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ГРЕШКЕУЗОРКАУ 
ИСТРАЖИВАЊИМАУ 

ДРУШТВЕНИМНАУКАМА
Сажетак:Поштујућипринциппрецизностинаучногсазнања, ја
сноједасвакикоракуистраживањуморабитипрецизноиспла
нираниспроведен.Међутим,чиниседасеовајпринциппосебно
односинапланирање,односно,бирањеузоркауистраживањима
удруштвенимнаукама.Циљрада једасеузкраткенапоменео
фазамапланирањаузорка,анализирајугрешкекојесемогујавити
припланирањуиодабируузоркаиукаженањиховомогућепрева
зилажење.Грешкекојесемогујавитиупроцесуузорковањакласи
фикованесууодносунанеколикокритеријума:пресвега,уодносу
натипузорка,односнодалисејављајукодузоракакојисезасни
вајуилинезаснивајунатеоријивероватноће,азатимиуодносу
нафазуукојојсејављају.Анализиранајеивезаизмеђувеличине
узорка,репрезентативаностиузоркаимогућихгрешака.

Кључне речи: узорак, грешке узорка, случајни узорци, намерни
узорци,величинаузрока

Увод

Имајућиувидуколико јепрецизностбитна за свакуфазу
истраживања,односно,даусвакојфазиистраживачкогпро
цесаможедоћидогрешака,чиниседаданасистраживачи
највишепроблемаимајусаузорком,односноиспитаницима
који(не)желедаучествујууистраживању.Саовимпробле
мом највероватније се константно сусрећу и социолози и
психолозиипедагозиисвиосталикојисебавеистражива
њимадруштвенихпојава,односноистраживањимаукојима
суиспитанициљуди.Грешке које се јављају токомистра
живањадруштвенихпојава,могусеидентификоватиусвим
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фазамаистраживачкогпроцеса– токомдефинисањапред
метаициљеваистраживања,приликомоперационализације
појмoва, односноодређењахипотезаииндикатора, затим,
стварања инструмената за прикупљање података, одабира
испитаника,мерења,прикупљањаподатака,каоитокомоб
радеианализеподатака.Међутим,чиниседасеовајприн
циппрецизностипосебно односина планирање, односно,
одређењеузоркауистраживањимадруштвенихпојава,јеру
овомделуистраживањанезависисвеодистраживача.

Циљрадаједасеукаженамогућегрешкекојенамерноили
случајнонастајутокомпланирањаразличитихтиповаузор
ка и одабира јединица у узорак, а затими намогућности
њиховогпревазилажења.Процесодабираузоркачинесле
дећефазе:одређењециљнепопулације,односноодређење
основногскупа,утврђивањеоквираузорковања,изборме
тодаузорковања(односнобирањеметодакојисезаснивају
навероватноћиилионихкојисенезаснивајунавероватно
ћи,анализањиховихкарактеристика,сличностииразлика
наосновукојихбирамонајкориснијитипузорка),одређење
потребневеличинеузорка,самоузорковање,односноода
бирјединицанатеренуипроценаопондерисањуиутица
јуодбијања1.Овефазенећебитидетаљноанализиране,већ
ћебитиспоменутеуонојмериукојојјепотребнодабисе
разјаснилегрешкенасталеупроцесупланирањаиодабира
узорка,штојеициљовограда.

Заштобирамоузорак?Неопходностодабираузоркауистра
живањима друштвенихпроблема условљена је величином
популације,односноосновногскупаизкојесебираузорак,
каоисредствимакојимаистраживачирасполажутокомис
траживања.Наиме,истраживачинајчешћенемајунисред
става ни времена да испитају целокупну популацију2, те
можеморећидајекододређењаузоркабитнамаксимална
прецизностиузштомањиутрошаксредставаивремена3.
Тимесезаразликуодистраживањацелокупнепопулације4

1 Опширнијеоовимфазамаодабираузоркавиди:Milas,G.(2009)Istraži
vačkemetodeupsihologijiidrugimdruštvenimznanostima,Zagreb:Naklada
Slap,str.402432;Russell,B.H.(2013)SocialResearchMethods:Qualitati
veandQuantitativeApproaches,London:SAGEPublication,рр.127178.

