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ABSTRACT: Тhis paper presents monitoring and experiment as the primary methods 
of research in applied social work. Among the many scientific methods used for the 
study of applied social work, mainly take place observation and experiment. Under 
monitoring in applied social work we mean targeted surveillance as a method for stud-
ying social phenomena, differentiating it from life’s empirical observation that is based 
on chance and intuition. The analysis of the above shows that the purpose of scientific 
research in applied social work is the receipt of new data and knowledge. The successful 
reliance on social phenomena is strictly necessary and mandatory. Research based on 
the application of scientific methods that provide the possibility of obtaining specific 
facts and laws. Necessary sign of the research is the possibility of reproducing the data 
obtained by other researchers.
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Натрупаните научни знания и завършени теории и теория по презумп-
ция изискват поредица от научни изследвания, каквито следва да бъдат по-
сочени по-нататък в тази статия. Защото по-добрият начин за разрешаване 
на нов проблем в науката е именно научният поглед към решаване на кон-
кретни практически задачи. Те зависят от конкретната ситуация. Може да се 
заяви, че решението на научни проблеми чрез експериментиране в практика-
та е най-сигурният път за развитието на науката. Това дава възможност при 
възникване в бъдеще на нов практически проблем да са налице вече потен-
циално готови решения. Социалната работа е област от науката, „която се 
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диференцира в едно многообразие от различни полета на дейност“ [6, с. 46], 
което обуславя и необходимостта от изследователска дейност с цел развитие 
и подобряване качеството на предоставяните услуги.

Специфика на изследователската дейност в приложната социална 
работа

Научното изследване е особен вид познавателна дейност, отличаваща 
се със следните особености: 

• Наличието на специални методи на изследване е основният признак 
на научното изследване. За разлика от житейски придобитите ем-
пирични знания, които са спонтанни и неорганизирани, научното 
познание се основава на високата степен на активност на научните 
методи; 

• Точност на получените данни. Ако знанията се натрупват на базата 
на опита и интуицията на субекта, то научните познания се осно-
вават на добре установените факти, откриването на които е станало 
възможно благодарение на използването на специални методи на из-
следване; 

• Възпроизводимост на резултатите – това е способността повторно да 
се възпроизведат получените данни (факти, закони) с други обекти 
на изследване в сходни условия, използвайки същата методика, коя-
то е била използвана от изследователя. Ако при едни и същи условия 
получените резултати не могат да се възпроизведат от други изследо-
ватели, то обявените резултати не могат да се приемат като научни.

• Новаторство. Под новаторство при резултатите разбираме новост 
не за отделния субект, извършващ изследването, а новаторство за 
сферата на изследване в случая в приложната социална работа. С 
други думи, при изследването трябва да бъдат получени такива дан-
ни, които преди това не са били известни. Това научно изследване се 
различава от провеждането на диагностични тестове. Единственото 
общо между тези две дейности е, че и двете реализират акта на по-
знанието, но въпреки това целта на провеждането им е различна. 
Целта на изследователската дейност, както вече бе споменато, е да се 
получат нови знания, а целта на диагностиката е да се определи със-
тоянието на обекта или субекта от гледна точка на съществуващите 
знания.

Подготовката на изследването в приложната социална работа включва 
разработката на програма. Програмата има строго предназначение и основни 
функции. Основни части на програмата са: 

• Методологическа; 
• Методическа.
В нея се включват всички проблемни ситуации в изследването на со-

циалните явления. Също така се формулират проблемите и примерната им 
структура. Залагат се определени цели и задачи с последователност на изпъл-
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нението им. Определя се точно предметът и обектът на изследването с необ-
ходимите характеристики. Формулира се хипотезата на изследване.

Наблюдението и експеримента като основни методи на приложната 
социална работа

Сред многото научни методи, използвани за изучаване на приложната 
социална работа, основно място заемат наблюдението и експериментът.

Под наблюдение в приложната социална работа имаме предвид целе-
насоченото наблюдение като метод за изучаване на социалните явления, раз-
личавайки го от житейско емпиричното наблюдение, което се основава на 
случайност и интуиция.

