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№ 7 лекция  (кыскартылган  лекциянын конспектиси) 

Лекциянын темасы: УЮШТУРУУ БӨЛҮМҮ , МААЛЫМАТТЫ 

ЧОГУЛТУУДАГЫ ИШ ЧАРАЛАР  

 

Талкулануучу  суроолор: 

1. Сурамжылоочуга колдонмо  

2. Тапшырма алуу жана документтер менен иштөө 

3. Респонденттке кайрылуунун эрежелери 

4. Маалыматты топтоо жана тапыруу 

 

Сурамжылоочуга колдонмо. 

  

 Сурамжылоочунун жетишээрлик татаал жана жоопкерчиликтүү 

ишинин аткарылышына сиздин канчалык ак ниеттүүлүк менен мамиле 

кылууңуздан изилдөөнүн илимий баалуулугу толугу менен көз 

каранды. 

 Ошондуктан биз учурдагы колдонмодо Сизге алдыдагы иштер 

тууралуу толугу менен айтып берүүгө аракет кылабыз.  

 Сурамжылоо процессинде Сизде пайда болгон бардык суроолор 

боюнча (бир караганда анча маанилүү болбосо да) 

________________________________ дареги менен иштеген 

институттун кызматкерине кайрылууңузду өтүнөбүз. 

 Жалпысынан алганда ишиңизге тапшырма алууну; керектүү 

инсанды табууну; ага сурамжылоону (анкетаны) толтуруу учүн 

берүүнү; толтурулган сурамжылоону алууну, аларды башчыларга 

тапшырууну; отчет жазууну камтыйт. Иштин ар бир этаптарында 

аныктоого муктаж болгон өзүнүн өзгөчүлүктөрү (өзүнүн процедурасы 

бар). 

Тапшырма алуу жана документациялар. 

  

Оозеки инструктаждан өткөндөн кийин сурмжылоочу ишти 

жүргүзүүгө керектүү болгон төмөнкү документтерди алат: 

- сурамжылоочунун күбөлүгү; 

- сурамжылоо жүргүзүүгөө колдонмо; 

- тапшырма бланк; 

- сурамжылоонун таза барактары (сурамжылоого керек болгон 

адамдардын саны боюнча). 

 

Сурамжылоонун бланк-тапшырмасында сурамжылоону 
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толтурууга керек болгон адамдардын фамилиясы, аты, атасынын аты, 

туулган жылы жана үй дареги белгиленет. 

 Биз, мүмкүн болушунча сурамжылоочунун ишин жеңилдетүүгө 

аракет кылдык. 

 Сурамжылоого тандалып алынган жана бланк-тапшырмада  

белгиленген  бардык  адамдар бир кичирайондо,  

1-3 шайлоо участканын чегинде жашашат. 

 

Сурамжылоочу адамды издөө. 

  

 

Суралуучу адамды издөө толугу менен тапшырмада белгиленген 

координаттардан, тактап айтканда: фамилиясы, аты, атасынын аты, 

туулган жылы жана үй дареги дал келүүсү боюнча жүргүзүлөт. 

 Сурамжылоо учурунда сурамжылоого жооп берүүчү адам бланк-

тапшырмада белгиленген дарек боюнча табууга мүмкүн болбогон 

себептер менен жок болуп калышы мүмкүн (жашаган жерин 

алмаштыруу, отпуск, командировка, орууканадажатып калуу жана 

башка). Мындай учурларда сурамжылоочуга жок болгон адамдын 

ордуна башка суралуучу адамдын фамилиясын, атын, атасынын атын, 

туулган жылын жана дарегин берүүгө бригадирге кечикпестен кабар 

кылынат. Өз алдынча (бригадирге макулдашпастан) суралуучуну, анын 

үй-бүлөсүнүн башка мүчөлөрүнө алмаштырууга таптакыр тыюу 

салынат. 

 Эгер адамды үйүнөн табуу кыйынга турса, анын кошуналары, 

туугандары жана башкалар аркылуу кайсыл убакта жолугууну 

макулдашып алуу керек. 

 

Сурамжылоочунун кыймылы. 

  

 Сурамжылооонун алдында эң башкы тапшырма изилдөөгө 

адамдарды кызыгуу менен катышууга көңүлүн тартуу: суралуучуга 

сурамжылоону толтуруудагы жалпы тапшырмалар жана процедуралар 

менен таныштыруу, алар менен мамиле түзүү, пикир алышуу шашылуу 

түрүндө өтпөшү керек, өзүңүздүн пикирлешиңиз менен сүйлөөщүдө сиз 

абдан сылык жана корректно болууга тийишсиз.  

