изследването;  4)  съществува  неслучайна  регресионна  връзка

между част от променливите при двете групи. В конкретния случай – връзка между

възрастта, отговорили/неотговорили и поредната вълна на изследването.

2. Модел на изследването
Представяме  изследване  на  екипа  на  Рао  (1998)  с  цел  да  направим  някои

сравнителни оценки на избраните методи и проведените процедури. Ще отбележим, че

основната  разлика между  сравняваните  методи  се  свързва  с  формиране  на

съвкупността,  която  служи  за  база  при  третирането  (отговорили,  неотговорили,



всички  респонденти  от  всички  вълни,  само  от  една  вълна  и  пр.).  Оценяваме  това

изследване  като  един  оригинален  изследователски  подход,  засягащ  пряко

анализираните в това научно изследване проблеми.

В  Таблица  ІІ.1.  анализираме  разликите  (в  сравнителен  аспект)  между

прилаганите оптимизационни процедури. Критериите за сравнителни оценки в случая

са: 1) базова съвкупност; 2) приети работни хипотези и други.

Таблица ІІ.1.

Основни характеристики на сравняваните методи

Метод Базова съвкупност Хипотези и други условия

Консервативен подход Само отговорилите МСАR

Претеглящи  измерители
по клетки

Отговорили и
неотговорили

Първи измерител, контролиран по
възраст. Вторият измерител е

контролиран по възраст и вълна на
изследването

“Hot deck” приписване Всички респонденти Неотговорилите са разпределени,
както отговорилите, във всяка

възрастова група.
Предиктивно приписване Всички респонденти Неотговорилите не се различават

от отговорилите
“Hot deck” приписване Отговорили в

последната вълна
Отговорилите са разпределени

подобно на отговорилите в
последната вълна във всяка

възрастова група
Предиктивно приписване Отговорили в

последната вълна
Неотговорилите са, както

отговорилите, в последната вълна
Конкретизиран модел Отговорили в

последната вълна
Вълните в изследването се
третират като интервална
променлива. Моделът се

контролира по вълни и възраст

2.1. Анализ на получените данни при консервативния подход

Игнорирането на липсващите данни с анализ само на получената информация

нарекохме „консервативен подход”. Авторите използват резултатите от консервативния

подход като  основа  за  сравнение  на  ефектите  при:  1)  третиране  и  2)  при  липса  на

действия за компенсация на липсващите данни от информационния масив. За целта се

анализират  само  отговорилите.  Неотговорилите  са  напълно  игнорирани.

Предположението в този случай е, че механизмът на загубата на данните е „напълно

загубени  по  случаен  начин  –  MCAR”.  Това  е  равнозначно  на  хипотезата,  че  двете

разпределения са достатъчно близки, различията между тях са случайни и достатъчно

малки, за да бъдат пренебрегнати.



2.2. Претеглящи измерители по клетки

Измерителите  третират  неотговорилите с  претегляне  на  отговорилите  чрез

използване  на  реципрочни  вероятности  при  отговорите.  Претеглящите  клетки  се

създават така, че да се осигури максимална хетерогенност между клетките и съответно

–  максимална  хетерогенност  вътре  в  клетките.  Изчисляват  се  два  претеглящи

измерителя по формулата на Литъл и Рубин (1987).

При първия измерител възрастта се разделя на десет равни подгрупи,  т.е.  J

(=10) претеглящи клетки. 

При  втория  измерител за  претегляне  се  използват  факторите  „възраст”  и

„вълна  на  изследването”,  като  възрастта  се  разделя  на  10  равни  подгрупи  (J=10

категории); вълните на изследването са четири (К=4). Комбинацията от двата фактора е

използвана за създаване на претеглящи клетки.

2.3. „Hot-Deck” приписване на всички респонденти

Основното  предположение  тук  е,  че  неотговорилите  са  разпределени  както

всички отговорили във всяка възрастова група. За всеки неотговорил по случаен начин

се приписва значение за употреба на контрацептивни средства от всеки отговорил в

същата  възрастова  група  (през  5  години).  По-нататък  е  използвана  логлинейната

регресия  спрямо  завършените  масиви  от  данни  с  цел  да  се  оцени  връзката  между

променливите и употребата на контрацептиви. Този процес се итерира (повтаря) 5 пъти

и  оценките  се  обединяват  за  получаване  на  обща  оценка  според  правилата  на

многомерното „приписване”, описани по-горе.

2.4. Предиктивно приписване на всички респонденти

Основната хипотеза е, че разпределението на  неотговорилите не се различава

от  това  на  отговорилите86.  Оценяват  се  i  –  регресионните  коефициенти  от  лог-

линейната  регресия само на база  отговорилите.  За  k -тото приписване  се използват

оценките  ki  от  нормалното  разпределение   iiN  2, .  Приписва  се  употребата/

неупотребата  на  контрацептиви  Y  за  неотговорилите  с  помощта  на  предвидените

вероятности. Процедурата се итерира 5 пъти, оценките се осредняват, за да се получи

обща оценка. 

86 Макар авторите да не подчертават изрично, прави впечатление, че основната хипотеза за двете приписвания на
база всички респонденти е една и съща. В единия случай (2.3) се уточнява,  че неотговорилите са еднакви  като
разпределение с  отговорилите,  докато  при предиктивното приписване  (2.4.)  това  уточнение  не е  направено.  За
значението на тази разлика можем само да предполагаме.



Авторите  използват  два  предиктивни  (предвиждащи)  модела:  единият  е  с

контрол по възрастта, а вторият – по всички факторни променливи (възраст, година на

включване в изследването, местоживеене, метод на включване в изследването).

2.5. „Hot-Deck” приписване на отговорилите в последната вълна 

И при този метод важи предположението, че  неотговорилите са разпределени

подобно  на  последните  отговорили  във  всяка  възрастова  категория.  На  всеки

неотговорил (по случаен начин) се приписва значение на съдържателната променлива

(употреба на контрацептиви) от отговорилите в последната вълна на изследването за

същата възрастова група. Използва се също лог-линейна регресия за получените масиви

от  данни,  за  измерване  връзката  между  факторните  променливи  и  употребата  на

контрацептиви (разглеждана  като  резултативна  променлива).  Използваната  при този

метод съвкупност е тази на отговорилите в последната вълна на изследването.

2.6. Предиктивно приписване на отговорилите в последната вълна

Работната хипотезата тук е, че разпределението на неотговорилите е както при

отговорилите в последната вълна. Оценяват се  i  – регресионните коефициенти от

лог-линейна регресия, само на база отговорилите в последната вълна на изследването.

За  k -тото  приписване  се  изтеглят  параметри  ki  от  разпределението   iiN  2, .

Приписва се употребата на контрацептиви Y  за неотговорилите спрямо предвидените

вероятности.

Отново  се  използват  два  предиктивни  модела:  контролиран  по  възраст  и  по

всички  факторни  променливи.  Освен  това  се  използва  модел,  който  не  съдържа

признака  „година  на  включване”,  за  да  се  измери  чувствителността  на  резултатите

спрямо включване/ изключване на силно значими фактори в модела.

2.7. Конкретизиран модел с отговорилите в последната вълна

Тук  се  използва  един много  интересен  подход –  вълните  на  изследването  се

третират  като  интервална  променлива:  1–4  за  отговорилите  и  5  за  неотговорилите.

Моделът  се  контролира  според  вълните  и  техните  взаимодействия  (връзки  и

зависимости) с променливата „възраст”. Процедурата се изпълнява, принципно както

бе посочено по-горе. Осъществяват се 5 итерации, от които в крайна сметка се получава

общата оценка по смисъла на многомерното „приписване”. 

3. Симулирани информационни масиви. Анализ и оценки.