2 Кадасекажепопулација,немислисенацелокупностановништво,већ
нацелокупнупопулацијукојаимакарактеристикепотребнезаистражи
вање.Дакле,уколикоистраживачазанимајуузроциразводабрака,по
пулацијуизкојесебираузоракчинићесвиљудикојисубилиикојису
тренутноразведенинатериторијигдесерадиистраживање.

3 Мозер,Ц.А.(1962)Методеанкетирањауистраживањудруштвених
појава,Београд:Култура,стр.96.

4 Једно од ретких истраживања које обухвата целу популацију јесте
прикупљањеподатакатокомпописастановништва.
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брзодобијајупотребнаобавештења,чимесеувеликојмери
штедииновацивремепотребнозаистраживање.

Овауштедановцаи времена вероватно је већа кодузора
какоји сене заснивајунатеорији вероватноће (намерни,
пригодни,квотниигрудваснега)итозбогњиховихкарак
теристика.Садругестране,кодузоракакојисезаснивајуна
теорији вероватноће (случајни – једноставни случајни и
систематски,стратификовани,кластер)5,акојисебирајуса
списковаслучајнимодабиромгдесвакајединицаосновног
скупаимаистувероватноћудабудеизабрана,узоракможе
да буде територијално распршен и самим тим веома скуп
ивременскиприличноразуђен.Уконтекстуовог,потребно
јеразмотритиследећапитања:кодкојихјеузорака„мање”
грешака,далисугрешкеистекодобегрупеузоракаикод
којихузоракајерепрезентативноствећа?

Величинаузоркаимогућностгрешкеузорковања

Безобзиракојиузоракодабрали,онморабитишторепре
зентативнијиибезгрешке.Закојиузораккажемодајере
презентативан?Репрезентативностузоркаозначаваособи
нуузоркакоја сеогледауквалитетуузоркаимогућности
генерализације, односнорепрезентативностозначава да је
дистрибуција најзначајнијих карактеристика популације
истаиливрлосличнакарактеристикамаузорка6.Узорак је
репрезентативанкадакарактеристикејединицауузоркуод
говарајупопулацијиизкојејеузетузорак,односно,кадасу
резултатидобијенинаузоркуистиилиувеликојмерислич
никаооникојибиседобилиприистраживањуцелепопу
лације.Фајгељнаводидваосновнапредусловазапостизање
репрезентативности7–првисепостижепрекоевалуацијеи
процедуреузорковања(кадасеодаберезаистаонајузорак
којијебиопланиран),докједругипредусловправилнади
стрибуцијаобележјакарактеристичнихзапопулацијууузо
рку(потребнојепознаватикарактеристикепопулациједаби
сеуузоракодабралејединицекојепоседујутаобележја).

Некиаутори8повезујувеличинуузоркасарепрезентативно
шћу.Грешкеузорка,измеђуосталог,јављајусеуправозбог

5 Ово јенајчешћаподелаузорка.Оовимузорцимавидимногоопшир
није:Russell,нав.дело,стр.127178;Babbie,E.(2011)TheBasicofSo
cialResearch, FifthEdition,Wadsworth:CengageLearning, рр. 228242;
Bryman,A. (2016)SocialResearchMethods, 5th edition,Oxford:Oxford
UniversityPress,рр.177181.