 Сиз өзүңүздүн сурамжылоочуу экениңизди күбөлөндүргөн 

күбөлүңүздү көрсөтсөңүз болот, бирок сизге пикирлешиңиз ишеним 

көрсөтүп жатканын көрүп турсаңыз, андай кылбаңыз. 
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 Сурамжылоочу сурамжылоону өзү бланк-тапшырмада 

белгиленген адамдарга тапшырат. Бул суралуучуга толтуруууга 

берилген сурамжылоону анын кошуналары, туугандары, достору жана 

башкалар аркылуу берип жибербөө керек дегендик. 

 

Болжолдуу сөз алып сүйлөө. 

 

 «Мен  Социология институтунун өкүлүмүн. Биз изилдөө 

жүргүзүүдөбүз, анын максаты – калкты социалдык жактан коргоого 

байланыштуу  кээ бир жалпы суроолорду тактоо. Биз сиздерге 

изилдөөнүн катышуучулары катары биз жүргүзүп жаткан изилдөө 

ишине пайдалуу салым киргизүү өтүнүчү менен кайрылып отрурабыз. 

Мен Сиздерге сурамжылоону тапшырам жана анын ичиндеги 

суроолорго жооп берүүңүздөрдө сурайм. Жеке адамдын өзүнө гана  

таандык болгон кээ бир суроолор киргизилген, бирок ал сизди эч 

кандай кабатыр кылбасын. Биз массалык сурамжылоо жүргүзүүдөбүз, 

ошондуктан белгилеп кетүүчү нерсе: суроолорго сиздердин 

жооптордун жыйынтыгы аркылуу алынган маалымат жалпыланган 

түрдө колдонулат, ошондуктан сиздерге өзүңөрдүн фамилияңарды 

белгилөө милдеттү түрдө эмес.Ошону менен бирге эле сиздердин чын 

дилдүү жооптон дыкан жана толугу менен толтурулган сурамжылоодон 

изилдөөнүн иш жүзүндөгү ийгилиги көз каранды: жыйынтыктардын 

жана рекомендациялардын тууралыгы, калаты социалдык жактан 

коргоо боюнча жогорулатычуу иш чаралардын жетишкендиги» 

(сурамжылоонун кириш бөлүгүндө изилдөөнүн максаты тууралу 

айтылган болсо да, булар жөнүндө суралуучуга сурамжылоочунун 

айтып берүү милдети алынып салынбайт). 

 Адамдардын кызматташууга даяр даяр экендиктерин байкагандан 

кийин гана пикир алышуунун негизги мазмуна өткүдөй болуп сөз 

сүйлөөнү бир азга узарта турууга болот. 

 Пикир алышуунун бул стадиясында суралуучулар тарабынан көп 

учурда төмөнкү типтеги суроолор пайда болот: «сурамжылоонун 

суроолоруна эмне үчүн мен гана жоопберишим керек?» же болбосо 

«кантип (же кайдан) мен тууралу малыматтарды алдыңыз?» Кээ бир 

учурда суралуучулар, айрым бир себептерге таянып, мисалы, билим 

деңгелинин жетишпестиги же жашы өтүп калган курак, «жашыраак», 

«билимдүүрөк» үй-бүлөнүн башка мүчөсүнө сурамжылоону толтуру 

үчүн кайрылуууну сунуш кылышат. Сурамжылоочу мындай учурларда 

пикирлешине эмне үчүн кимдир-бирөө эмес, ал гана сунуш кылынып 
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жаткан сурамжылоону толтурушу керек экендигин жетишээрлик 

деңгелде түшүндүрүшү керек. 

Түшүндүрүү төмөнкүдөй болууга тийиш: социологдорду жалпы 

элдин көз карашы, шаардын жашоочуларынын жалпы ой-пикири 

кызыктырат. Мына ушундай шаардын жалпы ой-пикири, учурдагы 

сурамжылоону шаардын ар бир жашы жеткен жүзүнчү тургунуна 

толтурууга сунуш кылуунун негизинде алынат. Суралуучулардын бири 

болгон ар бир жүзүнчү тургун, шайлоочулардын тизмеси аркылуу 

алынган. Ушуга байланыштуу сурамжылоочу сурамжылоо жашыруун 

экендигин, суралуучунун жооптору жашыруун сыр түрүндө экендигин 

баса белгилеп кетүүсү зарыл.  

