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1.ПОЈАММЕТОДАИМЕТОДОЛОГИЈEИСТРАЖИВАЊА

Nа у ка се од дру гих об ли ка ду хов ног де ло ва ња љу ди раз ли ку је 
по свом ме то ду, што се мо же ре ћи и за раз ли ке ко је по сто је 

из ме ђу по је ди них на у ка. Под се ћа мо, про блем ме то да се мо же раз-
ма тра ти на три раз ли чи та, али ме ђу соб но по ве за на ни воа:

а) ло гич ко те о риј ском, од но сно ни воу оп штих ме то до ло шких 
прин ци па, ко ји за ви се од при хва та ња од ре ђе не фи ло зоф ске 
ори јен та ци је,

б) тех нич ких, од но сно ни воа при ме не оп штих ме то до ло шких 
на че ла на не ко под руч је у ствар но сти (у по ступ ку за чет ка, 
про ве ре и по твр ђи ва ња на уч них те о ри ја), као и 

в) на уч но-стра те гиј ски, од но сно ни во при ку пља ња по да та ка 
пу тем од го ва ра ју ћих ме то да и тех ни ка.

* Научни саветник ИПС у Београду.
1) Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та «Друштвенеиполитичкепретпоставкеиз

градње демократских институција у Србији» (149057Д), ко ји се реализује у окви-
ру Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство на у ке и 
технолошког развоја Ре пу бли ке Ср би је.
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Ме то до ло ги ја, ко ја про у ча ва на уч ни ме тод има свој оп шти део 
(по ја ве, хи по те зе, су до ве, на чин за кљу чи ва ња...), за тим ме то де и 
на уч не стра те ги је. На уч но ис тра жи ва ње се де ли на: 1. фун да мен-
тал но, ко је мо же би ти ем пи риј ско и те о риј ско; 2. при ме ње но, ко је 
мо же би ти раз вој но и ак циј ско;  

Као на чин ис тра жи ва ња ко ји се при ме њу је у не кој на у ци, ме-
тод је са став ни део це ло куп не на уч не ак тив но сти. Ме тод укљу чу је 
ства ра ње хи по те тич ке осно ви це за но ва ис тра жи ва ња кри тич ким 
про у ча ва њем већ по сто је ћих зна ња, за тим све оно што се пред у-
зи ма у ис тра жи ва њу да би се из гра ди ла и из а на ли зи ра ла ње го ва 
ис ку стве на еви ден ци ја, као и на сто ја ње да се ре зул та ти ис тра жи ва-
ња што ак тив ни је укљу че у по сто је ћи фонд зна ња од ре ђе не на у ке.

Ва жан еле мент за од ре ђи ва ње ка рак те ра јед не на у ке је сте ме-
тод те на у ке. Сма тра се да ме то да од ре ђе не на у ке, углав ном за ви си 
од ње ног пред ме та. Под пој мом ме то де (грч ки met ho dos) обич но 
се под ра зу ме ва пут или на чин про у ча ва ња те на у ке, ра ди упо зна-
ва ња основ них за ко ни то сти ко је ва же за по ја ве ко је она про у ча ва.2) 
Те мељ сва ког ис тра жи ва ња у дру штве ним на у ка ма је сте ана ли за 
од ре ђе не по ја ве. Сва кој ана ли зи прет хо ди об ја шње ње са др жа но 
у на уч ним кон цеп ти ма као што су те о ри је. Те о риј ска ком по нен та 
ме то да се са сто ји у ко ри шће њу рас по ло жи вог прет ход ног зна ња 
о по ја ви ко ја се ис тра жу је, ка ко би мо гла да се по ста ви те о риј ска 
хи по те за, ко ју у да љем ис тра жи ва њу тре ба про ве ри ти и до ка за ти. 
Про ве ра ва ње и до ка зи ва ње се у на уч ном ис тра жи ва њу нај че шће 
из во ди ана ли тич ки или син те тич ки, ин дук тив но или де дук тив но, 
ди ја лек тич ки или ме та фи зич ки као и на дру ге на чи не. Ме тод ко ји 
ин си сти ра на стал ној уза јам ној ве зи из ме ђу те о ри је и прак се, ми са-
о ног и ствар ног, су бјек тив ног и објек тив ног је ди ја лек тич ки ме тод. 
У ме то до ло ги ји на уч ног ис тра жи ва ња по јам ме то да се ко ри сти у 
ши рем и ужем сми слу. У ши рем сми слу ме тод је, ка ко је већ де-
фи ни сан, пут или на чин ис тра жи ва ња не ке по ја ве, ра ди по себ ног 
са зна ња о њој. Као та кав, ме тод у ши рем сми слу под ра зу ме ва бар 
две ком по нен те ис тра жи ва ња - те о риј ску и тех нич ку. Тех ни ке при-
ку пља ња по да та ка као што су: на уч но по сма тра ње, ан ке та, екс пе-
ри мент и дру го сма тра ју се ме то да ма у ужем сми слу.

На уч ни ме тод би се у нај оп шти јем зна че њу мо гао од ре ди ти 
као “на чин на ко ји тра га мо за исти ни тим или исти ни ти јим зна њем 
и ко ји је за сно ван на ло гич ким прин ци пи ма и пра ви ли ма. Ме ђу-
2)  Су бо тић, Д., Социологија, Бе о град, 2005. стр. 38.
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тим, на зив на уч ни ме тод се ко ри сти у раз ли чи тим зна че њи ма и мо-
гу се из дво ји ти нај ма ње че ти ри”.3)

Заправо, ме тод је пут, на чин тра же ња, свр сис ход ни план ски 
по сту пак, ко ји се при ме њу је ра ди по сти за ња не ког ци ља. Ме тод 
сва ке на у ке, са сто ји се од три струк тур на еле мен та ко ји су ме ђу-
соб но не раз двој но по ве за ни, јер је дан дру гог усло вља ва ју. То су 
услов но ре че но, те о ри ја, ло ги ка и тех ни ка на уч ног ис тра жи ва ња.

а) Те о ри ја је скуп зна ња о по ја ва ма ко је тре ба ис тра жи ти. Те о-
ри ја ви ше стру ко ути че на из бор ме то да ис тра жи ва ња, а нај-
не по сред ни је на фор му ли са ње по ла зних прет по став ки ко ји-
ма по чи ње сва ко на уч но ис тра жи ва ње.

б) Ло ги ка као фи ло зоф ска ди сци пли на утвр ђу је пра ви ла исти-
нитог ми шље ња и за кљу чи ва ња. Ло ги ка пру жа нај по у зда-
ни ји и нај ра ци о нал ни ји ми са о ни по сту пак. Ло ги чан на чин 
са зна ња исти не, је сте пут од по зна тог ка не по зна том до ко га 
се до ла зи на уч ним про ве ра ва њем и до ка зи ва њем. По сту пак 
на уч ног ис тра жи ва ња, са др жи сле де ће фа зе:
1. по ста вља ње хи по те за: пред ста вља ре ше ње про бле ма или 

од го вор на пи та ње ко је би тре ба ло ис тра жи ва њем про ве-
ри ти у прак си (при ме ри: су коб ме ђу дру штве ним гру па ма 
по ве ћа ва њи хо ву уну тар њу ко хе зи ју. 

2. про ве ра ва ње хи по те зе: под ра зу ме ва при ку пља ње, сре ђи-
ва ње, од но сно при ка зи ва ње и ту ма че ње што ве ћег бро ја 
ис ку стве них по да та ка на осно ву ко јих се ја сно ви ди да ли 
је хи по те за у це ли ни или са мо де ли мич но по твр ђе на или 
од ба че на.

3. до ка зи ва ње: про ве ре не прет по став ке ко ја се ло гич ки по-
ве зу је са до та да шњим ис ку стве ним зна њем.