За да се изгради основата на успешната приложна социална работа, е 
необходимо използването на научното наблюдение за изучаването на въз-
никналите явления. Към него се предявяват и редица изисквания. То обеза-
телно трябва да бъде целенасочено, трябва да има план, схема на провеждане 
и програма. Също така наблюдението трябва да бъде систематично – да се 
извършва в продължение на достатъчно дълъг период от време, необходим за 
изучаване на интересуващото ни явление. То трябва да се опира на обективно 
изразени показатели (обикновено са посочени в програмата на наблюдение-
то). Предимства на научно наблюдение: 

◆ Възможност за изучване на социалните явления в естествени усло-
вия в продължение на планиран период от време; 

◆ Изучаване на социалните явления в тяхната цялост.
Основен недостатък на метода на наблюдение е субективността, която 

е особено изразена при оценката и тълкуването на изследователските данни.
Независимо че интересните и важни данни, се получават чрез наблюде-

ние, и въпреки че са направени значителни подобрения в този метод (напри-
мер разработване на стандартизирани методи за мониторинг), все пак като 
основен метод за научни изследвания в областта на приложната социална 
работа можем да посочим експериментът.

Значението на експеримента в приложната социална работа е толкова 
голямо, че често се идентифицира с експерименталната социална работа. За 
разлика от наблюдението експериментаюът е активен изследователски метод.

Експериментална дейност се изразява във факта, че експериментаторът 
не само пасивно гледа на събитията, които се провеждат, но и оказва влияние 
върху експерименталната ситуация. Това въздействие е свързано с измене-
нието на социалното явление в желаното за експериментатора направление 
и моделирането му.

Моделирането създава редица предпоставки за създаването на законо-
мерности за протичане на успешна приложна социална работа. То също така 
позволява да се повтори интересуващото ни явление толкова пъти, колкото е 
необходимо за цялостното му изучаване. Моделирането също така дава въз-
можност да се обезпечи: 

• Постоянството на условията по време на експеримента; 
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• Контрол на тези условия; 
• Вариация на необходимите условия за изследователя при провежда-

не на експеримента.
Експерименти в приложната социална работа могат да се извършват с 

използване на специален инструментариум и без него. При това данните по-
лучени без използване на специален инструментариум, могат да бъдат също 
толкова значими и достоверни. Експериментът може да се провежда върху 
така нареченото различно предметно съдържание. При цялото съдържател-
но многообразие наблюдаваме два вида експеримент. В първия случай имаме 
вариация на едно от условията при провеждане на експеримента, като оста-
налите условия остават непроменени. В този случай ние сме в състояние да 
определим приноса на променящите се условия в хода на експеримента и вли-
янието им върху интересуващите ни социални явления.

При втория вид всички условия за провеждане на експеримента оста-
ват непроменени, а се променя обектът му. В този случай имаме възможност 
да получим данни за индивидуалните особености на обекта.

Наред с положителните характеристики експериментът има и своите 
недостатъци. Първият е свързан с изкуствената експериментална ситуация, 
която може да наруши нормалното протичане на наблюдаваните процеси. 
Вторият недостатък на експеримента се състои в това, че обектът на изпитва-
не знае, че участва в него. Във връзка с това възниква опасност от заучени или 
нереални реакции и поведения.

Обобщено можем да кажем, че експериментът е метод за проверка на 
дадена хипотеза. Той може да се определи като опит за изучаване на едно или 
няколко явления в изкуствено създадени условия.

Експерименталният модел в приложната социална работа е взаимстван 
от естествените науки. В исторически план Галилей първи е извършил опит 
на научна основа. Известният английски философ и икономист Джон Стюард 
Милл на базата на разработена индуктивна логика е приложил ред примери в 
логически експеримент, позволяващ откриването на причинно-следствените 
връзки между редица фактори.

В съвремието експериментът в приложните социални изследвания 
представлява сам по себе си метод за получаване на информация за изме-
нението на показателите в активността на социалните обекти в резултат на 
въздействието на зададените и контролируеми фактори.

Използването на експеримента в приложната социална работа се със-
тои в получаването на информация за изменените показатели и активността 
на обектите. Задачата на експеримента се състои в това да изучава причинно-
следствените връзки между субектите и обектите на приложната социална 
работа в определени условия под влияние на изкуствено създадени и упра-
вляеми фактори.