Эгер пикирлеш  болуп өткөн пикир алышуудан кийин, 

сурамжылоочунун бардык аргументтерине карабастан, кандайдыр бир 

шылтоолор менен сурамжылоого катышуудан баш тартса, суралуучу 

абдан этияттык менен эмне себептен баш тартып жаткандыгын, отчетко 

түшүрүү үчүн билүүгө аракет кылыш керек. Ошону менен бирге, 

белгилеп кетүүчү нерсе,мындай баш тарткан жагдайлар эң төмөнкү 

көрсөткүчтө болуусу керек. Пикирлешти өзүнө тартуу, анын пикири 

илимий жана иш жүзүндө балуулук экендигин жана дагы сурамжылоо 

жашыруун экендигин ишендирүү – сурамжылоонун чын ниеттен 

толтурулушунун кепилдиги. 

Суралуучу сурамжылоону толтурууга макулдугун бергенден 

кийин, сурамжылоочу аны менен пикир алышуунун экинчи этабына 

өтөт. Мүмкүн болушунча пикир алышуунун бул этабы бөлөк 

адамдарга,башка үй-бүлө мүчөлөрүн аралашпаган абалда өткөнү дурус. 

Мүмкүн болушунча бул этапты отуруп пикир алышуу жана 

пикирлештин көңүлүн сурамжылоону толтуруу эрежелерине коюу 

менен өткөзүү керек. 

Ар кандай көрүнүштөр болушу мүмкүн. Өзүңүзгө         өзүңүз 

ишениңиз, бирок өз укугуңузду колдонууга шашылбаңыз. Пайдасыз 

кырдаалды чечүүчү каражат тамаша (юмор) болуп эсептелет. Ошону 

менен бирге кимде ким тоскоол болсо,сыпалык менен четтетүүсү керек.  

Сурамжылоону суралуучу сөзсүз түрдө өзү гана башка 

бирөөлөрдүн жардамы жана кеңешисиз толтуруусу керек экендигин 

эскертет. Мына ушундай учурда гана сурамжылоонун суроолоруна 

алынган жооптор кандайдыр бир балуулукка ээ болот. Андан соң 

сурамжылоочу сурамжылоону толтуруу оорго турбастыгын жана 

толтуруу эрежелери биринчи бетте берилгендигин белгилейт.  



SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 

 SOS-120 
 

 

Сурамжылоонун суроолоруна жоопторду сөзсүз түрдө каим сап 

менен түшүрүү экендигин суралуучуга эскертүү унутпаңыз (бул кыдаал 

андан аркы обработкага (иштеп чыгууга) мааниси бар). 

Пикир алышуунун бул этабында негизги акценти катары 

изилдөөнүн илимий балуулугу канчалык деңгээлде суралуучу ачык 

жана жагдайлуу жооп берүүсүнөн түздөн түз көз каранды, ошондуктан 

сурамжылоону толтурууга суралуучу керектүү жоопкерчилик менен 

карап жана көңүлүн буруу менен мамиле кылуусун сурашат.  

Андан ары сурамжылоочу кээ бир суроолордогу мисалдар 

аркылуу сурамжылоону  толтуруу эрежелерин (техникасын) 

түшүндүрүп берет. Бул суралуучуга сурамжылоону толугу менен 

толтурушуна жардам берет.  

Эгер суралуучу кээ бир толтурула элек сурамжылоонун 

суроолоруна сурамжылоочунун катышуусунда жана анын жардамы 

менен жооп берүүнү каалагандыгын билдирсе -  анда ага навстречу 

чыкса болот. Ошону менен  бирге эске тутуп жүрчү нерсе, мындай  

учурларда сурамжылоочунун жардамы катары эч качан суралуучуга 

жооп катары айтып берүү форма болбошу керек. 

Сурамжылоо жооп берүү техникасын түшүндүргөндөн 

кийин,сурамжылоочу толтурулган сурамжылоону алыш үчүн суралуучу 

менен кийинки жолугушу убастысы туурасында сүйлөшүп алат. 

Мүмкүн болушунча жолугушуу сурамжылоону тапшырган күнү, эң кеч 

болгондо – эртеси күнү өткөнү дурус.  

Сурамжылоону алуу. 

 

Экинчи жолугушуудагы (пикир алышуудагы) -  

сурамжылоочунун суралуучу менен  болгон кездешүүсүнүн эң негизги 

максаты суралуучу тарабынан толтурулган сурамжылоонун 

тууралыгын кылдаттык менен текшерүү болуп эсептелет. 