6 Babbie,нав.дело,стр.213.
7 Fajgelj,S.(2010)Metodeistraživanjaponašanja,Beograd:Centarzaprime

njenupsihologiju,str.594.
8 Fajgelj,S.нав.дело,стр.595.
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величинеузоркакојачестонијеадекватназадатоистражи
вање.Одређењевеличиненијенималоједноставанзадатак,
а у различитимметодолошким текстовима, наводе се раз
личити критеријуми9.Фајгељ тако сматра да се у класич
ној статистици закључивања узорци мањи од 30 сматрају
малим,узорциод30до100 средњим, аузорципреко100
великимузорцима10.Морс(Morse)јепрепоручиодајеуфе
номенолошким студијама потребно спровести минимум 6
интервјуа, а30до50интервјуауетнографскимстудијама
истудијамазаснованимнаутемељенојтеорији11.Штагово
риоваМорсеовапрепорука?Прво,дасеовеличиниузорка
неможеговоритинезависноодметодаприкупљањаподата
ка,односноододабраногистраживачкогприступаунеком
истраживању.Друго,дасуовиузорциупоменутимистра
живачким приступима најчешће одабрани из групе узора
ка који се не заснивају на теорији вероватноће.Дакле, не
смемо заборавити да величина узорка зависи од неколико
ствари:Њуман(Neuman)наводидавеличинаузорказависи
одтогакаквеподаткеистраживачпланирададобије,одтога
какотачноутврдитикојићетипузорканајвишекористити
уистраживању,каоиодкарактеристикапопулације12.Расел
(Russell)такођенаводидавеличинаузорказависиодкарак
теристикапопулације,односноодхетерогеностипопулаци
је,одбројаподгрупапопулацијеиодвеличинеподгрупако
јежелимодаиздвојимоуанализи.Поредтога,Раселдодаје
и колику прецизност резултата очекујемо13 (ово последње
водиустатистикуузорка14,очемуовденећебитиречизбог
недостаткапростора).

Укаквојсувезирепрезентативностивеличинаузорка,од
носнодалисавеличиномузоркарастерепрезентативност?
Не,затоштовеликиузоракнегарантујерепрезентативност.
Другим речима, велики случајни узорак из лошег оквира
узорковања лошији је и мање репрезентативан од мањег
случајногузоркаизпотпуногитачногоквираузорковања.
Овдетребанапоменутидасевеличинаузоркаможеодреди
тинадваначина:првијестатистичкимизрачунавањем,где

9 Овденећебитиречиостатистичкомметодуодређењаузорка.
10Fajgelj,S.нав.дело, стр.595.Истиауторнаводидапрецизностузор

ка„зависиодвеличинеузорка,одметодебирањаузоркаиодгрешака
(пристрасности)токомспровођењаузорковања”(стр.603),апретходни
редовисупоказалидајевезаизмеђувеличинеузоркаипрецизностии
репрезентавностиприличноупитнаидазависиодвишествари.

11Према:Russell,нав.дело,стр.176.
12Neuman,L.W.(2006)SocialResearchMethods:QualitativeandQuantita
tiveApproaches,6th.ed.Boston:PearsonEducation,Inc.р.241.

13Опширнијеоовомевидети:Russell,нав.дело,стр.142143.
14Вишевидети:Russell,нав.дело,стр.146161.
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истраживачморадапретпоставиколикојегрешака„прихва
тљиво”икакавјестепенваријацијеупопулацији;идруги
конвенционалнаинајчешћеприхваћена величинаузорка15
очемујевећбилоречи.Истраживачисечешћеодлучујуза
овудругуваријанту, јернемајуинформацијеопопулацији
којесупотребнезаодређењевеличинеузоркастатистичким
методом.Тако,имајућиувидугоренаведенодаје100испи
таника„велики”узорак,штоасоциранатодаједовољани
вероватнорепрезентативан,можемонаправитивеликугре
шкууколикозанемаримонпр.хетерогеностпопулације,јер
уколикоупопулацијипостојеподгрупе,сањиховимбројем
требаобидарастеиузорак,поштојенеопходнобар50ис
питаникапосвакојгрупидабисемоглиизводитизакључ
ци.Тозначидаузорак,узависностиодбројаподгрупамора
битимного већи од 100 (или једноставније број подгрупа
пута50).Истотако,уколикојехомогенапопулација,пообе
лежју битном за истраживање, 100 испитаника изабраних
безосталихгрешака,можебитивисокорепрезентативани
довољновеликиузорак.

Дакле,наодлукуовеличиниузорка,поредтемеистражива
ња,методаидоступностисписковаосновногскупа,утичеи
варијабилностпопулацијекојасеистражује.Варијабилност
популације, односно степен хомогености основног скупа,
можесепроверитипилотанкетом,односнопробнимистра
живањем,азатимсеможеприступитипланирањуузоркаи
могућојстратификацији,односностварањуодређенихпод
група.Пилотанкетајепогоднаиза,додушегрубо,истражи
вањемогућегстепенаиразлогаодбијања,очемућекасније
битиречи.Наиме,пилотанкетаможеуказатинанекапита
њазбогкојихпотенцијалнииспитаницинежеледаучеству
ју,пасетоможекориговатипре„главног”истраживања.