В основата на последващите трансформации на данните са три стратегии, които

третират  съвкупността  на  неотговорилите,  а  именно:  1)  неотговорилите  са  както

всички отговорили,  контролирано  по  възраст  (чрез  лог-линейна  регресия);  2)

неотговорилите  са  както  отговорилите  в  последната  вълна;  и  3)  съществува  тренд

между употребата на контрацептиви и вълната на изследването, като неотговорилите

могат да се обособят в отделна, пета вълна. 

Данните,  симулирани  според  тези  три  стратегии,  се  използват  за  оценка  на

потенциалното отклонение при различните трансформации, както и за съпоставка на

оценките и стандартните грешки с тези при резултатите, получени от консервативния

подход. 

В конкретния пример лонгитюдиналното изследване е организирано по повод

национална  програма  за  повишаване  здравната  култура  в  САЩ. Жените  на  възраст

между 12 и 59 години, които приемат определен медикамент, представляват целевата

група на проучването. 

Използвани са различни подходи за установяване на контакт с жените по време

на лечението. Авторите (Rao, 1998) ограничават анализа само спрямо жени, изследвани

6 месеца след края  на  терапията,  които са  се  включили в програмата  през периода

1990–1993 г. 

Изследването е повторено 4 пъти по метода на пощенската анкета (Rao, 1998, 3).

Описаните по-горе подходи и методи са приложени спрямо получените от него данни.

От  общо  106  463  жени,  включени  в  изследването,  59,7%  отговарят  на  първото

пощенско запитване, 13,6% на второто, 9,4% при контакт чрез въздушна поща и 2,3%

отговарят по телефона. 15% изобщо не са отговорили. От изследваните, 236 жени не

дават отговор на резултативната променлива (употреба на контрацептиви). 

Респондентите са имали поне три седмици за изпращане на попълнен въпросник,

преди да бъдат класифицирани като неотговорили и да бъде потърсен повторен контакт

(Фигура ІІ.1.).



Фигура ІІ.1.
Изследването

Начало на терапия Край на терапия Изследването

При първо
пощенско
запитване

При второ
пощенско
запитване

При
контакт

чрез
куриер

При тел.
Допитван

е

Изобщо
неотгов
орили

Общо

Брой на отговорилите 63,571 14,468 10,048 2,401 15,975 106,463
% от изследваната 
съвкупност

59,7 13,6 9,4 2,3 15,0 100

Употреба на 
контрацептиви сред 
отговорилите

65,0% 60,7% 58,9% 56,6% - 63,4%*

* сред отговорилите

Авторите  установяват,  че  употребата  на  контрацептивни  средства  намалява

между вълните  от  65% сред  тези,  които  отговарят  в  първата  вълна  на  56,6% сред

отговорилите  при  четвъртата  вълна.  Общо  63,4%  от  отговорилите  посочват,  че  са

ползвали  контрацептиви.  В  хода  на  проучването  изследователите  разполагат  с

информация за възрастта, годината на включване в програмата, местоживеене (регион)

и метод на включване (контакт) на всички жени. 

Прави  се  изводът,  че  само  възрастта  има  значимо  влияние  върху различни

наблюдавани  променливи  –  например  върху  нивото  на  отговори  или  върху

резултативната  променлива  (употреба/неупотреба  на  контрацептиви).  Връзката  е

установена като нелинейна при най-младите и най-възрастните жени. Там всъщност се

проявяват  най-големи  нива  на  неотговаряне.  Неотговорилите  сред  най-младите  са

17,7%, сред най-възрастните – 21,7%. 

На  Фигура  ІІ.2.  е  представена  връзката  между  възрастта  и  честотата  на

неотговаряне, а на Фигура ІІ.3. – връзката между годината на включване в програмата и

неотговарянето (Rao 1998, 4). 

0 115 месеца

Година на включване в програматаГодина на включване в програмата



По-долу представяме обобщените резултати от направените сравнения. Според

данните  в  Таблица  ІІ.2.  оценките  за  употребата  на  контрацептиви  варират  между

62,37% и 63,38%. Всички методи освен консервативния подход подценяват оценката на

разпространението (употребата на контрацептиви). 

Figure 2
Association of Age to Non-Response
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Figure 3
Association of Enrollment Year to Non-

Response
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Фигура ІІ.2.
Зависимост на неотговорилите от възрастта
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Таблица ІІ.2.

Методи Употреба на
контрацептиви (%)

Стандартна грешка

Консервативен подход (само 
отговорилите)

63,38 0,16

Претегляне87 63,18 0,15

Hot-Deck приписване
(всички респонденти)

63,19 0,16

Предиктивно приписване
(всички респоненти)

63,17 0,15

Hot-deck приписване (само отговорилите 
в последната вълна)

62,48 0,17

Предиктивно приписване (само 
отговорилите в последната вълна)

62,44 0,24

Претегляне88 62,48 0,22

Конкретизиран модел (1–4 вълна 
отговорили, 5 вълна – неотговорили)

62,37 0,25

Анализът на получените данни, без неотговорилите, дава отклонение, тъй като

не отчита връзката на възрастта с отговора и резултата, т.е. има ли бременност или не.

Стандартните грешки на оценките,  получени от всички респонденти,  са подобни на

стандартната грешка на оценката, получена при консервативния подход – само на база

отговорилите.  Методът,  използващ  респондентите  в  последната  вълна,  както  и

конкретизираният  модел  имат  по-високи  стандартни  грешки  заради  малкия  брой

отговорили  в  последната  вълна,  използвани,  за  да  се  предвиди  употребата  на

контрацептиви сред неотговорилите.

За да се оцени ефективността на различните описани методи, се създават 1000

симулирани масива с данни. След това отклонението и обхвата при 95% доверителен

интервал се изчисляват отделно за всеки метод. 

Връзката  между  възрастта  и  оценката  на  употребата  на  контрацептиви  се

оценява като обратнопропорционална, докато тази между възрастта и отговарянето –

като правопропорционална.  Най-младите и най-възрастните жени посочват по-ниски

нива  при  оценката  на  употребата  (съответно  10,2% и  30,6%),  както  се  е  очаквало.

Констатацията е, че връзката между другите фактори и употребата на контрацептиви

при прием на медикамента не е статистически значима. 

Анализът  показва  наличие  на  връзка  между  възрастта  и  употребата  на

контрацептиви (Rao, 1998, 5). Всички променливи са категорийни,  с две или повече

87 Основано само на възрастта.
88 Претеглянето се извършва на база възраст и вълна на изследването.



разновидности,  резултативната  променлива  (наличие  на  бременност)  също  е

категорийна, но само с две разновидности, т.е. дихотомна променлива.

Авторите89 сравняват оценките за употребата на контрацептиви с оценките на

техните стандартни грешки. Подчертава се също, че интерес представлява измерването

на най-разпространения вид употреба на контрацептиви (поне 6 месеца след терапията)

и неговата връзка с възрастта. Резултатите се използват за оценка на връзката в лог-

линейни регресионни модели.

Получените  данни  дават  информация  по  вълни  за  възрастта  и  вълната  на

изследване за всички жени и оценката на употребата сред отговорилите. Допуска се

хипотезата,  че  наблюдаваните  данни  са  „действителни”  (truе).  Моделира  се  връзка

между  възрастта,  вълните  и  резултата  (наличие  на  бременност),  за  да  се  създадат

параметри, които се използват при симулиране на 1000 масива с данни.

Различните  методи  за  третиране  на  неотговорилите,  описани  по-горе,  са

приложени  към  всеки  един  от  1000  симулирани  масиви.  При  всеки  от  3-те  опита

методите,  които  третират  всички  респонденти,  отговорилите  и  употребяващите

контрацептиви  от  вълни 1–4,  са  събрани  заедно,  за  да  се  получат  данни  за  всички

отговорили и употребяващите контрацептиви сред отговорилите. 