Сурамжылоочу кылдаттык менен сурамжылоонун ар бир суроосунун 

техникалык жактан суралуучу туура толтурулгандыгынкарап чыгуусу 

керек. Сурамжылоонун бир дагы суроосу жоопсуз калбоого тийиш – 

бул сурамжылоонун эң негизги эрежеси болуп эсептелет. Эгерде 

сурамжылоочу сурамжылоону кайтарып алуу процессинде кээ бир 

суроолорго жооп бергендигин (өткөрүп ийгендигин) байкап калса, 

суралуучу толтурулбай калган «пробелди» толтуруп  берүүсүн 

суранышы керек. Эгер мындай толтурулбай калган жерлер анча көп 

эмес болсо, суралуучу сурамжылоочунун көзүнчө эле толуктап берсе 

болот. Эгерде толуктап толтуруу жетишээрлик убакытты талап кылса, 

анда сурамжылоочу сурамжылоону суралуучуга калтырып, кайрадан 
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жолугууга макулдашуусу керек. Бирок иш жүзүндө, тажрыйба 

көрсөткөндөй, эгер сурамжылоочу толтурулган бланктарды аярлык 

менен кайтарып алууда суралуучунун кетирген майда-чүйдө каталары 

экинчи жолугушууда эле оңдолот. 

 Техникалык жактан туура эмес толтурулган сурамжылоодогу ар 

кандай оңдоолор кызыл карандаш (калем) менен жүгүзүлөт – 

тегеректелген жоопту чарчылап коюу менен ашык жооптор жана 

башкалар белгиленет. 

 Мисалы суралуучу берилген суроого мазмундуу жооп берүү 

менен ошол эле мезгилде «жооп бере албайм» деген позицияда 

белгилеп коет; суроодогу берилген жооптордо көрсөтүлгөндөн ашык 

белгилейт ж. б. Мына ушундай ар кандай учурларда суралуучунун 

көңүлүн буруп, сурамжылоону толтуруудагы жайгаштырылган 

техникага дал келгендей кылып оңдоолорду жүргүзүүсүн суроо керек. 

Эске туткула. Сурамжылоочу ар бир суроого толук жооп алууну, туура 

толтурулушу жана бардык сурамжылоону чогултуп алууну камсыз 

кылууга милдеттүү. 

  

Толтурулган сурамылоону тапшыруу. 

 

 Берилген тапшырманы аткаргандан кийин сурамжылоочу кылган 

иши тууралу отчет түзөт, анда төмөнкү маалыматтар көрсөтүлүшү 

керек: суралуучулардын саны, сурамжылоого жалпы суралуучулардын 

мамилеси, суралуучулар тарабынан пайда болгон сурамжылоодогу кээ 

бир бөлөк суроолорго берилген жооптордугу кыйынчылыктар, баш 

тарткан учурлар (мотиви, себеби). 

 

Сурамжылоочунун негизги милдеттери. 

1.Сурамжылоочу учурдагы колдонмо менен жакшылап таанышып 

чыгып, анын эрежелерин (положение) так аткарылышы керек.  

 2.Сурамжылоочу иш жүргүзүүгө алынган иш-кагаздардын 

(документациялардын) сакталышын камсыз кылуу керек. 

 3.Сурамжылоочу жасалган ишин (толтурулган сурамжылоорду) 

күбөлүктү жана жазылган отчетту өз убактысында тапшыруусу керек.   

        

 



SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 

 SOS-120 
 

1 
 

№ 8 лекция  (кыскартылган  лекциянын конспектиси) 

Лекциянын темасы: СОЦИОЛОГИЯЛЫК ИЗИЛДӨӨЛӨРДӨГҮ 

УЮШТУРУУ ПРОЦЕССИ  ЖӨНҮНДӨ ТҮШҮНҮК.  

Сааты 4 кредит.  

Талкулануучу  суроолор: 

1.Изилдөөнүн жумушчу программасы. Уюштуруучу бөлүм: интруктаж 

өтүү, тандап алуунун карточкасы, расмий каттарды даярдоо; 

2.Интервьюерлердин санын аныктоо,  тандап алуу жана бөлуштүрүүдөгү 

негизги талаптар; 

3. Чыгашаларды эсептеп чыгуу, графиикетерди иштеп чыгуу.  

4. Социологиялык талаа шартында чогултулган маалыматты, 

отчетторду өткөрүп алуу. 

Негизги түшунүктөр: инструктаж,  action plan;  талаа отчеттору; маршруттул 

баракча, расмий коштоо каттары; аралык отчеттор. 