Грешкеупланирањуузоракакојисезаснивају
натеоријивероватноће

Унареднимредовимауказаћемона грешкекоје суспеци
фичнезаодређенеузорке,алиинаонекојесејављајукод
вишетиповаузорака.

Случајниузораксечестоназиванајрепрезентативнијимузо
рком,јерсвакајединицаосновногскупаимаистувероват
ноћудабудеизабранауузорак.Међутим,упраксијевеома
тешкоостваритислучајанузорак,атојенајчешћеиразлог
грешакауодабируузоркаслучајнимпутем.

15Neuman,нав.дело,стр.241.
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Првагрупагрешакакодпланирањаовогузорканастајезбог
оквираузорковања,којипредставља„листујединицаанали
зе,изкојеузиматеузорак,инаосновукојегенерализујете”16.
Оквирузорковањаможебитибирачкисписак,списковиза
послених,списакадресастановниканекогместа,спискови
потрошачаодређенихпроизвода,списковипредузећа,плат
нисписковиидруги.Оквирузорковањаморадазадовољи
одређенекритеријуме,ауколикоихнезадовољаванастаје
грешкауузорку.Дакле,заодабирузоркаслучајнимпутем
неопходанјесписакљудимеђукојимабирамоузорак(ода
бирсевршитаблицамаслучајнихбројеваилиметодомлу
трије,односноизвлачењемиз„шешира”).

Који проблеми могу да се јаве с оквиром узорковања?
Пре свега, већина поменутих спискова је често недоступ
на (истраживач ће веома тешко добити списак са пописа
или списак одређених институција).Даље, списковимогу
битиилинедоступнизапопулацијукојасеистражујеили
непостоје(рецимоособекојеживеуванбрачнимзаједни
цама),затимнисупотпуни(телефонскиименикнесадржи
свестановникенекетериторијејермногинемајутелефон),
односно не садрже све јединице које би требало да садр
же(телефонскиименикнајчешћенесадржисвепостојеће
бројеветелефона)ислично.Чакикаданаумуимамоби
рачки списак који би требало да обухвата све становнике
једнетериторијестаријеод18година,несмемосметнутиса
умапроменљивосттогсписка.Наиме,наовајсписакутичу
миграције, односно кретање становништва, смртност ста
новништва,алииприливонихкојисунавршили18година,
тејепитањепотпуностииажурноститогспискакаооквира
узорковањапотпунооправдано.Чакикадаимамопотпуни
ажурансписак,питањејекојећенаминформацијепружи
ти.Бирачкисписакнпр.садржиимеипрезиме,адресу,пол
идатумрођења,најчешћенесадржеподаткеообразовању
ирадномстатусукојисунамчестопотребнизаправљење
стратума17.

Јошједанпримерспискакојинеобухватацелупопулацију
јестепоменутителефонскиименик,којисечестокористи,
алиизкојегсебирањеузорканазиваквазислучајнимузор
ком,јеримадостанедостатака.Наиме,поредвећнаведених
проблемабирањајединицаизтел.именика,великипроблем
јеитоштојестановништвовеомамобилно,тетелефонске
компанијенерегиструјусвепроменебројевателефона.Да
ље,честосенаводидаодређенибројстановниканежелида

16Russell,нав.дело,стр.130.
17Vest,C.(2004)Istraživanjetržišta,Beograd:Clio,str.103.
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њиховибројевибудуобјављени18идасеовостановништво
вероватноразликујепоодређенимкарактеристикамаодка
рактеристикаљудичијисубројевителефонаобјављени.Та
кође,проблемјеиштоприпаднициодређенихдруштвених
групачестонепоседујутелефон(старијестановништво,си
ромашни,бескућници)19.Чакикадавеликиудеостановника
имателефон,честодолазидонејављања(овојелакорешив
проблем,јеруколикосеиспитаницинејављајууоквируте
лефонскоганкетирања,позивасеод3до10путапренего
штосетелефонскибројзаменидругимбројем20).