За методите, които използват само отговорилите в последната вълна, авторите

третират жените от вълни 1–3 като първи, а отговорилите от 4 вълна – като последни

респонденти.  Употребяващите  контрацепция  сред  вълни  1–3  са  третирани  като

употребяващи сред първите респонденти, а другите – като употребяващи контрацепция

сред последните респонденти. 

Оценките  на  параметъра  (% употреба  на  контрацептиви),  на  систематичните

грешки и на стохастичните при 95% доверителен интервал са изчислени за всеки от

симулираните  масиви  с  данни.  Отклоненията  между  оценките  са  изчислени  като

разлика  между  оценката  на  разпространението  за  всеки  симулиран  масив  и

„действителната”  параметрична  стойност  и  се  дават  95% доверителни  интервали,  в

които  се  очаква  да  се  съдържа  „действителната”  стойност.  Обобщените  резултати

според хипотезата,  че неотговорилите са както всички отговорили, са представени в

табл. ІІ.3.

89 Използваните  формули  за  оценка  на  употребата  на  контрацептиви,  нейната  дисперсия  и  средна  квадратична
грешка, както и относителния дял на обхвата и действителните параметри, са изложени подробно в  Rao, 1998, 4.



Таблица ІІ.3.
Резултати от сравнението на показателите:

%iP  на употребяващите контрацептиви; стандартна грешка, средно
нестохастично отклонение и вероятност за обхват при осем алтернативни

метода, основани на 1000 симулации и презумпцията, че неотговорилите са като
всички отговорили

МЕТОДИ Употреба на
контрац.

(%)

Станд.
грешка

Средно
нестохастично

Отклонение

Вероятност за
обхват

(%)

Действителни параметри 63,18 0,15

Консервативен подход (само 
отговорилите)

63,38 0,16 0,20 77,00

Претегляне90 63,18 0,16 -0.0005 97,30

Hot-Deck приписване
(всички респонденти)

63,17 0,16 -0,004 95,80

Предиктивно приписване
(всички респоненти)

63,19 0,16 0,014 97,10

Hot-deck приписване (само 
отговорилите в последната 
вълна)

62,52 0,16 -0,66 4,60

Предиктивно приписване 
(само отговорилите в 
последната вълна)

62,49 0,21 -0,69 9,30

Претегляне91 62,52 0,21 -0,66 11,20

Конкретизиран модел (1–4 
вълна отговорили, 5 вълна – 
неотговорили)

62,38 0,24 -0,80 3,30

При  консервативния  подход  се  наблюдава  по-нисък  обхват  в  сравнение  с

номиналното  равнище  (95%).  Методите,  които  използват  като  основа  всички

респонденти, постигат номинални обхвати. Претеглянето, базирано само на възрастта, е

с  най-малко  отклонение.  Преобладаващата  оценка  за  употребата  на  контрацептиви,

получена от методите, които използват отговорилите в последната вълна за приписване

на  значения  на  неотговорилите,  е  с  по-голямо  отклонение  и  респективно  по-малка

точност, отколкото при методите, които използват всички респонденти като източник

на приписванията. Конкретизираният модел отчита тренда за преобладаващата оценка

на употребата на контрацептиви според вълните на изследването и дава най-ниската

оценка за употребата. Обхватът при последните четири метода изглежда относително

нисък – предполага се, че неотговорилите са както отговорилите в последната вълна. 

90 Претегляне само според възрастта.
91 Претеглянето се извършва на база възрастта и вълната на изследването (wave of response).



В Таблица ІІ.4. са показани: оценките на параметъра iP % – делът на употреба

на  контрацептиви,  стандартните  грешки  на  средното  нестохастично  отклонение  и

вероятността за обхват. 

Таблица ІІ.4:
Резултати от сравнението на показателите:

%iP на употребяващите контрацептиви; стандартна грешка, средно
нестохастично отклонение и вероятност за обхват при осем алтернативни

метода, основани на 1000 симулации и презумпцията, че неотговорилите са като
отговорилите в последната вълна

МЕТОДИ Употреба на
контрац.

(%)

Станд.
грешка

Средно
нестохастично

отклонение

Вероятност за
обхват

(%)

Действителни параметри 62,48 0,15

Консервативен подход (само
отговорилите)

63,38 0,16 0,90 0,00

Претегляне92 63,18 0,16 0,70 0,30

Hot-Deck приписване
(всички респонденти)

63,17 0,16 0,70 0,30

Предиктивно приписване
(всички респоненти)

63,19 0,16 0,71 0,30

Hot-deck приписване (само 
отговорилите в последната 
вълна)

62,52 0,16 0,04 86,60

Предиктивно приписване 
(само отговорилите в 
последната вълна)

62,49 0,21 0,01 94,40

Претегляне93 62,52 0,21 0,04 95,60

Конкретизиран модел (1–4 
вълна отговорили, 5 вълна – 
неотговорили)

62,38 0,24 -0,10 98,50

Консервативният подход не обхваща „действителната параметрична стойност”.

Оценката  от  претеглянето  на  база  на  възрастта  и  оценката  за  употребата  на

контрацептиви  (получена  като  се  използват  всички  отговорили)  са  значително

отклонени  и  имат  много  нисък  обхват.  Оценката  за  употребата  на  контрацептиви,

получена  от  метода,  който  използва  само  отговорилите  на  последната  вълна,  като

основа за приписванията, е с най-малко отклонение.

“Hot-deck”  приписването  с  отговорилите  от  последната  вълна  дава  по-малка

нестохастична грешка, защото в последната вълна има най-малко отговорили, които да

бъдат  приписани,  и  следователно  обхватът  е  по-близо  до  горната  граница  на

92 Претегляне само според възрастта.
93 Претеглянето се извършва на база възрастта и вълната на изследването (wave of response).



номиналното равнище. Най-големи стойности на вероятностите за обхват са получени

при последния от сравняваните методи (Таблица ІІ.4.).  При тази симулация втората

оценка  от  претеглянето  на  база  възрастта  и  вълната  е  с  най-малко  отклонение.

Конкретизираният модел има най-високата стандартна грешка и обхват,  по-висок от

номиналния.

Таблица ІІ.5.
Резултати от сравнението на показателите:

%iP на употребяващите контрацептиви; стандартна грешка, средно нестохастично
отклонение и вероятност за обхват при осем алтернативни метода, основани на

1000 симулации.
Неотговорилите се третират като 5-та вълна

МЕТОДИ Употреба на
контрац.

(%)

Станд.
грешка

Средно
нестохастично

отклонение

Вероятност за
обхват

Действителни параметри 62,44 0,15

Консервативен подход (само
отговорилите)

63,38 0,16 0,94 0,0

Претегляне94 63,18 0,16 0,74 0,3

Hot-Deck приписване
(всички респонденти)

63,17 0,16 0,74 0,2

Предиктивно приписване
(всички респоненти)

63,19 0,16 0,75 0,3

Hot-deck приписване (само 
отговорилите в последната 
вълна)

62,52 0,16 0,08 84,6

Предиктивно приписване 
(само отговорилите в 
последната вълна)

62,49 0,21 0,05 94,6

Претегляне95 62,52 0,21 0,08 94,3

Конкретизиран модел (1–4 
вълна отговорили, 5 вълна – 
неотговорили)

62,38 0,24 -0,06 99,0

В  Таблица  ІІ.5.  са  показани  оценените  действителни  параметри,  стандартни

грешки и обхвати, получени съгласно хипотезата, че съществува тренд (тенденция) на

употребата  на  контрацептиви  в  зависимост  от  вълните  на  изследването.

Неотговорилите се третират като отделна, пета вълна. 

Резултатите  показват,  че  консервативният  подход  и  методите,  използващи

всички отговорили за коригиране на неотговорилите, дават отклонени оценки и имат

или много нисък, или обхват, равен на нула. 