 

 

1. Социологиялык изилдөөлөрдө  талаа шартында маалыматты чогултуу, 

мааалыматты чогултууну уюштуруу, интервьюерлерди тандап алуу, 

аларга инструктаж өтүү жана уюштуруу бөлүмүнө тийешелүү 

документтердин тобун даярдоо өзүнчө бир чоң бөлүм болуп саналат да, 

аны изилдөөлөрдо оорду чон. Бул иштерди уюштурууда чоң 

кампанияларда,дээрлик 7-10 чейин адистерди камтып, чоң 

жоопкерчилик жүктөлөт да, чогултулган маалыматтын тактыгы, 

объективдүүлүгү, репрезентативдүүлүгү, сапаты алардын уюштуруу 

иштеринен көз каранды болот.   Талаа шартында маалыматты туура,так, 

даректүү  чогултуу төмөнкү талаптардан көз каранды: 
 Изилдөөнүн сандык же сапаттык стартегиясынан; 
 Иштелип чыккан интрументарийден  сапатынан; 
 Тандап алуунун дизайнан; 
 Туура интруктаж өтүүдөн; 
 Расмий каттарды даректүү багыталгандыгынан; 
 Иштөө графигинин  убактысын туура,так аткарылышынан. 
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Жумушчу план иш чаралардын  негизиг процедураларны өзүнө камтыйт.  

Тажрыйба такстыктап келгендей жакшы, туура, так иштелип чыккан 

социологиялык изилдөөнүн жумушчу планы бул- уюштуруучулар үчүн  

интелектуалдык жумуштарды уюштуруунун так көлөмүн, финансылык 

чыгашаларды жана пайдасыз, кереги жок ашыкча чыгымдардан, адамдык 

ресурстарды туура эмес пайдалануудан коргойт.  Аныкталган жумушчу 

планды түзүү өз учурнда белгилүү бир принциптерди  жана эрежелерди 

камтыйт. Жалпысынан айтканда алар  жалпы социалдык  пландоонун  жана 

башкаруунун теориялык принциптерине  идентүү.  

Пландын түзулүштүк  компонентери катары социологиялык излдөөнүн 

этаптары жана  изилдөөчү, уюштуруучу техникалык процедуралардын  

жана операциялардын ар кандай түрлөрү, формалары саналат.  

План топтоштурулган 4 негизги блоктон турат: 

1. Биринчи блок өзүнө социологиялык изилдөөнүн программасын жана 

методикалык инструментарийди талкулоону, алгачкы маалыматты  

топтоодогу топ түззүүнү,(мисалы:интервьюерлерди, текстин 

кодировщиктерин, фокус группанын модераторлорун) интрументарийди 

сыноо жана кайра ондоп түзөө, инстрментарийлерди көбөйтүү(анектанын 

бланы, интервьюнун бланктары, байка жүргүзүүүн бланктарын ж.б), жана 

финансалык, материалдык чыгымдарды  эсеп кысабын камтыйт. (№1. 

тиркемени караныз); 

2. Экинчи блок өзүнө баардык уюштуруу жана методикалык жумуштардын 

түрүн камтыйт, массалык же топтук социологиялык изилдөөнү так , туура  

жүргүзүүнү камсыз кылат. Бул жерде изилдөө жүргүзүлө турган жер, 

убакыт,  алдын ала маалыматты расмий каттарады жөнөтүү жана жообун 

алуу, социологиялык изилдөонүн максаты жана тапшырмалары жөнүндө 

маалыматты кызыктар болгон субъектилерге берүү жана уруксат алууну 

көздөйт жана аткарат. Мындан тышкары чогулта турган социологиялык 

маалыматтын сапаты дээрлик деңгээлде жогорулатуу максатында,  

иштелип чыккан инструментарийге сыноо жүргүзүү (пилотаж) саналат.  

Сыноо жүргүзүү менен биз кээ бир методологиялык, методикалык 

мүнөздөмөлөргө оңдөө түсөө иштерин жүргүзо алабыз жана тандап 

алуунун моделин туура түзүлгөндүгүн текшере алабыз. Ошол эле учурда 

бул интервьюерлер үчүн машыгууга шарт түзо алат.  

Ушул эле учурда бул процедура борбордоштурулган система болушун 

талап кылынат.  
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3. Үчүнчү блок болсо өзүнө талаа шартында чогултулуп келген  маалыматты 