в) Тех ни ка ис тра жи ва ња од но си се на од го ва ра ју ће прак тич не 
рад ње ко је се пред у зи ма ју у раз ли чи тим ета па ма ис тра жи-
ва ња, на ро чи то у фа зи ис ку стве ног про ве ра ва ња хи по те за. 
Та ко се раз ли ку ју тех ни ке:
1) за при ку пља ње по да та ка (по сма тра ње, раз го вор, ан ке та),
2) сре ђи ва ње и при ка зи ва ње по да та ка (кла си фи ка ци ја, ме ре-

ње и ста ти стич ки ме то ди) као и
3) за ту ма че ње по да та ка (упо ред ни ме тод, мул ти ва ри јант на 

ана ли за).
3)  Ср бо бран Бран ко вић: Методиискуственогистраживањадруштвенихпојава,Бе о-

град, 2008, стр. 4.
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Ме тод (грч ки met ho dos је ис тра жи ва ње, на чин ис тра жи ва ња) 
“пред ста вља кон сти ту тив ни део на у ке ко ји тре ба да оства ри епи-
сте мо ло шке прин ци пе ка ко би се до би ли на уч но ва ља ни ре зул та ти. 
Че ти ри су основ на та ква прин ци па. (1) Оп штост, ко ја се у ме то-
ди ја вља као план ска усме ре ност ис тра жи ва ња, са др жи те о риј ске 
и опе ра ци о нал не де фи ни ци је пој мо ва за при ку пља ње ис ку стве не 
гра ђе и слу жи, као око сни ца за ана ли зу по да та ка. (2) Си сте ма тич-
ност, ко ја се пу тем ме то де оства ру је у ви ду по сти за ња са др жин ске 
пот пу но сти из вор не гра ђе, од но сно, при ку пља ње свих ре ле вант-
них по да та ка о про у ча ва ној по ја ви. По сти за ње си сте ма тич но сти 
под ра зу ме ва и од ре ђи ва ње ис ку стве ног де ло кру га ис тра жи ва ња,  
при ку пља ње ре ле вант них по да та ка на осно ву пот пу ног об у хва та 
по ја ве, или пу тем ме то дич но иза бра ног узор ка. Тре ћи аспект си-
сте ма тич но сти ја вља се у ви ду стан дар ди за ци је по ступ ка ис тра-
жи ва ња ко јим тре ба да се обез бе ди тех нич ка и сми са о на ујед на-
че ност то ком при ку пља ња и ана ли зе по да та ка... (3) Објек тив ност,  
се оства ру је у два ви да: као отво ре ност пре ма ствар но сти и као 
про вер љи вост. Отво ре ност пре ма ствар но сти, као аспект објек тив-
но сти, под ра зу ме ва од су ство свих об ли ка при стра сно сти ко ји би 
оме ли ко ри шће ње и оних из во ра и по да та ка ко ји су у су прот но сти 
са ста во ви ма ис тра жи ва ча. У овој тач ки су сре ћу се си сте ма тич-
ност и објек тив ност као при ку пља ње свих ре ле вант них по да та ка 
не за ви сно од мо гу ћих из во ра при стра сно сти. (4) Ме тод као на чин 
ис тра жи ва ња по све ћу је ве ли ку па жњу и епи сте мо ло шком прин-
ци пу пре ци зно сти, не са мо то ком при ку пља ња по да та ка и њи хо ве 
ана ли зе, већ и при ли ком из ла га ња ре зул та та. Уз при ме ре но ко ри-
шће ње и ну ме рич ких сим бо ла, као нај ра зви је ни јег ви да пре ци зно-
сти, олак ша ва се про вер љи вост и ин те гра ци ја на уч ног са зна ња.”4)

Ме тод као на чин ис тра жи ва ња исто вре ме но је и кон сти ту тив-
ни део на у ке. Да би ис пу нио на ве де не епи сте мо ло шке прин ци пе, 
он под ра зу ме ва: (1) Ства ра ње по чет ног те о риј ског окви ра ис тра-
жи ва ња. У овој фа зи се на осно ву ре ле вант не те о риј ске ли те ра-
ту ре за ис тра жи ва ну те му, по сто је ћих ре ле вант них ис тра жи ва ња, 
ре ле вант них из во ра по да та ка, при мар ног ис ку ства на уч ни ка,  де-
фи ни шу основ ни те о риј ски пој мо ви и вр ши њи хо ва опе ра ци о на-
ли за ци ја, што чи ни око сни цу за при ку пља ње, сре ђи ва ње, ана ли зу 
и укљу чи ва ње но во до би је них ре зул та та у по сто је ћи фонд зна ња. 
(2) У дру гој фа зи ме тод об у хва та ства ра ње ба зе по да та ка, ка ко ко-
4) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 111-112.
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ри шће њем по сто је ћих из во ра та ко и фор му ли са њем по сту па ка за 
ства ра ње но вих, до дат них ин фор ма ци ја, за ак тив но при ку пља ње 
по да та ка и њи хо во при ла го ђа ва ње са др жа ју ис тра жи ва ња. Иза бра-
ни тех нич ки по ступ ци и њи хо ва из ра да су, у ства ри, опе ра ци о на-
ли зо ва ни те о риј ски пој мо ви с ко ји ма се ула зи у ис тра жи ва ње. Ов де 
сва ка ко тре ба во ди ти ра чу на да бу де за сту пљен прин цип ком пле-
мен тар но сти ка ко би се обез бе ди ла и са др жин ска пот пу ност и про-
вер љи вост то ком при ку пља ња по да та ка. (3) Ме тод да ље об у хва та 
сре ђи ва ње но во до би је них по да та ка по мо ћу кла си фи ка ци ја и ме-
ри ла, ко ја су за сно ва на на те о риј ским и опе ра ци о нал ним де фи ни-
ци ја ма са др жа ним у по чет ном окви ру и то ком ис тра жи ва ња. Ови 
по ступ ци омо гу ћа ва ју раз вр ста ва ње ем пи риј ских по да та ка ра ди 
уви да у рас про стра ње ност, уче ста лост и пра вил но сти код про у ча-
ва не по ја ве, а са мим тим и њен пре ци зан опис. На кон то га сле ди 
при ме на број них ана ли тич ких и син те тич ких по сту па ка за утвр ђи-
ва ње ка рак те ра ве за ме ђу по ја ва ма, њи хов слу чај ни или узроч ни 
од нос, као и до ка зи ва ње тач но сти до би је них ре зул та та. (4) За хва-
љу ју ћи кон ти ну и ра ном и до след ном по што ва њу по чет ног оп штег 
окви ра ис тра жи ва ња то ком при ку пља ња и ана ли зе до би је них ре-
зул та та, на кра ју овог про це са до ла зи до укљу чи ва ња но во до би је-
них ре зул та та у по сто је ћи фонд зна ња од ко га се по шло. Овим се 
за вр ша ва ис тра жи вач ки ци клус и обез бе ђу је ку му ла тив ност на уч-
ног зна ња у не кој обла сти ис тра жи ва ња.5)

Ме то до ло ги ја је на у ка о «на чи ни ма и пу те ви ма исти ни тог са-
зна ва ња све та, ма те ри јал ног јед на ко као и дру штве ног и ду хов ног. 
Основ ни циљ ње ног из у ча ва ња је да се пој ми су шти на на уч ног 
зна ња и да се уоче основ ни прин ци пи у ње го вом сти ца њу и кри-
тич ком ис пи ти ва њу: она тре ба да нас на у чи ко јим сред стви ма и 
по ступ ци ма мо же мо до ћи до што исти ни ти је спо зна је свог пред-
ме та ис тра жи ва ња. С дру ге стра не, она нас учи и да по сма тра мо 
са мо ми шље ње, ка ко ту ђе, та ко и на ше вла сти то, и да о ње му кри-
тич ки су ди мо: ко јим прин ци пи ма се во ди; ко је про це ду ре ко ри сти; 
ко јим тех ни ка ма се слу жи; ко ли ко је до след но, ло гич ки ис прав но 
и исти ни то? Мо ра мо, да кле, на у чи ти да се у пра вом сми слу ре-
чи кре ће мо кроз ми шље ње: вер ти кал но, по ни во и ма за кљу чи ва ња 
и ап страк ци је; хо ри зон тал но, по ме то ди ма ко ји ма се слу жи мо; по 
5) Социолошкиречник, Бе о град, 2007, стр. 111-112.
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вре мен ској оси, да би смо уочи ли и ис тра жи ли ге не зу не ког ста ва 
и ми шље ња.»6)