94 Претегляне само според възрастта.
95 Претеглянето се извършва на база възрастта и вълната на изследването (wave of response).



Методите,  основани на последните отговорили (в последната вълна),  са с по-

малки  отклонения  и  почти  достигат  горната  граница  на  номиналния  обхват.  Това

вероятно  се  дължи  на  факта,  че  неотговорилите  не  се  различават  значително  от

последните  отговорили.  Конкретизираният  модел е  с  най-малко отклонение,  но има

обхват, който е по-висок от номиналния.

Авторите на изследването (Rao et all., 1998, 17) коментират, че  резултатите са

чувствителни  спрямо  избраните  подходи,  методи и  модели.  Убедително  звучи

изводът,  че методите за оптимизация работят по-добре, когато заложените хипотези

съответстват на механизма на произвеждане (произход) на данните, респ. на механизма

на неотговаряне. 

Например  методите,  които  използват  всички  отговорили  за  елиминиране  на

неотговорилите,  работят  добре  според  първия  подход  –  хипотезата,  че  (1)

неотговорилите са като всички отговорили, но нямат удовлетворителни резултати при

другите два начина – (2) неотговорилите са както отговорилите в последната вълна и

(3) неотговорилите са обединени в 5-та вълна. 

Също  така  методите,  които  използват  отговорилите  в  последната  вълна  за

минимизиране на ефектите от загубените данни, показват добри резултати при втория и

третия  подход  за  произход  на  данните,  но  не  и  при  първия.  Методите,  които

контролират данните по възраст и вълни на изследването, работят по-добре при втория

и третия подход, но не и при първия.

Ще изтъкнем, че оценките, получени от консервативния подход – при работа

само с отговорилите, – са изместени и дават относително най-неудовлетворителни

резултати и при трите хипотези. При консервативния подход връзката на възрастта с

отговорите  и  резултата  (наличие  на  бременност)  не  се  взема  предвид.  Повечето  от

неотговорилите  са  разпределени  в  екстремумите  (минимума  и  максимума)  на

възрастта. Също така употребата на контрацептиви е по-ниска в крайните възрастови

категории. Последните отговорили (в последната вълна) се различават от първите по

употребата на контрацептиви. Има основание да се мисли, че неотговорилите вероятно

са  по-близки  като  разпределение  и  характеристики  до  последните  отговорили,

отколкото  до  първите.  Това  обяснява  защо  методите,  които  използват  последните

отговорили,  дават  по-добри  резултати  при  третия  опит  за  произвеждане  на  данни

(обособяване на неотговорилите в 5-та последна вълна).

Данните показват,  че оценката на параметъра ( %iP ) намалява в зависимост от

вълните на провеждане на изследването – това е доказателство за наличие на тенденция



(тренд). Оценява се, че методите,  които се основават на съвкупността от последните

отговорили, работят добре дори в ситуации, при които употребата на контрацептиви за

неотговорилите се екстраполира от модела, използващ линейна променлива за вълните

на изследването.  Това вероятно се дължи на факта,  че неотговорилите са по-близки

като  разпределение  до  последните  отговорили,  що  се  отнася  до  употребата  на

контрацептиви.  В  тази  ситуация,  ако  се  интересуваме  само  от  оценката  на  тази

употреба,  вероятно  няма  да  имаме  нужда  да  проследяваме  неотговорилите  в  4-тата

вълна освен ако не се стремим към увеличаване на нивото получени отговори.

В практиката консервативният подход се използва често и този пример е още

едно доказателство, че неговите резултати са с неконтролирано отклонение. Понякога

елиминирането на неотговорилите се прави според предположението, че те са подобни

на  отговорилите,  или  както  се  среща  в  литературата  –  представляват  „извадка  от

извадката”. 

Авторите изтъкват (Rao et al., 1998), че когато се прави интензивно проследяване

на  неотговорилите,  вторият  и  третият  подход  дават  много  по-валидни,  надеждни  и

достоверни  резултати.  В  изследването  неотговорилите  са  15%.  И  въпреки  че

отговорилите в последната вълна се различават от първите, разликата не е значима. В

изследванията, при които последните отговорили се различават значително от първите,

предположенията за разпределението на неотговорилите биха могли да имат по-голямо

влияние  върху  интересуващите  ни  оценки.  При  такива  ситуации  за  оценяване

разпространението на търсения ефект се препоръчва да се използват подходи, подобни

на  втория  и  третия.  Събирането  на  подробна  методическа  информация  за  всички

респонденти (отговорили и неотговорили) може да намали изместването при оценяване

на такива ефекти. 

Анализът  на  вълни  се  използва  преди  всичко  при  извадкови  изследвания.  В

някои случаи вълните позволяват проследяване на едни и същи респонденти за период

от време (повтаряне на наблюдението – панелни изследвания).  Освен това анализ на

вълни  се  прави  не  само  при  социално-медицински  изследвания  –  с  цел  оценка  на

ефекти в краткосрочен или дългосрочен план. В българската практика се провеждат

изследвания  на  домакинските  бюджети,  на  медийната  аудитория,  лонгитюдинални

демографски изследвания и др.

Би било много полезно за изследователите, ако се открие начин за оценка кога

да се спре издирването на неотговорилите – колко последващи посещения биха дали

оптимален резултат. Подобни методически решения обикновено се основават предимно



на анализ на разходите.  Би било добре,  ако те  също са продиктувани от това дали

издирването на неотговорилите над определен брой повторения на изследването ще

предизвика  статистически  значима  разлика  в  оценките,  които  интересуват

изследователя. 

Според  нас  нито  един  метод  за  оптимизация  на  липсващи данни  (преди,  по

време и след теренната работа) не може да бъде считан за „панацея”.  Търсенето на

компромис  между  изразходване  на  изследователски  ресурси  (финансови,  времеви,

професионални) и желана точност на информацията трябва да се прави балансирано и

отговорно, чрез прилагане на  сензитивен подход. Изследователите трябва да отчитат

както  предимствата,  така  и  недостатъците  на  различните  методи  за  решаване  на

проблемите с липсващи данни и да направят своя избор с оглед целите и задачите на

последващия анализ.

Трябва да изтъкнем, че при преглед на специалната литература по въпросите на

многомерното „приписване” не открихме примери за прилагането му спрямо данни от

социологически  изследвания  в  тесния  смисъл  на  думата.  Най-често  се  посочват

приложения  на  метода  при  социално-икономически  или  социално-медицински

извадкови  изследвания,  както  и  в  областта  на  социалния  маркетинг.  Също  така  не

открихме доказателства някоя модификация на „приписването” да е прилагана спрямо

данни от изчерпателни изследвания, както и при малки извадки. Бъдещ научен интерес

очевидно представлява прилагането на метода за приписване на значения върху масиви

с данни от български извадкови (и изчерпателни) ЕСИ.

* * *



ІІІ. Концепция за решаване на проблема с липсващи данни при ЕСИ

1. Видове липсващи данни

Най-общо липсващите  данни биват  две  основни групи:  1)  изцяло неполучени

данни –  необхват  на  единици  от  извадката  и  2)  частична  загуба  на  данни,  когато

липсват значения само за част от наблюдаваните променливи. От своя страна, изцяло

неполучените данни се разделят на два вида, в зависимост от типа изследвана единица

(колективна  или  индивидуална).  Частична  загуба  на  данни  се  получава,  когато

респондентът отказва да отговори, анкетьорът прави грешка при задаване на въпроса,

респондентът и/или анкетьорът пропускат въпроса или поради смислово и/или друго

несъвършенство  на  инструментариума  (неясна,  двусмислена  формулировка,  неточна

препратка и пр.).