кабыл алуу болуп саналат. Ал өз учурунда маалыматты  туура 

толтурулушун, инструментарийлердеги сурамжылоо баракчасы, 

интервьюнун бланкасы, диктофонго жазылган  үндордүн, тандап алуунун 

дизайнында көрсөтүлгөн объектилерди камтыганын текшерүү болуп 

саналат. Ошол эле учурда суралган объектилердин же толтурулган 

анкеталар, туруктуу, туура,так  маалымат экенин тастыктоо  учүн  чогулган 

маалыматтын 10-12% чейин текшерүү зарылылдыгын камтыйт.  Бирок 

азыркы маалда технологиялардын жетишүүсү менен атайын талаа 

шарттарына ылайыкталган жана социологиялык каталардвы алдына алуу 

максатында, чыгашаларды азайтуу, маалыматтын сапатын жогорулатуу 

үчүн атайын  программалар иштелип чыккан. Ал программалар 

Кыргызстандын шартында жеке консалтингдик каманияларда ири 

колдонулуп келе жатат да  CAPI  жана CAWI деген методикалык ыкманын 

негизинде ишке ашырылып жатат. Бул программанын аталышы 

SimpleForms. Программа изилдөөчү кампаниялардын талаа 

кызматтарынын  автоматташтырылган комплекстүү системасы болуп 

саналат. Дагы бир белгилей кетчу нерсе болуп бул программа  өз учурунда 

социологдордун ишин азайтууну гана камсыздабастан, жумушчу 

ордуларын дагы кыскартууга жетишти. Талаа шартында бул программанын 

жардамы менен интервьюерлердин кайсы жерде, кайсы убакта, тандап 

алуунун шарттарын так  аткарып  жаткандыгын спутниктик көзөмөлдөө 

аркылуу ишке көрүп турса болот.  

Мындан тышкары бул блок озүнө чогултулган маалыматтагы ачык 

суроолорду коддоштурууну камтыйт. Коддоштуруу , эгерде чогултулган 

маалымат аз санда болсо өтө деле кыйынчылыкты жаратпайт, ал эми 

маалымат өзүнө көптөгөн ачык суроолорду камтып, жана массиви 2500-

3000 чейин жеткен учурда коптогон каражаттарды, чыгашаларды жана 

убуакытты талап кылат. Андыктан каманиянын уюштуруу  бөлүмү канча 

кодировщик, крек экенин жана канча убакыт, каражат  талап кылынар 

төмөнкүчө эсептеп чыгарышат. Мисалы: жеке интервью 

өткөрүүдөмаалыматтык чогултууга керк болгон интервьерлердин саны  бул 

формаула аркылуу эсептелет: 

И =
𝒏

𝒂𝒕
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И- бул интервьюерлердин оптималду саны;t- бул изилдөөнү жүргүзө турган 

убакыт (канча күн); а- бул бир күндө сурала турган респонденттин нормасы. 

Мындайча деп элестетип көрөлүк  сурамжылоого 1000 киши камтылган. 

Интервьюнун нормасы  бир күндө 5 респондент, 10 күндө  сурамжылоону 

бүтүш керек болсо бизге  төмөндөгүчө кишинин саны керек болот .  

И =
1000

5∗10
 =20 

Демек 10 күндүн ичинде биз  1000 кишини сураш үчүн, жана графиктен 

калбаш үчүн бизге 20 интервьюер керек болот.   

Мындан тышкары дагы уюштуруу болугунун бирден бир маанилүү бөлүгу 

болуп ачык суроолоду коддо менен жабык суроолого айландыруу саналат. Бул 

процедура көп  учурларда  (өзгөчо дилитаннтар) оңой деп эспетелинип, туура 

эмес мамили жана негизги талаптарды так билбегендиктен көптөгөн 

системалык жана методикалык каталарга алып келет. Ачык суроолорду 

методикалык талапатар менен  топтоштуруу аларга методикалык 

индикаторлорду туура  берүү же башкача айтканда туура индикаторлук  

көрсөткүчтөрду ыйгаруу бул өзүнчо дыкаттыкты талап кылган процедура 

болуп саналат.   

Экинчи бир  дагы маанилүү процедура катары бул бул коддировка кылуучу 

адистердин  санын аныктоо, бул процедура төмөнкү формула менен аныкталат  

  

К =
с𝒃

𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝒕
 

Эгерде  анкетада бир ачык суроо болсо, коддировка кылган адам, орто эсеп 

менен бир күндүк жумуш  убактысында 500 анкетанын бир суроосун  кодд 

берип бүтө алат.  Ачык суроолордун көлөмүнө , массивге,  убакытка  

жогорудагы ормула менен аныктап алса болот.  

 t – срок (күндүн саны же канча күн) б.а. баардык ачык суроолорду баардык 

массив боюнча бүтүш керек; 

b – бир анкетадагы ачык  суроонун саны; 

 с – талдап чыга турган баардык  анкеталардын саны; 
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Мисалы жалпы анкеталардын саны 1000, ар бир анкета 5 ачык суроону өзүнө 

камтыйт.  Анда төмөнкү санга ээ болобуз: 

 

К =
𝟏𝟎𝟎𝟎 ∗ 𝟓

𝟓𝟎𝟎 ∗ 𝟐
= 𝟓 коддировщик 

 