Ме то до ло ги ја је као што смо већ на по ме ну ли на у ка о ме то да-
ма, пу те ви ма и на чи ну на уч ног ис тра жи ва ња. За да так на уч не ме-
то до ло ги је је да от кри је, опи ше и об ја сни ме то де и пу те ве на уч-
ног са зна ња, на чи не до ла же ња до са зна ња, исти не и ре ше ња не ког 
про бле ма. Ме то до ло ги ја се ба ви про у ча ва њем ме то да ис тра жи ва-
ња, при ро дом и свој стви ма по да та ка до би је них раз ли чи тим ме то-
да ма, ло ги ком и раз ло зи ма ко ри шће ња по да та ка у фи ло зоф ским, 
со ци о ло шким, на уч ним и свим оста лим те о риј ским ис тра жи ва њи-
ма. Ме то до ло ги ја по чи ње уоча ва њем и фор му ли са њем про бле ма, 
по ста вља њем раз ли чи тих хи по те за, ис пи ти ва њем, ис тра жи ва њем 
и из во ђе њем по сле ди ца из фор му ли са них хи по те за да би се по сти-
гло те о риј ско ре ше ње про бле ма, па до прак тич не при ме не до би-
је ног ре ше ња. Ме то до ло ги ја је пре све га те о риј ско ис тра жи ва ње, 
али и на уч но из ла га ње те о риј ски до би је ног ре ше ња про бле ма ко ји 
се ис тра жу је и за вр ша ва се при ме ном до би је ног ре ше ња. На уч но 
ис тра жи ва ње и на уч но из ла га ње су бли ско по ве за ни и ме ђу соб но 
усло вље ни, али их тре ба раз ли ко ва ти. Та ко ђе, не тре ба по и сто ве-
ћи ва ти ме тод и со ци о ло ги ју. Основ не ме то де са зна ња су: ана ли за, 
син те за, ап страк ци ја, ге не ра ли за ци ја, спе ци фи ка ци ја, де кон струк-
ци ја, де фи ни ци ја, ди ви зи ја, де дук ци ја, ин дук ци ја, ана ло ги ја и екс-
пе ри мент.7)

Ме то до ло ги ја на уч ног ис тра жи ва ња се мо же по де ли ти у сле-
де ће ме то до ло шке обла сти: оп шта ме то до ло ги ја, основ не ме то-
до ло ги је и по себ не ме то до ло ги је. Оп шта ме то до ло ги ја об у хва та 
на уч не обла сти ко је су као ме тод при мен љи ве на све на у ке без из-
у зет ка. Та квих обла сти је ма ло, а јед на од њих је ло ги ка. Основ не 
ме то до ло ги је су уоп ште не, али исто вре ме но и ве о ма раз ра ђе не ме-
то до ло ги је ко је мо гу да се ко ри сте са мо у од го ва ра ју ћим, али мно-
го број ним, на уч ним це ли на ма, док су у дру гим на уч ним обла сти ма 
прак тич но не при мен љи ве. По себ не ме то до ло ги је су ме то до ло ги је 
у по себ ним на уч ним ди сци пли на ма.8) Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња 
је по ла зна тач ка на у ке и пред ста вља си стем фи ло зоф ско-са знај них 
6) Ср бо бран Бран ко вић: Методи искуственог истраживања друштвених појава, Бе о-

град, 2008, стр. 3.
7)  www.wi ki pe dia.org 
8)  www.dif.bg.ac.yu 
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прет по став ки, пра ви ла и упут ства ка ко се из во де на уч на ис тра жи-
ва ња.9) 

За пра во, ме то да озна ча ва сми шљен и уста љен по сту пак за по-
сти за ње не ког ци ља, за оства ри ва ње не ке прак тич не де лат но сти. 
Уста ље ни су ре до след, про це ду ре, ток опе ра ци је и ак тив но сти, ко-
ри шће ње од ре ђе них по сту па ка и ин стру ме на та. Од ли ке сва ке до-
бре ме то де су:

а) це лис ход ност (зна се циљ ко ји се же ли и ко ји се мо же том 
ме то дом по сти ћи),

б) ор га ни зо ва ност (ор га ни зо ва но се те жи по сти за њу по ста-
вље ног ци ља),

в) си сте ма тич ност (по шту ју се утвр ђе не про це ду ре, ре до след 
по сту па ка, ак тив но сти),

г) пла ни ра ност (пла ни ра се де лат ност и по сти за ње по ста вље-
ног ци ља).

Из бор ис тра жи вач ке ме то де у ис тра жи ва њу ни је слу ча јан. На-
про тив, из бор мо ра би ти ве о ма про ми шљен и за сно ван на ар гу мен-
ти ма. Да би мо гао да ода бе ре нај а де кват ни ју ме то ду, ис тра жи вач 
тре ба да до бро по зна је пред но сти и огра ни че ња сва ке ис тра жи вач-
ке ме то де. Бит ни чи ни о ци ко ји де тер ми ни шу из бор је су: при ро да 
и ка рак тер пред ме та ис тра жи ва ња, циљ, за да ци и хи по те зе ис тра-
жи ва ња, број ис пи та ни ка об у хва ће ним ис тра жи ва њем, усло ви и 
мо гућ но сти за ис тра жи ва ње, ме то до ло шка и ин фор ма тич ка оспо-
со бље ност ис тра жи ва ча и, на по кон, на кло ност ис тра жи ва ча пре ма 
од ре ђе ној ме то ди. Ра зу мљи во, ис тра жи вач ке ме то де се ме ђу со бом 
ком би ну ју, би ло да се ко ри сте сук це сив но или си мул та но, с ци љем 
да се огра ни че но сти јед не на до ме сте пред но сти ма дру ге ис тра жи-
вач ке ме то де.

На уч ни ме тод омо гу ћу је бит но раз ли ко ва ње на уч ног са зна ња 
од ре ли гиј ског и здра во ра зум ског. Ме то дич ка скеп са и упит ност, 
ме то дич ко ис тра жи ва ње све та, пр ва је прет по став ка и бит на од ли-
ка на уч ног са зна ња, по че му се оно раз ли ку је од ла ич ког по гле да 
на свет.10)

Исто ри ја фи ло зо фи је по ка зу је да су се у кри лу основ них фи ло-
зоф ских пра ва ца раз ви ле две основ не ме то де: ди ја лек тич ка и ме-
та фи зич ка. Основ ни прин цип де ја лек тич ких ме то да су: прин цип 
9)  www.ffri.hr 
10) Александар Новаковић, “Методологија критичког рационализма”, у: “Српска 

политичка мисао” бр. 1-2/2008. стр. 35.
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ди ја лек тич ког иден ти те та, прин цип по ве за но сти и усло вље но сти 
ства ри, прин цип је дин ства и бор бе су прот но сти, прин цип раз во ја, 
прин цип пре ва зи ла же ња од но сно ди ја лек тич ке не га ци је. На су прот 
ово ме, прин ци пи ме та фи зич ке ме то де су: прин цип ап со лут ног 
иден ти те та, прин цип изо ло ва но сти ства ри и по ја ва, прин цип ста-
тич но сти, не раз вој но сти. Исто ри ја фи ло зо фи је у не ку ру ку озна ча-
ва и бор бу из ме ђу основ них пра ва ца и ме то да.11) 

Под пој мом на уч ног ме то да под ра зу ме ва мо ка ко оп ште епи-
сте мо ло шко-ло гич ке прин ци пе са зна ња, та ко и скуп по сту па ка и 
тех ни ка ис тра жи ва ња у од ре ђе ној обла сти са зна ња. 