В практиката на ЕСИ феноменът „липсващи данни” традиционно присъства и не

може да бъде избегнат изцяло. Проблемът е не да няма необхванати единици – което

практически е невъзможно, а какво да се предприеме, за да бъдат те по-малко и/или да

се компенсира тяхната липса. 

Действията,  насочени  към  намаляване  на  необхвата,  могат  да  бъдат

класифицирани най-общо като: 1)  превантивни – при подготовка програмата на ЕСИ;

2) текущи – по време на теренната работа и 3) последващи, с които се третират данните

от реализираната извадка. Ефективността на процедурите преди и по време на набиране

на  информацията  се  контролира  в  най-голяма  степен  от  изследователите.

Последващите действия се прилагат, когато „няма друг изход”, т.е. при регистрирано

наличие на липсващи данни. 

Степента, в която има риск от получаване на некоректни резултати, зависи от:

пълнотата на обхвата и респективно  разликите (когато такива съществуват) между

характеристиките на изследваните и неизследваните части от извадката. 

По-добрата  стратегия  е  да  се  полагат  усилия  в  планиране  и  извършване  на

превантивни и текущи действия, за да се сведат липсващите данни до един толерируем

минимум.



2. Критерии при избор на оптимизационен подход (метод)
Резултатите от изследванията на българските и чуждестранни автори показват

еднозначно, че няма и не би могло да има един-единствен метод (подход), който да се

постави  в  привилегирована  позиция.  В  смисъл  че  би  могъл  да  дава  общовалидни

резултати и да бъде универсално приложим при всякакви ситуации. 

От казаното  по-горе не  следва,  че  методите  за  оптимизация  при необхват  са

„равнопоставени”.  Напротив,  всички  те  имат  различни  относителни  предимства  и

ограничения. В този смисъл критериите за избор на подходи и оптимизиращи методи

са  най-малко  три  групи:1)  критерият  за  точност,  2)  разходите  на  финансови  и

материални ресурси и 3) времето, за което трябва да се получат крайните резултати. 

В  теорията  и  практиката  са  разработени  някои  „традиционни  подходи”  за

намаляване  броя необхванатите  единици преди  и по  време  на  теренната  работа.

Например  адекватна  методика  на  извадката;  актуализирани  списъци  на  адреси;

повторен (или неколкократен)  контакт;  добре работещи инструкции  и спомагателни

средства за анкетьорите и др. Основният акцент при тези подходи се поставя върху

превантивния характер на действията срещу необхвата и по-специално разработване

на практични и ефективни схеми на организация на теренната работа, съпътствани от

различни контролни процедури. 

У  нас  при  национално  представително  извадково  изследване  (по  метода

индивидуално  интервю)  срокът за  теренна  работа  е  средно  между  5  и  7  дни.

Препоръчително е теренът да обхваща и почивни дни, именно с цел да се намалява

броят на отсъстващите от къщи. Разбира се, на практика това невинаги е възможно.

Допълнителен  разход  на  време  обаче,  е  изпращането,  респ.  получаването на

въпросниците  и  другата  методическа  документация.  Използването  на  съвременни

комуникационни средства (интернет и факс) за подобни цели все още не са намерили

своето място в ЕСИ, макар че перспективата е такава.

Нашият  личен  опит  и  изследвания  в  това  отношение  показват,  че

организационната  схема при  работата  на  анкетьорската  мрежа  много  често  се

контролира пряко само на ниво регионални ръководители на екипи96. Провеждането на

редовни  инструктажи на  цялата  анкетьорска  мрежа  е  свързано  с  отделяне  на

значителни финансови средства  и  време,  поради което често не се  прави.  Вероятно

поради  тази  причина  у  нас  е  възприета  практиката  за  частичен  инструктаж на

96 Обикновено ръководният екип по места се състои от 28 души, по един за всеки областен център.



регионалните  ръководители  (или  дори  без  инструктаж,  заместван  от  изпращане  на

писмени инструкции). 

Организацията и провеждането на теренната работа в България нерядко и

като  че  традиционно  се  съпътства  от  редица  компромиси  (между изследователи  и

анкетьори).  От  една  страна,  анкетьорите  (и  ръководителите  на  екипи)  работят  за

няколко  агенции  едновременно.  При  това  за  мнозина  тези  ангажименти  не  са

единственото,  дори  не  са  основното  им  занимание.  В  практиката  се  натъкваме  на

домакинства, които са „специализирани” и работят като анкетьори97.  От друга страна,

сключването  на  трудови  договори  с  ръководителите  на  анкетьорските  екипи  не  е

популярна практика. Не е учудващо тогава, че при това положение трудно се създава

усещане за съпричастност и принадлежност към изследователския екип. Следователно

и съзнанието за отговорност невинаги е налице.

Може би основният проблем, засягащ както организацията, така и качеството на

теренната работа, е възприетият у нас механизъм на плащане. На анкетьора се заплаща

за  изцяло  извършено  интервю  (цялостно  попълнена  анкета)  и  процентно

възнаграждение  за  ръководителя  на  екипа  по  места.  Твърде  често  получаваме

информация, че един анкетьор е интервюирал 3–4 гнезда (7 респондента от всяко), т.е.

между  21–28  лица,  примерно  в  продължение  на  два  дни.  Ако  агенциите  наистина

държат на коректна и качествена работа и на отговорно отношение на изпълнителските

кадри, то очевидна е потребността от по-адекватни решения при заплащането труда на

анкетьорските екипи, т.е. по-добро съгласуване на интересите. 

Можем да направим извода, че текущите подходи за оптимизация на обхвата не

са  от  най-предпочитаните  у  нас  главно  поради  това,  че  видимо  изглеждат  скъпи,

трудоемки и изискват допълнително време. Допускаме и възможността тези процедури

да  се  игнорират  и  заради  „вярването”,  че  масивът  с  данни  лесно  може  да  бъде

оптимизиран  чрез  последващи методи  (консервативен  подход,  изтриване  на  случаи,

претегляне и др.).

Проблемът  с  избора  на  последващи  методи за  компенсиране  ефектите  от

необхвата се обуславя в най-голяма степен от конкретната изследователска ситуация,

от тяхното многообразие, специфика, относителни предимства и ограничения. 

97 Не е намерен категоричен отговор на въпроса добро или лошо е да се работи с „професионални” анкетьори?
Случаите на нарушаване изискванията за набиране на информация, подмяна, самопопълване на въпросници и други
са често срещано явление у нас. Понякога липсата на целенасочен и редовен контрол на терена създава чувството за
безнаказаност и безотговорност в анкетьорите и техните ръководители.



Освен това  изборът  на  последващ  оптимизационен  подход е  в  зависимост  от

няколко фактора: 1) доколко в конкретния случай могат да се намират потвърждения

на едни или други ключови хипотези, включени като условие за използване на даден

подход. Например засягащите разпределението на отговорили/ неотговорили, връзките

между изследваните променливи, причините за липсата (загубата) на данни и др.; и 2)

конкретните изисквания на разработените модели за коригиране на информационните

масиви.

В частност ефективността на претеглянето зависи от: 1) относителния дял (%)

на случаите, за които липсват данни; 2) актуалността на информацията за изследваните

параметри на генералната съвкупност; и 3) наличието на корелационна връзка между

претеглящи признаци и частта от извадката, за която са получени данни. Следователно,

изборът  на  последваща оптимизационна  стратегия  би  бил  съществено  облекчен

(подпомогнат), ако програмата на ЕСИ предвижда набиране на информация (макар и

непълна) за вида на разпределението на необхванатите, както и за причините за загуба.

Убедени  сме,  че  в  практиката  на  ЕСИ  винаги  ще  се  налага  търсене  на

компромисни решения.  При всички случаи обаче е „по-изгодно” с всички възможни

средства  да  се  осигури  възможно  най-малък  относителен  дял  липсващи  данни,

отколкото впоследствие да се търсят начини за тяхното компенсиране. 