Највећа грешка у узоркунастала на основу лошег оквира
узорковања,забележенаје1936.године.Наиме,Књижевни
избор (енг.LiteraryDigest)1936.годинепослао јепоштом
10милионаупитникасациљемдаистражекоћепобедити
напредседничкимизборимауСАД–Рузвелт (FranklinD.
Roosevelt)илиЛандон(AlfLandon)21.ДаћеЛандонпобеди
тизабележенојеу57%одговора,докјеРузвелтимао43%
подршкемеђуиспитаницима–међутим,наконодржавања
изборарезултатисубилипотпуносупротни.Заштоједошло
до овако велике грешке? Грешка је настала због нерепре
зентативног узорка насталог као последица неприкладног
оквираузорковања–наиме,узоракјеодабранизтелефон
скихименикаи са листе власника аутомобила. Зашто ово
нијебилодобро?Прво,утовремеаутомобилеителефонесу
ималибогатијиивишисредњислојевистановништвакоји
углавном гласају за републиканце.То значида 1) нииме
никнилистевласникааутомобиланисуобухватилисирома
шнијеслојевестановништваинижусредњукласу(закоје
се претпоставља да гласају за демократе којима је припа
даоиРузвелт),и,2)враћеноје„само”20%листићапоштом
(2милионалистића),аонисувероватнодошлиодобразова
нијегделастановништва22.Овајпримерпоредвеомалошег
оквираузорковањапоказујеидавеличинаузока,прилошем
планирању, не игра никакву улогу у репрезентативаности
узорка.

Дакле, оквир узорковања, односно спискови популаци
јеизкојихможемоодабратиузорак,можедовестидогре
шкеуузоркууколиконисутачни,несадржесвејединице,
нису потпуни, садрже понављања и сл.Срећом, наведени

18Вест(ChrisVest)наводида34%телефонскихбројевауВеликојБрита
нијиниједоступноутелефонскомсписку.Vest,нав.дело,стр.100.

19Vest,нав.дело,стр.99101.
20Russell,нав.дело,стр.131.
21Babbie,E,нав.дело,стр.202,204.
22Исто.
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недостациоквираузорковањакојимогуутицатинагрешке
уузорку,карактеристичнисууглавномзаједноставнислу
чајниузорак,поштокододабираосталихузораканеморамо
иматисписакпопулације.ТакоМиласнаводидазасисте
матскислучајниузорак,гдесебирасвакинти,неморамо
имати списак, већ то може бити сваки нти који изађе из
некедискотекеилипозоришта23.

Другагрупагрешакакојасеможејавитикодслучајногузо
ркаодносисена(не)хомогеностосновногскупаизкојегсе
бираузорак.Наиме,приодабируслучајногузоркаможесе
догодитидаподгрупехетерогеногосновногскупанебуду
довољно,иличакуопштезаступљене,односнодаизузорка
будуодабранесамојединицекојеимајуистукарактеристику
(нпр.саможене,самоодличниученици,самовисокообра
зованиислично).Овајпроблемрешавасестратификовањем
основногскупапремаодређенимкарактеристикама,тедо
бијамостратификованислучајниузорак.Рецимо,кадасеса
спискадецеушколибиранасумично,можеседогодитида
уузоракбудуодабранисамоученициосмогразреда,само
девојчице,илирецимосамоодличниученици.Дасенеби
то догодило, основни скуп ћемо стратификовати, односно
поделитинастратумеилиподскуповеизкојихбирамоузо
рак,такодаћеионенајмањегрупеуосновномскупуимати
истушансудасенађууузорку.Тозначидаученикеможемо
поделитипоразредимаилиполуилиуспехупостигнутиму
претходнојгодини.Иначе,показаноједакадгодседогоди
грешкауузорку,увексефаворизујужене,односноповећава
сеудеоженауузорку24.Стратификованиузоракможебити
сразмеран,кадауузоракбирамооноликојединицаколики
јеудеотегрупеуосновномскупу,инесразмерни,кадаиз
свакеподгрупебирамоистиброј јединица.Стратификова
њем се постиже већа репрезентативност случајног узорка
бираногизхетерогеногосновногскупаитимесеизбегавају
могућегрешкеједноставногслучајногузорка.