Видове експерименти, провеждани в изследователската дейност на 
приложната социална работа
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По способа на провеждане те биват: 
✓ Изкуствен експеримент – независимата променлива се вкарва из-

куствено; 
✓ Естествен експеримент – променливата се появява независимо от 

желанието на изследователя; 
✓ Екс-пост-фактум експеримент – действието на експериментатора от-

съства.
По характер на логическата структура: 
✓ Паралелен експеримент – сравнява се състоянието на две идентични 

по различни характеристики групи; 
✓ Последователен експеримент – сравнява се състоянието на една гру-

па преди и след въвеждане на промяна.
По метода на подбор на контролната група: 
• Метод на двойките – всяка група се съставя от двама участникици на 

основание на сходни признаци; 
• Метод на структурна идентификация – честотата на разпределение 

на признаците, интересуващи изследователя трябва да бъде макси-
мално висока; 

• Метод на случайния подбор – чрез жребий или по случайно избрани 
номера.

Логиката на експеримента е винаги подчинена на търсенето на причи-
ни, характеризиращи изменението в социалните явления и процеси.

Планиране на експеримента
Подготовката и провеждането на експеримента предполагат последова-

телно решение на множество въпроси: 
1.  Определяне целите на експеримента; 
2.  Избор на обект за експеримента; 
3.  Определяне на предмета на експеримента; 
4.  Избор на контролните, факторните и неутралните признаци; 
5.  Определяне на условията на експеримента и създаване на експери-

ментални ситуации; 
6.  Формулиране на хипотеза и определяне на задачите; 
7.  Избор на индикатори и способ на контрол на провеждане на експе-

римента; 
8.  Определяне на методите за фиксиране на резултатите; 
9.  Проверка на ефективността на експеримента; 
10. Приключване на експеримента. Проверка на получените експери-

ментални данни и анализирането им.
Достоверност на изследователската дейност
Понятието точност на научните данни. Съществуват динамични (точ-

ни) и статистически (вероятностни) закономерности. Първите се характери-
зират с това, че обезателно възникват при дадени условия.
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Когато става въпрос за статистически закономерности, то при дадени 

условия може да възникне или да не възникне дадено явление, но съществува 
и вероятност за възникване на голямо количество събития.

Например поставянето на критерии за положителен отговор на въпрос 
при наличие или отсъствие на различия в ефективността на запомняне при 
две групи обекти на изследване, с различна установка на продължителността 
на запомняне има процентно ниво на статистическа значимост на получени-
те данни. Това означава, че вероятността в различията между две изследва-
ни групи е полученото процентно ниво или ако изследваме сто обекта и при 
по голямата част от тях имаме положителни резултати, можем да говорим за 
твърдо установен факт.

В болшинството емпирични или опитни постановки, където новите 
знания се получават за сметка на взаимодействията с обектите на изследва-
не, закономерностите имат статистически, вероятностен характер. От това 
следва, че за относително отделния човек предвижданото събитие може да се 
случи или може и да не се случи.

Анализирайки изложеното показваме, че целта на научното изследване 
в приложната социална работа се явява получаването на нови данни и зна-
ния. За успешното разчитане на социалните явления това е строго необходи-
мо и задължително.

Научното изследване се основава на прилагането на научните методи, 
които обезпечават възможността за получаване на точно определени факти и 
закономерности. Необходими признаци на научното изследване се явява въз-
можността за възпроизвеждане на получените данни от други изследователи. 
Без съмнение науката създава абстрактни модели на практически проблеми 
с цел да съхранява универсални решения, да намира нови решения на съ-
ществуващи проблеми и да намира решения на нови проблеми. Винаги кога-
то става дума за разрешаване на вече известни проблеми, основна роля играе 
систематизирането на натрупана информация от страна на науката. Именно 
класифицирането и поддържането на бази от типови задачи и техните типови 
решения дават възможност да се използва едно и също решение за различни 
видове задачи в практическата дейност. Важна в случая е връзката между на-
ука и практика.
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