Особено важно място при формиране на конкретна стратегия срещу проблемите

с обхвата заема въпросът за  ресурсите – финансови разходи,  квалифицирани кадри,

време,  както  и  в  частност  изискванията  за  срочно  представяне  на  резултатите,

организационни проблеми и мн. др. 

Една  от  основните  характеристики  на  текущите  контролни  процедури е

обстоятелството, че по принцип са скъпи и изискват отделяне на допълнително време и

кадри.  Ефективното  им  планиране  и  изпълнение  обаче  може  да  предотврати

необходимостта от последващи усилия за оптимизация на данните.  От друга  страна,

методите,  които предлагат  последващо решение на проблемите с липсващите данни

(при  условията  на  компютърната  техника),  са  относително  евтини  и  бързи.  Но  те

винаги включват и изискват спазването на редица условия: наличие на допълнителна

информация  и/или  доказване  на  залегналите  в  специфичния  метод  хипотези,

специализирани професионални консултации и др. Ще подчертаем,  че един евтин и

бърз  последващ  оптимизационен  метод  може  да  бъде  високоефективен  само  в

зависимост  от  конкретната  ситуация.  Затова  е  наложително  още  при  проектиране

програмата на ЕСИ изследователят да има предвид евентуален необхват и да планира



комбинация  от  превантивни  и  текущи  процедури.  Когато  е  налице  значителен  дял

липсващи данни след приключване на теренната  работа  прилагането на  последващи

защитни действия всъщност е задължително. 

3. Възможни стратегии в зависимост от дела липсващи данни

Какъв е подвижният „праг” в относителния дял липсващи данни, отвъд който

проблемът трябва да тревожи изследователите?

Дефинираме  този  праг  като  подвижен,  защото  той  зависи  от  три  основни

фактора: 1) намаляване обема на извадката и като последица от това – увеличаване на

стохастичната грешка; 2) нарушаване на представителността на оценките, свързана с

появата  на  допълнителен  компонент,  т.е.  наличие  на  нестохастична  грешка  и  3)

величината на нестохастичната грешка – стойността й в някои случаи може да бъде

пренебрежимо малка, но в други тя може да остане толкова голяма, че да компрометира

изцяло представителния характер на извадката, макар в изследователския проект да е

моделирана  като  такава.  Допълнително  основание  да  наречем  допустимия  „праг”

подвижен са специфичните изследователски задачи. Ако изследването ще приключи с

оценката на средни и относителни дялове за съвкупността като цяло, границата може

да бъде по-широка. Ако ще се изследват по-детайлно подсъвкупности в извадката или

ще се оценяват факторни влияния, границите се стесняват значително. В зависимост от

тези три фактора са възможни различни стратегии при търсенето на методологически

решения за защита на крайните резултати и изводи от ЕСИ:

Първа ситуация: Когато  „прагът”  на  липсващите  данни не  надвишава  2–3%

(мах. 5%). В подобна ситуация като правило не се очакват сериозни неблагоприятни

влияния  върху  крайните  резултати  и  изводи.  Следователно  не  се  налага  да  се

предприемат специални мерки за защита.  Тази  стратегия се обосновава с факта,  че

дори  да  има  значителни  различия  в  двете  разпределения  (наблюдавани  и

ненаблюдавани единици), съотношението на теглата ще бъде значимо (0,95/0,05=19:1 в

полза на разполагаемите данни). Тъкмо това дава основание да оценяваме влиянието и

ефектите  от  необхвата  като  пренебрежимо  малки,  т.е.  влиянието  им  както  върху

систематичната, така и върху стохастичната грешка може да се пренебрегне, без от това

да се очакват сериозни последици. 



Нека  например  действителната  стойност  на  параметър  от  генералната

съвкупност е 102Y . Тогава нейната оценка от извадката (с две части – наблюдавани

и ненаблюдавани единици) ще бъде:

(ІV.1.)
2211

ˆˆˆ WYWYY  , т.е. 05,0ˆ95,0ˆ
21 xYxY  . 

Ако от разполагаемите данни на извадката сме получили, че  100ˆ
1 Y . Ако от

други, независими източници, получим оценка за 80ˆ
2 Y , тогава средната за лицата, за

които няма данни от настоящото изследване се отклонява значително от Y  и от 1Y .

Грешката на последната е 102-80=22 или   21,6%. 

Като заместим във формулата (ІV.1.), получаваме 

(ІV.1.’) 100х0,95+80x0,05=99. 

Следователно,  отклонението  между  оценката  от  извадката  и  действителната

стойност на параметъра в генералната съвкупност ще бъде d = (99 – 102) или d=3. Това

е  така,  защото  в  случая  отклонението  зависи  в  95% от  наличната  и  само  в  5% от

липсващата информация.

За съжаление, у нас подобна ситуация се среща твърде рядко. За постигане на

такъв  пренебрежим  дял  липсващи  данни,  програмата  на  ЕСИ  трябва  да  включва

комбинация от превантивни и текущи оптимизиращи процедури. А те са свързани не

само с повече разходи, но и с бремето, което стоварваме на гърба на респондентите, и

естествено, поне част от тях могат да не го приемат.

Втора ситуация: относителният дял на необхвата е до 20%, но разпределението

на единиците с липсващи данни е приблизително (достатъчно близко) до това на частта

от извадката, за която са получени данни. 

Възможната  стратегия е  предварително  да  се  предвиди  по-голям  обем  на

извадката (n), т.е. да се планира необхватът и да се увеличи n с този процент. По този

начин  проблемът  се  решава  радикално  и  „елегантно”.  Например  ако  на  базата  на

предходен опит е направена оценка, че се очакват липсващи данни за около 15–20%,

предварително определеният обем на извадката се увеличава съответно с 15–20%. 

Тази  стратегия обаче е несигурна и крие рискове, когато разпределението на

двете части (отговорили и неотговорили) е съществено различно – нещо, което трудно

може  да  се  оцени  при  проектирането  и  преди  да  е  приключила  теренната  работа.

Нашите изследвания показаха, че на практика у нас тъкмо тази стратегия се прилага

най-често.



Трета ситуация: относителният  дял  на  липсващите  данни  надвишава 20%.

Това при всички случаи налага да се правят обосновани предположения и оценки за

втория фактор – различието в структурите на двете части на извадката. 

Доколкото  относителният  дял  на  неотговорилите  може  предварително  да  се

предвиди  и  липсват  данни  за  такива  оценки,  т.е.  изследователят  е  поставен  пред

„свършен факт”, тъкмо тогава се налага да се използват специфични  критерии, да се

формулират  различни  хипотези и  върху  тази  основа  да  се  търсят:  1)  оценки  за

разпределението на първата част от извадката, което да се сравни с разпределението на

неотговорилите и 2) корекция върху оценките на обобщените характеристики. Именно

при такава ситуация се натъкваме на необходимостта от избор на последващ подход и

методи  за  корекции  с  оглед  да  получим  по-надеждни  и  достатъчно  информативни

оценки.

* * *



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Основният извод от направените изследвания по темата е, че проблемът „липсващи

данни” присъства традиционно в ЕСИ. При определени условия (над определения

подвижен праг) неговите негативни ефекти стават значителни. Затова не могат и не

бива да се пренебрегват. Противно на логиката в българската, до голяма степен и в

чуждестранна практика на ЕСИ, проблемът с липсващите данни често се подценява.

В това научно изследване направихме опит за осветляване на този „феномен” и за

разкриване както на факторите, които го обуславят, така и на негативните ефекти,

които  има  той  върху  сигурността  и  достоверността  на  оценките,  замисляни  в

проектите като представителни за генералната съвкупност. Акцентът беше поставен

и върху някои насоки и стратегически подходи при търсене на оптимални решения. 