Кластерузорактакођеспадаугрупуузоркакојисезасни
вајунатеоријивероватноћеивеомаличинастратификова
ниузорак.Међутим,збогначинаодабирајединица,чинисе
даимавишемогућихизвора грешакаод стратификованог
узорка.Тојеузораккодкојегсеслучајнимпутемодабирају
веће узорачке целине – кластери, одабрани према одређе
нимкритеријумима,азатимсеуњимаиспитајусвичлано
ви.Кластерузораксезасниваначињеницидаљудиживеу

23Milas,нав.дело,стр.404.
24Hayes,B.(2006)Sampling,TheCambridgeDictionaryofSociologyinTur

ner(ed.),Cambridge:UniversityPress,p.530.
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одређенимгрупама–кластерима(географским–месназа
једница,општина,град)или,рецимо,припадајуодређеним
институцијама(школа,црква,банкаислично).Овајузорак
је веомапрактичануколиконемамо списковемогућихис
питаника, односно списак основног скупа.На пример, не
постојисписакдецеосновношколскогузрастаунекомгра
ду,алипостојеосновнешколекаокластерукојемсемогу
испитатисвадеца25.Оноштоможебитигрешкакодкластер
узоркајестегрешкауследбирањакластера,јерсесамоони
бирајуслучајнимпутем,агрешкасеможепроценитиуко
ликосеупоредисагрешкомједноставногслучајногузорка
истевеличине.Затим,овдејеоправданопоставитипитање
коликосекластеркојијеушаоуузоракразликујеодкласте
раодносно групакојенисуушлеуузорак,претпоставља
јућидаштосуразликемеђуњимавеће,већа јеигрешка.
Истотако,прецизносткластерузоркаможедазависииод
бројаодабранихкластера,јерјеузоракпрецизнијиуколико
севишекластераукључиуистраживање,односноуовиру
вишењихсеприкупљајуподаци26,нарочитоакосукласте
ри различити по величини и карактеристикама битним за
истраживање.

Грешкеупланирањуузоракакојисенезаснивају
натеоријивероватноће

Запригодниузорак,мадасетоунекурукуодносиинаоста
ле узорке који спадају у ову групу, карактеристично је да
сутољудикојусуприруци,односнооникојижеледауче
ствујууистраживању.Збоговогјепригодниузоракнајмање
репрезентативан,тесеовдепостављапитањеколикосеони
којиучествујууистраживањуразликујуодонихкојинеже
ледаучествујууистраживању.РосновиРозентал(Rosnow,
Rosenthal) су 2005. године дали слику просечног „добро
вољца” који најчешће учествује у истраживањима.Према
њиховимналазимадобровољцисунајчешћевишегобразо
вања,припадајувишојдруштвенојкласи,имајувећикоефи
цијентинтелигенције,већупотребузасоцијалнимдокази
вањем,већупотребузаавантуром,већунеконвенцијалност
и слично.27Дакле,њихово истраживање је показало да су
разликемеђуонимакојиучествујуионимакојинеучеству
јутоликедасерецимо,понашањестуденатадобровољаца
који су учествовалинеможе уопштитина све студенте, а
камолинацелокупнупопулацију.Примердобровољногузо
ркајекадасегледаоцијављајуунекуемисијудакажушта

25Russell,нав.дело,стр.136.
26Milas,нав.дело,стр.428;Babbie,E,нав.дело,стр.236.
27Fajgelj,нав.дело,стр.607;Milas,нав.дело,стр.407408.
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мислеонекомпроблему,штоможедовестидопогрешног
закључкадавећинаистомисли,такоданесмемоизгубити
извидадасутољудикојисенајвероватнијепонекимка
рактеристикамаразликујуодонихкојисеникаднејављају.
Истотако,несмемозанемаритидаанкетаричестоналазећи
испитаникепригодно,налазепознаникеипријатељекојису
најчешћесличнихгодина,имајусличнообразовање,припа
дајуистојкласи,имајусличнаинтересовања,такодавелики
деостановниканемаскороникаквушансудасенађеуовом
узорку.

Квотни узорак је чини се најрепрезентативнији у групи
узоракакојисенезаснивајунатеоријивероватноће.Међу
тим,икодовогузоркасемогујавитигрешкеупланирању,
анарочитоуодабирујединицауузорак.Првипроблемкод
квотногузорковањаможенастатиуфазипланирањаузор
ка,односноуфазикадасеодређујуквотепремастарости,
полу,образовањуи/иликласнојприпадности.Наиме,одре
ђењеуделапоменутихквотаупопулацијикојићесезатим
пресликатиуузорку,морабитипрецизноитачноурађено,
наосновутачнихпописнихподатака,штоможедапредста
вљапроблем,јерчакнипописистановништванедајуувек
потпуне податке. Тако рецимо, удео високообразованих
константно расте, па ако користимоподатке одпописа од
пренеколикогодина,постојимогућностдајеудеоупопи
сумањинегоувремеистраживања28.Истотако,закласну
припадностнепостојетачниподаци,већсеквотебирајуна
основуранијихистраживањаштоможебитиизворгрешке.