4. Төртүнчү блок бул изилдөөнүн  негизинде чогултулган маалыматты  

адистештирилген программага жүктөө же болбосо киргизүү.  Жогоруда 

айтылып кеткен  SimpleForms программасы аркылуу маалыматты 

атайын киргизбей эле, талаа шартында чогултулган учурда эле 

автоматтык түрдө ал даяр базага келип түшөт же Excel  же SPSS 

программасына. Бирок Кыргызстандын шартында көптөгөн 

изилдөөчүлөр бул программаны билбегендиктен, жана тажрыйба 

кеңири таралбагандыктан  адистердин жардамы менен статистикалык 

анализ чыгарып берүүчу программаларга киргизилип жүрөт. Биринчи 

учурда биз базаны тазалоо, текшерүү, тууралоо, такстыктоо деген 

жумуштардан SimpleForms  программасынын жардамы аркылуу 

кыскарткан болсок, экинчисинде  адистердин жардамы аркылуу кол 

менен иштегендиктен 2-3 адистин базаны тазалоо, текшерүү, тууралоо, 

такстыктоо жүргүзө турган жардамына муктаж болобуз. Жалпылап 

айтканда бул блок анализге даярдоочу бөлүм болуп саналат жана 

тыкаттык талап кылат.   

 Өзүн  текшерүүгө берилген суроолор 

1. Инструктажды өткөрүүнүн эрежелери; 

2. Мрашруттук баракчаны даярдоонун талаптары; 

3. Тандап алууну дизайнын түзүү жана аймактарга  бөлүштүрүү; 

4. Инструментарийдин макетин түзүү; 

5. Долбоордун алкагында интервьюер үчүн интрукцияны түзүү. 

6. Долбоордун алкагында изилдөөнүн чыгашасын эсептөө. 

 

Тиркеме №1. Маршруттук баракча (үлгүсү) 

Тиркеме№2. Интервьюерлерге инструкция (үлгүсү) 

Тиркеме№3. План график түзүү (үлгүсү) 
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Тиркем №4 Коштоо каттынын (үлгүсү) 

 

P.S   Студенттерге тапшырма. 

Лекциянын  алкагында жана тикемелердин үлгүсүнүн негизинде  ар бир 

студент өзүнүн долоборуунун алкагында тиркемелерди иштеп чыгуусу керек.  

Туура, так, эрежелерди колодонуу менен иштелип чыккан  документтерге 

кошумча 20 балл берилет.   
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Тиркеме №1. Маршруттук баракча 

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ  

ИССЛЕДОВАНИЕ «Социально-экономическое положение домохозяйств» 

Суусамырский Айыл Окмоту                                 Село _____________________________ 

Интервьюер (ФИО)________________________________  

Показатели недостижимости:  
1. Количество нежилых строений  3. Отказ открыть дверь    5. Отказ отвечать     7. Прерванный опрос 
2. Никого нет дома    4. Нужного человека нет дома   6. Не может быть опрошен (болен, в отъезде и т.п.)   
  

№ А д р е с   Имя, отчество 

респондента 

Р е с п о н д е н т  Даты/время 

посещения 

Интервью 

состо- 

ялось (да/нет) 

Причины, не 

состоявшегося 

интервью 

Конт- 

роль  

п.п. у л и ц а   № дома № телефона   Пол Возраст 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

                                                           
 Данная графа заполняется региональным представителем, проводившим контроль. 
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Тиркеме№2 

Инструкция интервьюеру. 

 

ИНСТРУКЦИЯ К АНКЕТЕ 

 

Весь маршрут движения интервьюера с указанием причин, по которым интервью не было 

проведено; переход на другую улицу в связи с поворотом направо на перекрестке и т.п., 

должен быть четко отражен в маршрутном листе.  

В процессе поиска респондента проверяйте правильность заполнения 

маршрутного листа и наличие кодов посещения. 

 

Поиск опрашиваемого по анкете. 

 

В доме/ квартире Вы выясняете всех, кто проживает по данному адресу. Вы можете выбрать 

только одного человека, подходящего по выборке, только из проживающих по данному 

адресу не менее шести месяцев.  

 

 В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ЗАМЕНЯТЬ РЕСПОНДЕНТА НА ДРУГОГО 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

 

Анкета. 

 

Перед началом опроса главная задача – настроить респондента на заинтересованное 

участие в исследовании: ознакомить опрашиваемых с общими задачами, объясните, что его 

адрес случайно выпал по маршруту, вы обращаетесь к нему с просьбой ответить на 

несколько вопросов. Необходимо заранее настроить респондента на то, что анкетирование 

займет в среднем около 30 минут времени и поэтому ему необходимо будет выделить его 

для Вас, не отвлекаясь на другие дела. Беседа не должна происходить на “ходу”, носить 

отпечаток торопливости. В разговоре со своим собеседником вы должны быть 

исключительно вежливы и корректны. 