2. Изследванията показаха,  че проблемът „липсващи данни” е общовалиден.  Той се

отнася както за представителни извадкови, така и за изчерпателните изследвания и

други типове извадки. И очакваните нежелателни влияния в преобладаващия брой

случаи в практиката превръщат този проблем едновременно в значим (от гледище

на  коректността  и  научната  обоснованост  на  резултатите)  и  доста  труден  за

разрешаване.  Затова  и  усилията  на  много  западни  учени  са  насочени  към

усъвършенстване на известните методики и методологически решения, както и към

търсенето на нови, по-ефективни и по-адекватни на задачата. 

3. Нашите  проучвания  по  темата  показаха,  че  в  България  досега  не  са  правени

специални научни изследвания, засягащи причините за непълнотите в обхвата, нито

за  средния  относителен  дял  необхванати  при  едно  стандартно  социологическо

изследване  в  контекста  на  новите  изследователски  реалности.  Допускаме,  че  в

отделни случаи това поне отчасти е правено, но ако това е така, авторите на проекти

традиционно  се  ограничават  до  оценка  на  дела  на  „неотговорилите”,  а  при

обработване  на  данните  в  таблиците  присъства  графата  „missing  data”.  За

съжаление, дори и тези оскъдни данни обичайно не намират място в официалните

публикации – с малки изключения. И тази информация остава недостъпна за едно

по-задълбочено научно изследване. 

4. Доколкото  наличната  информация  позволяваше  това,  изследванията  потвърдиха

впечатленията  ни  от  личен  опит,  че  в  практиката  на  провежданите  у  нас  ЕСИ



контролните  действия  имат  по-скоро  епизодичен,  отколкото  систематичен

характер98.  Често  пъти  се  разчита  само на  проверките  и  тестовете  в  рамките  на

пробното изследване – когато  всъщност се апробира  неговата  ефективност  (най-

често  надеждност  и  работоспособност  на  инструментариума).  Нещо  повече:

пробното  изследване,  изглежда,  невинаги  се  счита  за  задължителен  елемент  от

програмата  на  ЕСИ  у  нас  за  много  от  утвърдените  изследователски  агенции.

Вероятно поради съображения, свързани с времеви и финансови ограничения. След

набиране  на  първичната  информация  контролните  действия  се  ограничават

предимно до логически оглед на инструментариума (въпросника)  и до оценка на

относителния дял на отговорилите, като рядко се отива отвъд тези граници. 

Изследователите, изглежда, рядко отделят дължимото внимание на ефектите

върху крайните резултати на конкретното ЕСИ. Сигурно и затова често последните

са  обременени  със  значителна  нестохастична  грешка. Някои  от  неточностите

възникват не само от непълната или прибързана преценка на конкретната социална

ситуация. Не се взимат предвид и ефектите вследствие непълноти в обхвата (не се

отчитат  характеристиките  на  отказалите  участие,  на  причините  за  отказа  и  пр.).

Честа  изследователска  стратегия  е  да  се  прави  анализ  само  въз  основа  на

получените данни, без да се държи сметка за промени в структурата  и обема на

реализираната извадка.

5. В  последните  години  все  по-често  в  практическата  си  работа  се  натъкваме  на

различни  проблеми,  които  задълбочават  процеса  на  „изтощаване“  на  терена  в

България. Различни звена за социологически изследвания работят с едни и същи

извадки за дълъг период от време. Едни и същи респонденти се натоварват с голям

брой различни изследвания.  Първият видим ефект от това е повишаване броя на

отказите,  до  намаляване  доверието  на  респондентите  към  социологическите

изследвания  изобщо  и  в  крайна  сметка  до  влошаване  на  резултатите  от  ЕСИ и

професионалния престиж на социологическата гилдия като цяло.

6. Въпросът за надеждността и актуалността на различните бази данни за излъчване

на единиците в извадката – избирателни списъци, преброявания, ЕСГРАОН и т.н.

отдавна е станал спорен. Може би е дошло времето за по-широкото прилагане на

модифицирани стохастични извадки, които предлагат възможности за по-облекчени

схеми  на  подбор  на  единиците  на  терена  (напр.  по  Киш).  Изследователските

търсения според нас трябва да бъдат насочени и към преизчисляване на като че

98 Същите констатации прави и Атанасов в монографията Достоверност и контрол при ЕСИ (1990, 6).



приетия за стандарт  обем на стохастичните представителни за България извадки

(1200  единици).  Също  така  като  закономерност  се  приема  (без  оглед  на

спецификите  на  конкретното  изследване),  че  липсващите  данни  за  България  са

средно 20%. На тази база някои агенции формират извадковите обеми със съответна

компенсация на необхвата.  Анализът показва,  въпреки оскъдните данни,  с  които

разполагаме, че този дял в последните години проявява определена тенденция към

покачване.  Следователно,  може  да  се  предвиди,  че  проблемите,  свързани  с

непълноти в обхвата, ще се задълбочават още повече.

7. В българската практика на ЕСИ се използват предимно превантивни мерки срещу

необхвата  –  например  чрез  напрегнати  извадки,  т.е.  увеличаване  на  обема  с

хипотетичен, предварително оценен относителен дял загубени данни. Използваните

в нашия анализ примери показват, че тези стратегии са половинчати и не решават

проблема за качеството на данните. Решението трябва да се търси не изключително

и само в осигурен фиксиран обем на извадката, а в акуратността на реализацията й

на терена. 

8. Все  още  не  са  намерени  сполучливи  решения  на  многобройните  проблеми,

съпътстващи работата с анкетьорската мрежа. Практиката на ЕСИ е обременена с

редица напрежения между изследователи и анкетьори.  Професионалното доверие

определено бележи спад, а в качеството на анкетьорската работа има много какво да

се  желае.  Предлагаме  идеята  за  създаване  на  независима  организация,  която  да

извършва  теренна  работа  на  различните  социологически  звена  и  респ.  да  носи

отговорност за качеството на работата. Много въпроси, свързани с организацията и

качеството на теренната работа, все още не са решени. Например добро или лошо е,

че  голяма  част  от  анкетьорите  се  занимават  с  тази  дейност  (най-често  като

допълнителна  към  основната)  повече  от  5  години  (някои  работят  дори

едновременно  за  почти  всички  изследователски  агенции)?  Трябва  ли  да  има

промени в схемите  на  заплащане  на  анкетьорската  работа  (за  изцяло  завършено

интервю)?  Какви  усилия  трябва  да  бъдат  положени  за  модернизиране  на

инструктажите и контролните действия с цел повишаване на тяхната ефективност и

мн. др. – все въпроси, по които трябва сериозно да се работи.

9. Анализът показва, че набирането на  информация за  необхванатите единици има

ключово  значение  при  последващо  третиране  на  липсващите  данни.  В  нея  се

разкриват резерви за минимизиране на рисковете от грешки и неточности, свързани

с прилагането на оптимизационните процедури. За съжаление, практиката да не се



събира  подробна  информация  за  характера  и  обема  на  необхванатите  единици,

както и за механизма на отпадане, изглежда типична.

Познати  и  използвани  подходи  за  оптимизация  на  извадкови  данни  при

непълноти в обхвата (след като извадката е реализирана) в българската практика на

ЕСИ са преди всичко  претеглянето и  консервативният подход (анализ само на

получената  информация).  В  съвременната  специална  литература  се  посочват

сериозни теоретични и емпирични доказателства, че консервативният подход дава

най-лоши  резултати  в  сравнение  с  останалите  оптимизационни  процедури.

Ефективността  на  претеглянето,  от  друга  страна,  зависи  от  редица  фактори,  а

именно: а) актуалността на информацията, на чиято база се извършва; б) изборът и

броят  на  претеглящите  признаци;  в)  както  и  възможностите  за  предвиждане  и

контрол  на  размера  и  посоката  на  изместването в  разпределенията  на

съдържателните променливи в масива след претегляне. 