На уч на ме то до ло ги ја ко ја за пред мет свог ис тра жи ва ња има 
на уч ни ме тод је по себ на на уч на ди сци пли на ко ја има за за да так да 
про у ча ва ка ко епи сте мо ло шко-ло гич ке прин ци пе на у ке та ко и це-
ло куп ну на у ку. Да кле, ме то до ло ги ја као ло гич ка ди сци пли на про у-
ча ва ме тод, раз во ја ње го ва ло ги ка на че ла, на сто ји да си сте ма ти зу је 
и оце ни ис тра жи вач ко ис ку ство јед не на у ке. Ме то до ло ги ја има и 
за дат ке: да утвр ђу је епи сте мо ло шке кри те ри ју ме на уч ног са зна ња, 
да про у ча ва ло гич ку и тех нич ку стра ну ис тра жи вач ких по сту па ка 
ко ји ма се на у ка слу жи, да за у зме став пре ма свим пи та њи ма на уч-
не стра те ги је, да ра ди на раз ви ја њу и уса вр ша ва њу ана ли тич ког 
окви ра у ко ме се ис тра жи ва ње кре ће и да про на ла зи нај е фи ка сни ја 
сред ства за при ку пља ње и сре ђи ва ње из вор них по да та ка. Мо же се 
ре ћи да је глав ни за да так на уч не ме то до ло ги је да бу де кри ти ка на-
у ке.

На уч на ме то до ло ги ја кри тич ки ис тра жу је и ва ло ри зу је це ло-
куп ну на уч ну прак су.12) Она се ја вља и као сво је вр сна ме та на у ка. 
За да так је ме то до ло ги је да ана ли тич ки оквир јед не на у ке под врг не 
си сте мат ском кри тич ком ис пи ти ва њу и да стал но под сти че на ње-
го во да ље раз ви ја ње. Она, та ко ђе, тре ба да по мог не утвр ђи ва њу 
на уч не стра те ги је у да тој обла сти са зна ња. На и ме, по ла зе ћи од ста-
ња у ко ме се јед на на у ке на ла зи, она тре ба да ука же на нај ва жни је 
прав це у ко ји ма тре ба усме ри ти да љи раз вој на у ке и на нај ва жни ја 
сред ства ко ја на том пу ту тре ба упо тре би ти.

Ме тод сва ке на у ке, као што смо напоменули, са сто ји се од три 
еле мен та (аспек та), ко ји су ме ђу соб но не раз двој но по ве за ни и ко ји 
је дан дру гог усло вља ва ју. То су те о риј ски, ло гич ки и тех нич ки еле-
11)  Љу би ша Ми тро вић, Основисоциологије, Бе о град, 1988, стр. 67.
12) Јелена Пешић: “Критичко мишљење и научно сазнање”, у: “Српска политичка мисао” 

бр. 1-2/2008. стр. 11.
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ме нат на уч ног ме то да или, дру га чи је ре че но, те о ри ја, ло ги ка или 
тех ни ка на уч ног ис тра жи ва ња.

Те о ри ја или уче ње о пред ме ту је оно што прет ход но зна мо о 
по ја ва ма ко је тре ба да ље или ду бље ис тра жи ва ти. Те о ри ја ви ше-
стру ко ути че на из бор на уч ног ис тра жи ва ња или на тзв. ме то до ло-
шки при ступ а нај не по сред ни је ути че пре ко из бо ра по ла зних прет-
по став ки (хи по те за) ко ји ма сва ко на уч но ис тра жи ва ње по чи ње. 

Ква ли та тив ни ме тод, од но сно, из ра зи по пут ква ли та тив на 
со ци о ло ги ја, ква ли та тив на ис тра жи ва ња, ква ли та тив ни при ступ 
има ју вр ло ши ро ко зна че ње, а че сто се ко ри сте си но ним но са из-
ра зи ма на ту ра ли стич ки, ет но граф ски, су бјек тив ни или пост по зи-
ти ви стич ки ме тод. Ква ли та тив ни при ступ има ду гу и бо га ту исто-
ри ју у дру штве ним на у ка ма. Чи ка шка шко ла је то ком два де се тих и 
три де се тих го ди на 20. ве ка ука зи ва ла на зна чај ква ли та тив них ис-
тра жи ва ња за про у ча ва ње жи во та дру штве них гру па. У исто вре ме 
се у со ци јал ној ан тро по ло ги ји на гла ша ва зна чај те рен ских тех ни ка 
ис тра жи ва ња, а уско ро ква ли та тив ни ме то ди по ста ју део ис тра жи-
вач ке прак се и дру гих дру штве них на у ка.

Нај оп шти је узев, ква ли та тив на ис тра жи ва ња опи су ју по ја ве 
ре чи ма, а не бро је ви ма. Ви до ви ква ли та тив них ис тра жи ва ња мо-
гу би ти сту ди је слу ча ја, де скрип тив ни мо де ли, проб не хи по те зе 
на ме ње не бу ду ћим ис тра жи ва њи ма. Ква ли та тив на ис тра жи ва ња 
ис пи ту ју спе ци фи ко ва не хи по те зе о дру штве ној по ја ви и мо гу их 
у осно ви по твр ди ти или опо вр ћи. У по ре ђе њу с кван ти та тив ним 
при сту пом ква ли та тив на ис тра жи ва ња су ма ње струк ту ри са на, 
флек си бил ни ја, уло га те о ри је је не што дру га чи ја, ова ис тра жи ва ња 
су хо ли стич ка и укљу чи ва. Основ ни епи сте мо ло шки прин ци пи на 
ко ји ма по чи ва ква ли та тив ни при ступ су сле де ћи: по ја ве тре ба про-
у ча ва ти хо ли стич ки, ком плек сни фе но ме ни се не мо гу ре ду ко ва ти 
на не за ви сне де ло ве, ис тра жи вач ра ди у при род ном окру же њу, у 
ве ли кој ме ри се одр жа ва отво ре ност ис тра жи ва ња да би се обез-
бе ди ло укљу чи ва ње свих зна чај них аспе ка та фе но ме на, из бе га ва ју 
се апри ор не прет по став ке и за кључ ци. Су бјек ти у ква ли та тив ним 
про у ча ва њи ма ни су ода бра ни на су мич но, они увек има ју од ре ђе не 
ка рак те ри сти ке због ко јих би ва ју увр шће ни у про цес ис тра жи ва-
ња. Ква ли та тив на ис тра жи ва ња нај че шће при ме њу ју ин дук тив но 
ис пи ти ва ње, по да ци по чи њу да се при ку пља ју с об зи ром на рад ну 
хи по те зу ко ја је по при ро ди ге не рал на, по оби му ши ро ка и не спе-
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ци фич на. То ком са мог ис тра жи ва ња ус по ста вља ју се да ље хи по те-
зе и раз ви ја ју по себ на пи та ња.

Нај че шће ко ри шће не тех ни ке за при ку пља ње по да та ка у ква-
ли та тив ним ис тра жи ва њи ма су ме тод слу ча ја, би о граф ски ме тод, 
ду бин ски ин тер вју, ра зни об ли ци груп них ин тер вјуа (ет но граф-
ски, фо ку сгруп ни итд.), по сма тра ње, ана ли за лич них и ар хив ских 
до ку ме на та, усме не исто ри је. Обич но се ком би ну ју две или ви ше 
тех ни ка. Зна чај на осо бе ност ана ли зе по да та ка у ква ли та тив ним 
ис тра жи ва њи ма огле да се у чи ње ни ци да она те че упо ре до с при-
ку пља њем по да та ка. Ана ли за под ра зу ме ва ор га ни за ци ју по да та-
ка (тра же ње зна чај них ка те го ри ја, от кри ва ње обра за ца у ре чи ма, 
ми шље њи ма или до га ђа ји ма), њи хо ву ре дук ци ју (на кон ус по ста-
вља ња ка те го ри ја по да ци се ра ди да љег сре ђи ва ња ко ди ра ју), као 
и по ре ђе ње с по чет ном те о ри јом и рад ном хи по те зом. Сор ти ра ни, 
ка те го ри зо ва ни и сми сле но ко ди ра ни ква ли та тив ни по да ци мо гу се 
при ме ни ти за раз ви ја ње но ве или оспо ра ва ње (пре све га, сми са о не 
аде кват но сти) по сто је ће те о ри је (у це ли ни или у ње ним де ло ви ма), 
из во ђе ње хи по те за о од но си ма ра зних ва ри ја бли у ис тра жи а њу, из-
два ја ње ис тра жи вач ких пи та ња ко ја су оста ла без од го во ра у ак ту-
ел ном ис тра жи ва њу, а ко ја би тре ба ло да об у хва те да ља ис тра жи-
ва ња. Ква ли та тив на ис тра жи ва ња тре ба ви ше да су ге ри шу на ред на 
пи та ња не го да пру жа ју ко нач не од го во ре, од но сно, да има ју и хе-
у ри стич ку уло гу – ка ко у сми слу про ду бљи ва ња за кљу ча ка, та ко и 
упу ћи ва ња на упо тре бу од ре ђе них кван ти та тив них тех ни ка. 