 

Текст вступления, также как и формулировки вопросов ЗАЧИТЫВАЮТСЯ в неизменном 
виде. Пересказывать их собственными словами КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 
После того как респондент дал согласие, Вы переходите к следующему этапу – заполнение 

анкеты. Желательно, чтобы этот этап происходил в обстановке, при которой отсутствуют 

посторонние лица. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА: 

 вы должны четко соблюдать порядок зачитывания вопросов, 

 при чтении не изменяйте ничего в формулировке вопроса, 
 если респондент затрудняется ответить или ему непонятен вопрос, зачитайте его еще 

раз медленно. Не объясняйте смысл вопроса своими словами! 
 слова выделенные подчеркиванием произносите с особой интонацией, акцентируя 

внимание респондента на них, 

 проследите, чтобы во время всего интервью респондент не видел анкету.  
 Обращайте ПРИСТАЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ на комментарии в анкете, которые 

адресованы Вам и выделены другим цветом.  
 

После интервью еще раз внимательно проверьте правильность оформления анкеты, а 
также наличие  ФИО и адрес респондента, а также ФИО Интервьюера и 
Супервайзера. Ни один вопрос анкеты не должен оставаться без ответа (за исключением 
тех, которые «уходят» по переходам). Если в процессе интервью обнаружится, что на 
некоторые вопросы респондент не дал ответа, Вы должны еще раз попросить респондента 
ответить на них и заполнить “пробелы” в анкете. Ответы на социально-
демографические вопросы (пол, возраст, национальность) в маршрутном листе 
и в анкете должны быть идентичными. 

Интервьюер должен: 

 внимательно ознакомиться с инструкцией, точно соблюдать все ее положения, 

 обеспечить сохранность документации, полученной для проведения исследования, 

 своевременно сдать выполненную работу (заполненные анкеты), сопроводительные 
письма и предоставить отчет супервайзеру о проделанной работе (письменный или 
устный), 

 сохранять полную конфиденциальность относительно полученных данных. 

 

Оплата интервью. 

 Анкеты, заполненные карандашом, имеющие подчистки и грязные более 30% объема 
анкеты к оплате не принимаются. 

 Анкеты не проверенные и имеющие логические несоответствия в вопросах к оплате не 
принимаются. 

К оплате принимаются анкеты, которые отвечают всем перечисленным выше требованиям 
по заполнению вопросников и отбору респондентов. 
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Тиркеме№3 

Предварительный График работ   

 

Мероприятия 

 

Пр
им
. 

 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1 
 

                    

 

2 
 

                   

 

3 
 

                    

 

4 

                     

 

5 

                   

 

6 

                   

 

7 

                   

 

8 

                     

 

9 
                     

 

10 

                   

 

11 

                   

 

12 
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Мероприятия 

 

Пр
им
. 

 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

14 

                   

 

8 
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                     Торага Жогорку Кенеша КР     

   Тагаеву Айтибаю Султановичу 

                                     

      копия: заместителю Торага Жогорку Кенеша 

КР Баековой Чолпон Турсуновне 

                                             

 

Уважаемый Айтибай Султанович! 

  Центр социологических, политологических и социально-психологических 

исследований совместно с Консалтинговым Агентством «IG consult», в рамках 

реализации Парламентского проекта Евросоюза и ПРООН, проводит 

социологическое исследование на тему: «Партийный парламент: анализ 

деятельности депутатских фракций».  

  Цель исследования - изучение общественного мнения о деятельности 

депутатских фракций Жогорку Кенеша, разработка предложений по 

совершенствованию их деятельности, оптимизация механизма взаимодействия 

депутатских фракций с избирателями.  

  В рамках исследования будет проведено:  

1.  Опрос населения Кыргызстана (1000 респондентов); 

2.  15 интервью, в том числе 6 интервью с представителями фракций; 

3.  Фокус-группы с избирателями, участниками встреч с депутатами фракций.    

  Материалы исследования (анкеты) представлены лидерам фракций  

  11 ноября 2009 мы планируем встретиться с лидерами фракций  для 

обсуждения вопроса об организации и проведении фокус групп. В этой связи, 

просим Вашего разрешения на проведение данных встреч. 

 

 

С уважением, 

Менеджер проекта      ФИО 

 

 

Тиркем №4 Коштоо каттынын (үлгүсү) 

Центр социологических, политологических и социально-

психологических исследований 

CSPaSPR 80-71, Mira 

pr., Bishkek 720044, 

Kyrghyz Republic 

ЦСПиСПИ 720044, 

Кыргызская Республика 

г.Бишкек, пр. Мира 80-

71.  

 

тел/tel: 996(312) 543288 

факс/fax: 996(312) 543288 

 

             