Другагрупагрешакакодквотногузорковањанастајеуфа
зиодабирајединицанатерену.Наиме,грешкекодовогти
паузоркамогуданастанучакиакоанкетардобијечврстеи
прецизноутврђенеквоте, јердаљеузоракбирапригодним
путем,тенаодабирчестоутичеставанкетараиситуација
натерену.Тозначидаузоракдаљеможедасезасниванаиз
гледуиспитаника, анкетаричестоизбегавају сиромашније
куће,највишеспратовевишеспратница,ислично,изатоиз
узоркамогуненамернодабудуискључени,рецимо,сирома
шни,старииболесни.Истотако,пристрасностсеуквотном
узорковањујављакадауоквирустароснихквотаанкетари
бирајуиспитаникеодређенихстароснихгрупа(нпр.уколи
којеједнастароснаквотаод18до28годинастудентиан
кетарићенајчешћебиратииспитаникеближе18годинајер
сумлађидоступнији;затим,уколикојестароснаквота65+,
најчешћебирају испитанике старије две три године од 65
због лакшег остваривања контакта, док они са 80 и више

28Milas,нав.дело,стр.410.
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годиначестоостајузанемарени).Такође,нијеупотпуности
сигурнодалисуанкетариодабралиособукојаимапотребне
карактеристике, односно припада заиста траженој катего
рији,штосенајчешћедешавасаприпадношћудруштвеној
класи,поштоанкетарсампроцењује29.Моглобисерећида
посебан,„невидљив”проблем,кодквотногузоркапредста
вљаодбијање,поштоанкетар,уколикоганекоодбије,једно
ставнопотражидругуособукојазадовољавакритеријуме,а
одбијањеостајенезабележено.

Иакоодређењеквотаовомузоркуосигурававећурепрезен
тативностнегокоддругихузоракакојисенезаснивајуна
теоријивероватноће,упитањујепривиднарепрезентатив
ност30, због наведених недостатака (односно, затошто се,
каоштојенаведено,уоквирустароснихквотачешћебира
јумлађи, ауоквируобразовнихквотаониобразованији).
Мозер је још1952.годинетестираоквотниузоракиуста
новиодајеквотниузораккојисетемељинастарости,по
луидруштвенојкласи,пристрасанусмислудасууузорак
ушлиониобразованији,запослениујавнимслужбама,ада
јемногомањебилонижеобразованихрадника31.

Код намерног узорка, који представља одабир типичних
случајева, тражи се од истраживача одлично познавање
проблематикеистраживањаидобародабиртипичнихслу
чајева.Уколикоовонијеслучај,постојимогућностгрешке.
Уодабируиспитаникаметодомгрудвеснегапроблемможе
битиштоћеиспитанициуузоракпрепоручиватиотворени
јеособеспремнезасарадњу.Туседакле,можепоставити
ранијепостављенопитање:коликосетеособеразликујуод
онихкојенисупрепорученедауђууузорак?

Мањистепенрепрезентативностиикарактеристикепробле
макојисејављајукодузоркакојисенезаснивајунатеорији
вероватноћесугеришунапостављањепитањазаштоикада
користитиузоркеизовегрупе?Требаихкориститикадаје
то јединамогућаметодаодабираузорка:коднедоступних
популација,односнокодиспитаникакојејевеоматешкона
ћи,кодиспитаникакојинисунасписковима,затим,кадасу
средствазаистраживањемала,аовиузорцисуекономични
ибрзи.

29Milas,нав.дело,стр.411.
30Исто.
31Исто.
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Грешкеузоркауодносунафазуукојојсејављају

Уколикофазу узорковањаунекомистраживањуподелимо
надвеподфазе–фазукадапланирамоузоракифазукада
бирамо испитанике на терену, и грешке које се јављају у
процесуузорковањаможемоподелитиудвегрупе:грешке
упланирањуузоркаигрешкекојесеприодабирујединица
јављајунатерену.