Два основ на прин ци па у ква ли та тив ним ис тра жи ва њи ма су 
кре та ње од оп штег ка спе ци фич ном (при ступ по обра сцу лев ка – 
за по чи ње се ску пом оп штих пи та ња ко ја по кре ћу ис тра жи ва ње: 
ка ко ис тра жи ва ње на пре ду је, ка ко се при ку пља ње по да та ка фо ку-
си ра) и кре та ње од спе ци фич ног ка оп штем (ин дук тив ни при ступ 
– за по чи ње ску пом усме ре них спе ци фич них пи та ња ко ја по кре ћу 
ис тра жи ва ње: то ком при ку пља ња по да та ка. Слу ча је ви ко ји ни су 
об у хва ће ни по сто је ћим мо де лом пре и спи ту ју се и мо дел се про ши-
ру је ка ко би их об у хва тио: ре фор му ла ци ја про бле ма се на ста вља 
све док се не до ђе до за до во ља ва ју ћег оп штег екс пла на тор но-ин-
тер пре та тив ног мо де ла).13)

Кван ти та тив ни ме тод је по сту пак “фор ма ли за ци је ква ли та-
тив них свој ста ва и од но са, пре ма стрикт но од ре ђе ним пра ви ли ма, 
13)  Социолошкиречник, Београд, 2007, стр. 316.
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то ком ко јег кон кре тан ис ку стве ни са др жај до би ја ну ме рич ки из-
раз, а ана ли за се да ље из во ди ста ти стич ким и ма те ма тич ким по-
ступ ци ма. По да ци до би ја ју кван ти та тив ни об лик би ло њи хо вим 
не по сред ним при ку пља њем у ну ме рич кој фор ми, би ло на кнад ном 
кван ти фи ка ци јом прет ход но до би је них ква ли та тив них по да та ка. 
Ва жно је да се не гу би ве за из ме ђу ис ку стве ног са др жа ја и но ве 
ну ме рич ке фор ме у ко јој се он ја вља. Све до тле док се ова ве за одр-
жа ва ни је реч о ис пра зном фор ма ли зму.14)

У ли те ра ту ри на и ла зи мо на број не кри те ри ју ме за кла си фи ка-
ци ју мо де ла ко ји су ко ри шће ни у ис тра жи вач кој прак си. Те по де ле 
су ипак са мо услов не јер је дан мо дел мо же да по се ду је ви ше од 
јед не осо би не ко ја се ина че узи ма као основ за кла си фи ка ци ју. На-
во ди мо са мо не ке ти по ве мо де ла: опи сни (ко ји у ве ћој ме ри са др же 
ис ку стве ни са др жај) и те о риј ски (ко ји са др же ве ћи број те о риј ских 
ста во ва), ин дук тив ни и де дук тив ни. По де ла на ма те ма тич ке и си-
му ла ци о не мо де ле за сни ва се на ши ри ни дру штве ног окви ра ко ји 
они об у хва та ју и укљу че ност вре мен ске ди мен зи је, за тим се раз ви-
ја ју мо де ли ко ји има ју де тер ми ни стич ки ка рак тер итд.

Упр кос број ним при мед ба ма и кри ти ка ма на упо тре бу кван-
ти та тив ног ме то да у со ци о ло ги ји и срод ним на у ка ма, при ме ри из 
ис тра жи ва ња по ка зу ју и ње ну ко ри сност о че му је већ не што ре че-
но. Под прет по став ком да су ис пу ње ни сви те о риј ски и ис ку стве ни 
усло ви, овај при ступ, у це ли ни гле да но, по ве ћа ва сте пен оп што-
сти, си сте ма тич но сти, објек тив но сти (у сми слу про вер љи во сти и 
по но вљи во сти), као и пре ци зно сти на уч ног са зна ња.15)

Ло ги ка, као фи ло зоф ска ди сци пли на ко ја утвр ђу је пра ви ла 
исти ни тог ми шље ња и за кљу чи ва ња, пре по ру чу је нам нај по у зда-
ни ји и нај ра ци о нал ни ји ми са о ни по сту пак, од но сно ло гич ки ре до-
след рад њи ко је у ис тра жи ва њу тре ба пред у зе ти да би се до шло до 
исти не о пред ме ту про у ча ва ња. Иде а лан је онај по сту пак на уч ног 
ис тра жи ва ња ко ји са др жи сле де ће глав не фа зе:

1. Де фи ни са ње про бле ма, од но сно ја сно и пре ци зно опи си ва-
ње оно га што пред ста вља не ре ше ни прак тич ни про блем или 
те о риј ско пи та ње без од го во ра. 

2. По ста вља ње хи по те за (прет по став ки) ко је пред ста вља ју, на 
до са да шњем зна њу за сно ва но, ре ше ње про бле ма или од го-
вор на пи та ње ко ји би тре ба ло ис тра жи ва њем про ве ри ти у 
прак си 

14)  Исто, стр. 316-317.
15)  Исто, стр. 318. 
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3. Про ве ра ва ње хи по те зе под ра зу ме ва (а) при ку пља ње, (б) 
сре ђи ва ње и при ка зи ва ње, па по том (в) ту ма че ње што ве ћег 
бро ја бит них ис ку стве них по да та ка (ре ле вант них чи ње ни-
ца) на осно ву ко јих се ја сно ви ди да ли је хи по те за у це ли ни 
или са мо де ли мич но по твр ђе на или од ба че на.

4. До ка зи ва ње је ми са о на рад ња ко јом се про ве ре на прет по-
став ка (као ис ку стве но по твр ђе на исти на) ло гич ки по ве зу-
је са до та да шњим исти ни тим зна њем, обра зла же као но-
во от кри ве на за ко ни тост и укљу чу је у ши ри склоп срод них 
ста во ва ко ји ма се це ло ви то об ја шња ва од ре ђе но под руч је 
ствар но сти.

Ис тра жи вач ке тех ни ке пра те сва ку од на ве де них фа за со ци о ло-
шког ис тра жи ва ња. Ту се обич но ми сли на раз не ме то де ло гич ког 
де фи ни са ња и за кљу чи ва ња, ем пи риј ског опи си ва ња и про ве ра ва-
ња, те о риј ског об ја шња ва ња и до ка зи ва ња. Тех ни ка ма ис тра жи-
ва ња нај че шће се на зи ва ју од го ва ра ју ће прак тич не рад ње ко је се 
пред у зи ма ју и по моћ на тех нич ка сред ства ко ја се ко ри сте у фа зи 
ис ку стве ног (ем пи риј ског) про ве ра ва ња хи по те за. У том сми слу се 
раз ли ку ју ме то де (тех ни ке) за при ку пља ње, за сре ђи ва ње и при ка-
зи ва ње, као и ме то де за ту ма че ње ис ку стве них по да та ка.

Ме то ди у ис тра жи вач ком про це су об у хва та ју: (а) Кван ти та-
тив не: ста тич ки, оп ти ми за циј ски, еко но ме триј ски, си му ла циј ски, 
(б) Ква ли та тив не: ca se study, ар гу мен та ци ја, ис тра жи ва ње (по сма-
тра ње) уз уче ство ва ње, итд. (в) Ком пле мен тар ност ме то да: от кри-
ва ње узро ка, ин тер пре та ци ја, (г) Во ђе ње ис тра жи ва ња: про јект ни 
при ступ – во ђе ње про јек та.