10.  Заслужава сериозно обсъждане отдавна лансираната идея за създаване на единен

архив на ЕСИ. Той би могъл да послужи и за набиране на информация за необхвата

и типичните за България характеристики на отпадналите (ненамерени, липсващи)

единици. Бъдещите научни търсения биха могли да бъдат насочени към създаване и

утвърждаване на  единни методически  стандарти за ЕСИ в България (съобразени

със  световния  опит),  които  да  бъдат  отправна  точка  за  емпиричната  практика  в

контекста на променената действителност. 

11. Не може да направим еднозначен извод,  че един оптимизиращ метод (подход) е

най-ефективен  в  сравнение  с  останалите.  При  разработване  на  концепция  за

третиране и решаване на проблема с липсващи данни най-важното условие за успех

е прилагането на сензитивен подход в зависимост от: 1) темата, обекта и предмета

на ЕСИ; 2) предимствата и ограниченията, произтичащи от методика на извадката

и  методика  на  регистрацията;  3)  вида  и  характера  на  получените  данни;  4)

съществуващите  връзки  и  зависимости между  наблюдаваните  променливи;  5)

целите и задачите на последващия информационен анализ;  6) и не на последно

място  –  ресурсните  ограничения,  съпътстващи  организацията  и  реализацията  на

всяко ЕСИ. Основен акцент трябва да се постави при разработване и прилагане на

превантивни и текущи оптимизационни действия.

Нашият  анализ  доказа,  че  използването  на нестохастични  процедури за

решаване на проблема с липсващите данни при стохастични извадки носи риск от

грешки  и  неконтролирано  изместване  на  характеристиките  на  извадката  спрямо



параметрите на генералната  съвкупност.  Всички оптимизационни подходи, които

използваме в практиката,  трябва да бъдат подкрепени със солидни теоретични и

практико-приложни доказателства за техните предимства и недостатъци.

12. Възможности  за  практическо  използване  на  различните  методи.

Превантивните процедури за оптимизация на извадката (преди и по време на

теренната  работа)  според  нас  в  преобладаващите  случаи  ще  се  оказват

значително  по-ефективни,  отколкото  последващите  обработки  на

информационния масив. Без изключение, всички методи, които търсят решение

на  проблема  с  липсващите  данни  (след  като  информацията  е  набрана  на

терена),  имат  своите  недостатъци.  Те  са  примамливи  за  изследователите,

защото  са  по-евтини  и  по-удобни,  макар често  пъти да не  е  възможно  да  се

предвидят  и оценят  рисковете  от  изместване  в  разпределението  на  данните

(т.к.  изследователят  невинаги  разполага  с  данни  за  такъв  анализ).

Амбициозната  цел  на  всички  анализирани  от  нас методи и  подходи  е

минимизиране  (свеждане  до  минимум),  а  не  елиминиране  на  ефектите  от

липсващите данни.

Претеглянето на данни не може да се препоръчва при всякакви случаи. Някои

по-нови  модификации  със  заложено  многостепенно  (поетапно)  третиране  на

данните съдействат да се минимизират недостатъците на метода. Те биха могли да

се прилагат и в българските ЕСИ. 

„Приписването” на значения като метод за оптимизация на липсващи данни

при условията на компютърната техника не е трудно и недостъпно за прилагане. В

последните години са положени значителни усилия за създаване на различни видове

програмни  продукти,  чрез  които  да  се  генерира  „приписване”.  В  специалната

литература са правени множество изследвания върху относителните предимства и

недостатъци на различните подразновидности на метода, но научната дискусия по

този проблем продължава да се развива и задълбочава. 

Нашият анализ потвърди основните изследователски хипотези: 

1) В практиката на ЕСИ твърде често (практически винаги) и по различни причини се

получава  загуба  на  данни.  Над  определена  граница  тази  загуба  изкривява

информацията и резултатите от изследването стават несигурни и ненадеждни.

2) В  българската  практика  на  ЕСИ  се  наблюдава  неоправдано  подценяване  на

проблемите  с  обхвата  в  теоретичните  и  методологическите  изследвания  и  на

практикоприложно ниво. Поради тази причина сериозни систематични изследвания



по тези въпроси в България изобщо липсват. Доколкото все пак нещо се прави, то се

свежда  до  констатации  главно  за  обема  и  характеристиките  на  липсващата

информация (какво и колко липсва). Практически липсват усилия за оценяване на

ефектите  от  загубите  на  данни  и  влиянието  им  върху  достоверността  на

информацията.

3) В  световен  мащаб  през  последните  десетилетия  има  обосновани,  апробирани  и

успешно  работещи методи,  които  предлагат  различни  решения  на  проблемите  с

обхвата. Те могат да се адаптират и използват у нас за оптимизация на масиви с

липсващи данни. 

Изследванията  по темата  разкриха  не  само  значимостта  на  проблема „липсващи

данни”,  но  и  големите  трудности  при търсене  на  оптимални методологически  и

методически решения. 

* * *

В тази книга са изследвани и осветлени основни теоретически и практически

проблеми,  засягащи необхвата на извадкови данни,  техните влияния и значимост за

резултатите и ефективността на ЕСИ, маркетинговите и по-общо за репрезентативните

изследвания.  Изводите и  оценките от този  анализ имат значение и за всички други

видове съвкупностни изследвания, доколкото феноменът „липсващи данни” присъства

в тях. 

Направена  е  обоснована  систематизация  на  съществуващите  в  теорията  и

използваните в практиката методи за оптимизация на данни при необхват. Критично са

оценени  техните  предимства  и  ограничения.  Разкрити  са  някои  недостатъци  и

практически  ограничения  на  основните  методи  в  теорията  и  практиката  на  други

страни.  Също  така  критично  са  оценени  българските  решения  на  проблема  с

„липсващите  данни”.  Систематизирани  са  и  основните  критерии  за  тази  оценка:

валидност  и  достоверност;  материални  и  финансови  разходи;  разходи  на  време  и

бързина или „свежест” на получените научни продукти (обобщени оценки, изводи и

генерализации).

Обоснована е обща концепция за третиране и решаване на проблемите за загуба

на данни в представителните извадкови изследвания. В нея са очертани общите насоки

и стратегии в практическата работа при ЕСИ, засягащи „липсващите данни”. Изведени

са критериите за ефективност,  както и факторите и условията,  които предопределят

прилагането на различните подходи и методи.



В практико-приложен план е направен сравнителен анализ на предимствата и

ограниченията  на някои модели и методи от групата  на приписване на значения на

липсващи данни (imputation) с препоръки за онези, които са по-подходящи за нашата

практика.

Представени  са  емпирични  доказателства,  че  използването  на  нестохастични

процедури при третиране на непълни масиви в българската практика на ЕСИ не дава

задоволителни резултати и следователно не са за препоръчване. Нагледно е обосновано

и доказано, че тази практика по принцип може да влоши качеството на извадката, дори

още повече, отколкото ако непълният масив се остави без третиране. 

Направеното тук преценяваме само като скромна крачка в търсенето на решение

на проблемите с обхвата в ЕСИ. Очевидно, в перспектива изследователската работа по

тези проблеми трябва да се разгърне поне в три основни направления: 1) разработване и

обосноваване на методологически решения в етапа на проектиране на ЕСИ (и на всички

останали видове съвкупностни изследвания); 2) усъвършенстване на организацията на

работата на „терена”, в която централно място заслужава задачата по осигуряване на

квалифицирани  и  успешно  работещи  анкетьорски  екипи;  3)  усъвършенстване  на

съществуващите  и  създаване  на  нови  подходи  и  методи  за  решаване  на  проблема

„липсващи данни” в стадия на обработката и анализа на информацията.

* * *
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