Прва група грешакакоје се јављају токомпланирањаузо
ркавећ јеунекурукуобјашњенаупретходнимредовима
тако да ћемо ове грешке само систематизовати (табела 1)
иукраткоразмотритидалисеинакојиначиновегрешке
могуизбећи.

Табела1.Најчешћегрешкеуузоркуу
фазипланирањаузоркаимогућарешења

Другагрупагрешакауодносунафазуукојојсејављајесу
грешкенатерену,односногрешкекојесејављајунајчешће
збоггрешкеанкетара,алииизнезаинтересованостипотен
цијалнихиспитаника(табела2).Дакле,грешкеприодабиру
јединицанатеренунастајууслед:

1)немогућностидобијањаодговора32–тосуслучајевика
даиспитаницинисукодкуће;кадаиспитанициодбијају

32Milas,нав.дело,стр.436438.
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учешће у истраживању; када су испитаници особе ко
је није могуће анкетирати (болесни, немоћни, оштеће
ногслуха);каданеможемонаћииспитаника(одсељени,
променилипребивалиште,срушенекуће)исл.

2)грешкекојепри(не)случајномодабирујединицачине
анкетари:бирајумлађе,доступнеиспитанике,небирају
старе,сиромашнеисл.

Кодпрвегрупегрешаканатеренупростосенамећепитање
заштонекииспитанициодбијајуучешћеуанкетирању?По
казаноједаодбијањенајчешћезависиод:

а) особина испитаника, који може бити недружељубив,
нерасположен,нервозан,неповерљив;

б)анкетара,којитребадазадобијеповерењеречимаииз
гледом,дапреизласканатеренприсуствујетренингуза
анкетаре;и

в)темеистраживањанајчешћесеодбијајуполитичкете
ме,МиласнаводидаједеведесетихгодинауХрватској

Табела2.Најчешћегрешкеузоркана
теренуињиховамогућарешења
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у истраживањима Института друштвених знаности око
30%испитаникаодбијалоучешћеуистраживањима,ада
јеудеоонихкојинежеледаучествујууистраживањима
другихинституцијабиојошвећи33.

Накрајутребанапоменутидагрешкеуузорковањуокојима
јебилоречиуовомтекстутребараздвојитиодгрешакакоје
настајунаконодабирапојединацауузорак,односнотоком
прикупљањаподатака(анкетарскагрешка),поштооненису
последицалошегодабираузорка,већлошеградаанкетара
(нетачнобележењеодговора,сугестивнопостављањепита
ња, коментарисањеодговора, прескакањеодређенихпита
ња,самосталнобележењеодговораислично).

***

Бројнегрешкекојесејављајуутокупланирањаиодабира
узорка,аокојимајебилоречиупретходнимредовима,ука
зујунатодаистраживачиупроцесуистраживањатребада
посветевеликупажњупроблемуузорка.Грешкесејављају
иуфазипланирањаузорка,алиикодсамогодабираједи
ницанатерену,јављајусеикодузоракакојисезаснивајуи
онихкојисенезаснивајунатеоријивероватноће.Наистра
живачуједадоброанализираиодлучикојитипузоркајена
прикладнијизатемуистраживањаидапредузимајућимере
окојимајебилоречи,покушадаизбегнеилибарсмањиброј
иобимгрешака.
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SAMPLEERRORSINSOCIALSCIENCESRESEARCH

Abstract

The paper points out errors that can occur during the planning and
selectionofsamplesinthestudyofsocialphenomena,causesbehind
such errors and ways to overcome them. First, sample errors are
classified in the paper according to several criteria: according to the
sample type, i.e. whether it occurs in the probability or in the non
probability samplingmethods, and thenwith respect to the phase in
whichtheyoccur.Afterthat,thepossibilitiesofovercomingdifferent
typesoferrorsarepointedout.Therelationshipbetweensamplesize
andpossibleerrorsisalsoanalysed.Inaddition,attentionispaidtothe
sampleerrorsthatcanoccurduringfieldworkbytheinterviewer,which
shouldbedistinguishedfrominterviewerrelatederrorsthatoccurinthe

processofdatacollection.

Keywords:sample,sampleerrors,randomsamples,purposivesam
ples,samplesize
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