Ме то ди ис тра жи ва ња по се ду ју сле де ће ка рак те ри сти ке: 
- Кван ти та тив ни ме то ди од но се се на оп ште – екс тер не ди-

мен зи је ис тра жи ва не по ја ве; 
- Ква ли та тив не ме то де се ти чу су шти не ис тра жи ва не по ја ве;
- Ме то де и тех ни ке ис тра жи ва ња.
Овај сег мент ис тра жи ва ња прак тич но об у хва та на чин ис тра-

жи ва ња и од но си се на про ве ра ва ње по ста вље них хи по те за, пу тем: 
- на уч ног по сма тра ња (а); на уч ног екс пе ри мен та (б); ме то да ис тра-
жи ва ња узро ка (в); ки бер не тич ких ме то да (г); дру штве не ре ал но-
сти и дру штве не ре ал но сти као фак тор про ме на (д).

Ка да је реч о ме то да ма опе ра ци о них ис тра жи ва ња по ла зи се 
од то га да су сло же ни ор га ни за ци о ни си сте ми по ста ви ли про блем 
упра вља ња. Зах тев за ре ша ва њем тог про бле ма раз вио је опе ра-
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ци о нал на ис тра жи ва ња као но ве на уч не ди сци пли не ко ја се ба ви 
ма те ма тич ким ме то да ма у ре ша ва њу про бле ма. 

По јам је до ста ши рок и не пре ци зан. Су шти на је ве за на за си-
стем ски при ступ про бле ми ма упра вља ња ор га ни за ци о ним си сте-
мом са ци љем до би ја ња оп ти мал ног ре ше ња упра вљач ког за дат ка 
за си стем у це ли ни. Њи ме се ба ви гру па на уч ни ка раз ли чи тог про-
фи ла за кон кре тан про блем са раз ли чи тих аспе ка та.

3.ПОСЕБНИЕМПИРИЈСКИМЕТОДИ

Ка да је у пи та њу кла си фи ка ци ја ме то да ис ку стве ног ис тра жи-
ва ња, по ред пред мет ног кри те ри ју ма, «мо же мо их раз вр ста ва ти и 
пре ма ци ље ви ма. Раз ли ко ва ће мо не ко ли ко мо гу ћих ци ље ва ис тра-
жи ва ња: (1) Ква ли та ти ван и/ли кван ти та ти ван опис пред ме та ис-
тра жи ва ња, (2) Ис пи ти ва ње ме ђу соб ног од но са по ја ва и њи хо вих 
обе леж ја, (3) Ис пи ти ва ње узроч но сти ме ђу по ја ва ма.

МЕ ТО ДИ пре по зна ва ња и при ба вља ња по да та ка
Ис пи ти ва ње/ин тер вју, Ан ке та; Ду бин ски ин тер вју Упит ник; Фо кус гру пе
По сма тра ње; Ис пи ти ва ње, Ан ке та; Фо кус гру пе;
По сма тра ње; Ан ке та, Ин тер вју; Фо кус гру пе; Ана ли за са др жа ја бе ле жни ка, 
до ку ме на та; Сту ди ја слу ча ја;
Ис пи ти ва ње, Ан ке та; По сма тра ње
Ис пи ти ва ње; Ан ке та; Ду бин ски ин тер вју; Ме диј ски па нел; Фо кус гру пе; 
“Ре ак тор”
Ана ли за са др жа ја
Ана ли за са др жа ја до ку ме на та; По сма тра ње;Ан ке та, Ис пи ти ва ње, Ду бин ски 
ин тер вју;Фо кус гру пе;
Ана ли за са др жа ја до ку ме на та; По сма тра ње;Ан ке та, Ис пи ти ва ње, Ду бин ски 
ин тер вју; Фо кус гру пе;
По сма тра ње; Сту ди ја слу ча ја; Ис пи ти ва ње, Ан ке та; Ду бин ски ин тер вју; 
Ана ли за са др жа ја до ку ме на та; Ет но граф ске сту ди је
Ин тро спек ци ја; Груп не ди ску си је16)

По себ не ем пи риј ске ме то де чи не: 1) ме то ди про це не си ту а ци је 
и 2) ме то ди про це не мо гућ но сти.16)

Ме то ди про це не си ту а ци је. Зна чи да је од лу ка осно ва за упра-
вља ње и на ста је из ин те лек ту ал ног про це са са ко јим се сре ће сва ки 
ру ко во ди лац. Са вре мен раз вој усло вља ва усло ве упра вља ња. Оте-
жан је рад на од лу ци, усло ви су сло же ни ји, а си ту а ци ја тра жи од-
лу ку за што кра ће вре ме. Скра ћу је се вре ме за од лу чи ва ње и пре но-
ше ња на пот чи ње не. По ве ћа ва се обим ин фор ма ци ја у скра ће ном 
16) Србобран Бранковић: Методи искуственог истраживања друштвених права, Београд, 

2008. стр. 36.
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вре ме ну, са сма ње ним вре ме ном за ко рек ци ју гре ша ка. За то од лу ка 
зах те ва: а) По зна ва ње ис ку ства из про шло сти; б) ква ли тет ну ана-
ли зу са да шњо сти; и  в) све о бу хват но пред ви ђе не бу дућ но сти.

Ана ли за са да шњо сти је кључ за успе шно пред ви ђа ње бу дућ-
но сти и нај сло же ни ја је рад ња у це лом про це су. Ру ко во ди лац у то-
ку ра да при ма ма су по да та ка из ко јих се од сли ка ва да та си ту а ци ја. 
Тра жи се стал но по зна ва ње си ту а ци је. Из вла че ње бит ног из са да-
шњо сти за од лу ку, вр ши се кроз про це ну си ту а ци је где се су че ља-
ва ју чи ни о ци си ту а ци је и до но се су до ви и ста во ви за од лу ку. Ти 
ста во ви су ре зул тат про це не, а не ме ре ња, али се вр ши при ме ном 
на уч них ме то да. За то су бит не ме то де пред ви ђа ња.

Вр сте ис тра жи ва ња об у хва та ју:
а) Те мељ на ис тра жи ва ња чи ји су ци ље ви: 1) раз вој оп штег 

зна ња, 2) од го вор на јед но (ода бра но) пи та ње; и 3) от кри ва-
ње ста ти стич ки ва жних ве за.

б) Апли ка тив на ис тра жи ва ња под ра зу ме ва ју: 1) раз у ме ва ње 
или ре ша ва ње про бле ма, 2) од го вор на ви ше пи та ња – ре ал-
ног око ли ша, 3) от кри ва ње прак тич ки ва жних ве за раз ли чи-
тих чи ни о ца ис тра жи ва не по ја ве.

Упо тре ба ме то да и тех ни ка у ис тра жи вач ком про це су об у хва та 
сле де ће по ступ ке: а) утвр ђи ва ње про бле ма и хи по те зе, б) стра те ги-
ја и план ис тра жи ва ња (стра те гиј ска и опе ра тив на ди мен зи ја), в) 
ре а ли зо ва ње ис тра жи ва ња, г) ана ли за по да та ка, про ве ра ва ње хи-
по те за, д) из ве шта ва ње о ре зул та ти ма ис тра жи ва ња.

При ме ње ни ис тра жи вач ки про цес об у хва та сле де ће фа зе ис-
тра жи вач ког про це са: а) утвр ђи ва ње про бле ма, б) ре ле вант ну ли-
те ра ту ру ис тра жи ва ња, в) де фи ни са ње, г) из бор ме то де и тех ни ке, 
д) ква ли та тив на и кван ти та тив на ана ли за по да та ка, ђ) до ка зи ва ње 
хи по те за, е) за кључ ци и до при нос на уч ном са зна њу.

Ем пи риј ско ис тра жи ва ње (gr. em pe ria – ис ку ство) је вр ста на-
уч ног ис тра жи ва ња ко је под ра зу ме ва по сма тра ње ис ку стве них, 
објек тив но по сто је ћих чи ње ни ца. Ем пи риј ско ис тра жи ва ње се за-
сни ва на при ку пља њу ис ку стве них по да та ка кон крет ним ис тра жи-
вач ким тех ни ка ма као што су по сма тра ње (у ужем сми слу), ис пи-
ти ва ње, ме ре ње, ста ти сти ка, екс пе ри мент, ана ли за са др жа ја итд. 
Ем пи риј ско ис тра жи ва ње ко је не по ла зи од чвр стог те о риј ско-хи-
по те тич ког окви ра оста је на ни воу ба нал ног опи са по сто је ћих чи-
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ње ни ца, што је глав на ка рак те ри сти ка тзв. де скрип тив не со ци о ло-
ги је.17)

Исто та ко, лон ги ту ди нал но ис тра жи ва ње (lat. lon gi tu do – ду жи-
на, ду го трај ност). је ис тра жи ва ње ко је под ра зу ме ва при ку пља ње и 
ана ли зу по да та ка то ком вре ме на. Ова ис тра жи ва ња су зна ча јан део 
ис тра жи вач ких про је ка та чи ји је циљ ме ре ње дру штве них про ме на 
због то га што омо гу ћу ју ди ја хро ниј ску ана ли зу до га ђа ја. Ши ро ки 
по јам лон ги ту ди нал ног ис тра жи ва ња об у хва та ис тра жи ва ње у ко-
ји ма се (а) по да ци о сва ком пи та њу или ва ри ја бли при ку пља ју за 
два или ви ше раз ли чи тих тре ну та ка или пе ри о да; (б) су бјек ти или 
слу ча је ви ко ји се ана ли зи ра ју су исти, или ма кар упо ре ди ви у раз-
ли чи тим вре мен ским пе ри о ди ма и (в) ана ли за укљу чу је по ре ђе ње 
по да та ка уну тар или из ме ђу пе ри о да.

По сто ји ве ли ки број ти по ва ства ра ња лон ги ту ди нал не еви ден-
ци је: по на вља не сту ди је, сту ди је на ни воу пре се ка (eng. cross-sec-
ti o nal stu di es), про спек тив не сту ди је (као што су па нел-ан ке те у 
до ма ћин стви ма или ко хорт ни па не ли), те ре тро спек тив не сту ди је 
(као што су усме не исто ри је и жи вот не и рад не исто ри је).18)

Па нел ис тра жи ва ње је по сту пак ко јим се про ме не у про у ча ва-
ној по ја ви пра те по на вља њем ис тра жи ва ња на узор ку истих ли ца, 
истим по ступ ци ма, у од ре ђе ном дру штве ном окви ру. Овај при ступ 
че сто се при ме њу је у екс пе ри мен тал ним ис тра жи ва њи ма, а ина че, 
де фи ни ше се и као екс пе ри мент у при род ним усло ви ма. По на вља-
њем ис тра жи ва ња у бар два или ви ше на вра та, на узор ку истих ли-
ца, мо гу ће је до ћи до са зна ња не са мо о на стан ку и раз ло зи ма већ 
и о ин тен зи те ту у ме ђу вре ме ну но во на ста лих про ме на.19)

Пи лот ис тра жи ва ње је из раз ко ји се при ме њу је у два зна че ња: 
(1) Нај пре се њи ме озна ча ва ју тзв. сту ди је из во дљи во сти (eng. fe-
a si bi lity stu di es), што су по оби му скра ће не вер зи је ис тра жи ва ња 
ко ја се спро во де ра ди при ме не глав ног ис тра жи ва ња. Пи лот ис тра-
жи ва њем се та ко ђе, (2) сма тра ју и по себ не ис тра жи вач ке сту ди је 
ор га ни зо ва не ра ди про ве ра ва ња и прет ход ног те сти ра ња од ре ђе-
них ис тра жи вач ких ин стру ме на та. Прет ход но спро ве де но пи лот 
ис тра жи ва ње не мо же га ран то ва ти успех глав ног ис тра жи ва ња, 
али сва ка ко мо же зна чај но по ве ћа ти ве ро ват но ћу ње го вог успе ха. 
Нај че шћи раз ло зи за по кре та ње пи лот ис тра жи ва ња су раз ви ја ње 
и те сти ра ње ис тра жи вач ких ин стру ме на та, про це на из во дљи во сти 
17)  Со ци о ло шки речник, Бе о град, 2007, стр. 208.
18)  Исто,
19)  Исто, стр. 209.
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глав ног ис тра жи ва ња, про це на спрем но сти за уче шће ис пи ти ва не 
по пу ла ци је, ства ра ње ис тра жи вач ког про то ко ла, од ре ђи ва ње окви-
ра за узо рак, иден ти фи ко ва ње мо гу ћих ло ги стич ких про бле ма у 
при ме ни по је ди них тех ни ка, при ку пља ње пре ли ми нар них по да-
та ка, про це на ре сур са (људ ских, нов ча них) по треб них за глав но 
ис тра жи ва ње, осми шља ва ње пла на ис тра жи ва ња и фо ку си ра ње 
ис тра жи вач ких пи та ња, обу ка ис тра жи ва ча, еду ка ци ја сту де на та 
итд.20)

Упо ред ни ме тод (ком па ра тив ни ме тод) је нај ста ри ји и нај ра-
ши ре ни ји ана ли тич ки по сту пак за ис пи ти ва ње дру штве не узроч-
но сти. При ме на упо ред ног ме то да под ра зу ме ва си сте мат ско и 
кон тро ли са но ис пи ти ва ње слич но сти и раз ли ка, об ли ка или ва ри-
је те та по је ди них дру штве них по ја ва, у скла ду с прет ход но раз ви-
је ним те о риј ским прет по став ка ма и ра ди от кри ва ња чи ни ла ца с 
прет по ста вље ним узроч ним деј ством. Кон тро ле ре ле вант них фак-
то ра оства ру је се у скла ду с ка но ни ма ло ги ке екс пе ри мен тал ног 
ис тра жи ва ња ко је је фор му ли сао Џон С. Мил, али упо ред ни ме тод 
ни је за раз ли ку од екс пе ри мен та, опе ра тив ни ана ли тич ки по сту-
пак. Сто га при ме на упо ред ног ме то да из и ску је крај ње оба зрив од-
нос пре ма тзв. опо вр га ва ју ћим слу ча је ви ма.21)

Ис тра жи ва ње тре ба схва ти ти као си сте мат ски, кри тич ки, кон-
тро ли са ни и по но вљи ви про цес сти ца ња но вих зна ња, нео п ход них 
за иден ти фи ко ва ње, од ре ђи ва ње и ре ша ва ње на уч них (те о риј ских 
и ем пи риј ских) про бле ма. Си сте ма тич ност зна чи до бру ура ђе ност 
ис тра жи ва ња, као и обез бе ђи ва ње при род ног и ло гич ног сле да ње-
го вог про це са. Кон тро ли са ност зна чи спро во ђе ње ис тра жи ва ња 
у што је мо гу ће бо ље над гле да ним усло ви ма ка ко би се укљу чи-
ле ал тер на тив не мо гућ но сти. Кри тич ност зна чи да се сва ва жна 
твр ђе ња о по ја ва ма, про це си ма, од но си ма и свој стви ма у обла сти 
ко ја се про у ча ва мо ра ју озбиљ но, искре но и стро го про це њи ва ти, 
про ве ра ва ти и обра зла га ти од го ва ра ју ћим све до чан ством. По сто је 
мно го број на и раз ли чи та на уч на ис тра жи ва ња, а нај че шћа је по де-
ла ис тра жи ва ња на:

1) те о риј ска и ем пи риј ска (по при ро ди): ако су и про блем ко ји 
се ре ша ва ис тра жи ва њем и све до чан ство те о риј ске при ро де, од-
но сно ако су оба ем пи риј ске при ро де, он да не ма ни чег спор ног. 
Ем пи риј ска ис тра жи ва ња мо гу да ути чу на оп шти тренд у раз во ју 
те о ри је, на ро чи то за хва љу ју ћи про на ла же њу но вих ис тра жи вач-
20)  Исто, стр. 209.
21)  Исто, стр. 319.
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ких по сту па ка, а он да до при но се и пој мов ној чи сто ћи те о ри је, јер 
зах те ва ју да зна че ња упо тре бље них из ра за бу ду ја сно од ре ђе на.

2) фун да мен тал на и при ме ње на (пре ма ци љу): при ме ње на ис-
тра жи ва ња се пред у зи ма ју ра ди сти ца ња но вих зна ња и ин фор ма-
ци ја нео п ход них за ре ша ва ње од ре ђе них прак тич них про бле ма у 
не кој обла сти. При ме ње на ис тра жи ва ња има ју не по сред ну прак-
тич ну усме ре ност, а фун да мен тал на не ма ју, али то не зна чи да је 
прак тич ка при мен љи вост на ла за сте че них фун да мен тал ним ис тра-
жи ва њи ма ма ња од на ла за при ме ње них ис тра жи ва ња.

3) екс пло ра тив на и усме ре на про ве ра ва њу хи по те за (пре ма 
функ ци ји). Екс пло ра тив на ис тра жи ва ња се пред у зи ма ју у по чет-
ним про у ча ва њи ма не ке обла сти ко ја са др жи ве о ма мно го не по-
зна тог. Основ ни про блем ко ји се ов де ис по ља ва је иден ти фи ка ци ја 
и од ре ђе ње про бле ма ис тра жи ва ња. Пла но ви, на цр ти екс пло ра-
тив них ис тра жи ва ња су не фор мал ни, гип ки, при ла го дљи ви и осе-
тљи ви за от кри ва ње нео че ки ва ног, из не на ђу ју ћег и до тле не на слу-
ћи ва ног. Из екс пло ра тив них ис тра жи ва ња мо гу да ник ну за ми сли 
мо гу ћих проб них ре ше ња да тог про бле ма – хи по те за. Ка да иден-
ти фи ку ју и ја сно од ре де про блем, на уч ни ци тра га ју за мо гу ћим, 
зна чај ним, проб ним ре ше њем тог про бле ма, ко ја мо ра ју да бу ду 
про вер љи ва. Ис тра жи ва ња ко ја се пред у зи ма ју ра ди про ве ра ва ња 
по ста вље них хи по те за има ју стро же фор мал не на цр те од екс пло-
ра тив них. Пре све га, под не ким усло ви ма, нео че ки ва ни, нео бич ни 
на ла зи ис тра жи ва ња мо гу ути ца ти на на ста нак те о ри је, мо гу је за-
че ти или пре и на чи ти, од но сно про ши ри ти те о ри ју.22)

При ли ком рас пра вља ња о оп штој ме то до ло ги ји као при ме ње-
ној ло ги ци, Гли го ри је За је ча ра но вић је од ре ђу је као на у ку о пра-
вил ном ми шље њу ко ја про у ча ва усло ве исти ни тог ми шље ња што 
под ра зу ме ва и усло ве пра вил не упо тре бе ло гич ких фор ми. У ло-
ги ци се, пре ма то ме, мо гу раз ли ко ва ти два де ла: 1. уче ње о еле-
мен ти ма, од но сно, ана ли зи ра ње са мих ло гич ких фор ми ко је се 
упо тре бља ва ју у ми шље њу, ка ко у на уч ном, ткао и у сва ко днев-
ном; 2. ме то до ло ги ја од но сно, део у ко ме се ис пи ту ју мо гућ но сти 
и пра ви ла упо тре бе та квих ло гич ких фор ми у ми шље њу и по себ но 
у на уч ном ис тра жи ва њу. Да кле, овај аутор ме то до ло ги ју де фи ни-
ше као на у ку о ло гич ким фор ма ма про це са са зна ва ња и о њи хо вој 
при ме ни у на у ци и на уч ном ис тра жи ва њу и као на у ку о ме то да ма 
ко је се при ме њу ју у на уч ном ис тра жи ва њу и из ла га њу ре зул та та 
на уч ног ис тра жи ва ња.
22)  www.eccf.su.ac.yu 
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Дру ги те о ре ти чар и фи ло зоф Ђу ро Шу шњић под ме то дом под-
ра зу ме ва ис тра жи ва ње, ис пи ти ва ње, пут и на чин ис пи ти ва ња, при 
че му се ми сли на сми сле но, план ско и си сте мат ско по сту па ње при 
ра ду ра ди по стиг ну ћа не ког успе ха, исти не, са зна ња. Ме тод при 
то ме озна ча ва на чин ис пи ти ва ња, на чин ми шље ња, на чин ра да. 
Ме то до ло ги ја је на у ка о ме то ду, а на уч ни су они ко ји: при ку пља-
ју чи ње ни це, опи су ју их, кла си фи ку ју их, де фи ни шу, ме ре, екс пе-
ри мен ти шу, уоп шта ва ју, об ја шња ва ју, пред ви ђа ју, кон тро ли шу и 
вред ну ју.

Во јин Ми лић раз ли ку је три са став на де ла ме то до ло ги је: ло-
гич ки део, тех нич ки део и на уч но-стра те гиј ски део. Тре ба на гла-
си ти да сва ка ме то до ло шка за ми сао ове де ло ве мо ра да по сма тра у 
не раз дво је ном је дин ству.

Ме тод се у со ци о ло шкој на у ци од ре ђу је као на чин (об у хва та 
ло гич ка пра ви ла и ло гич ке кри те ри ју ме) за до сти за ње на уч ног са-
зна ња, а ме то до ло ги ја као по себ на на уч на ди сци пли на ко ја се ба ви 
упра во про у ча ва њем на уч ног ме то да.23)

Ста ти стич ка ме то да тре ба да омо гу ћи сле де ће:
- при ку пља ње, ода би ра ње, из бор и утвр ђи ва ње ста ти стич ке 

ма се (од ре ђи ва ње ква ли тет них, кван ти та тив них, хро но ло-
шких и ге о граф ских по да та ка);

- пред ста вља ње (та бе ли ра но и гра фич ки);
-  ана ли зи ра ње ста ти стич ке ма се (ста тич ка ана ли за, ди на мич-

ка ана ли за и ко ре ла ци о на ана ли за);
- ин тер пре ти ра ње ну ме рич ких по да та ка од но сно из во ђе ње 

оп штих за кљу ча ка, ту ма че ње ре зул та та и пра вље ње хи по те-
за о за ко ни то сти ма сов них по ја ва.24)

Основ ни за да так при ме не ста ти стич ких ме то да је сте при ку-
пља ње нео п ход них по да та ка и, на осно ву за ко ни то сти де фи ни са-
них кон крет них ме то да ма, до но ше ње до вољ но по у зда ног за кљу ча-
ка о по сма тра ном про це су, ак тив но сти, по ја ви и слич но. Да би се 
мо гла ство ри ти пред ста ва о не ком про це су, по ја ви или ак тив но сти, 
по треб но је при ку пи ти нео п ход не по дат ке о ре ле вант ним па ра ме-
три ма, ко је тре ба сре ди ти, об ра ди ти и при ка за ти у тра же ном об ли-
ку. Тек при ме ном ко рек тив них ме ра ста ти стич ке ме то де до би ја ју 
свој пун сми сао и оправ да ва ју труд уло жен да се по да ци са ку пе, 
23)  Дра ган Су бо тић, Пословнаетикаивештинекомуницирања, Бе о град, 2007, стр. 25-28.
24)  Исто, стр. 28.
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об ра де и при ка жу у тра же ном об ли ку. Ста ти стич ке ме то де у пред у-
зе ћу при ме њу ју се на осно ву зах те ва тех нич ке до ку мен та ци је, тех-
но ло ги ја кон тро ли са ња и ис пи ти ва ња, спе ци јал них зах те ва ку па ца 
ис ка за них кроз уго вор ну до ку мен та ци ју и кон крет них зах те ва за 
ана ли зу по је ди них па ра ме та ра ре а ли за ци је пла но ва и про из вод них 
про це са. По ред ово га, ста ти стич ке ме то де се ко ри сте и у дру гим 
обла сти ма по сло ва ња, са мо стал не или као под ло га за до ку мен то-
ва но при ка зи ва ње по је ди них сег ме на та ра да. Ста ти стич ка ме то да 
би ра се на по чет ку из во ђе ња кон крет них ана ли за/из ве шта ја у за ви-
сно сти од то га ко ји се ефек ти оче ку ју од ре зул та та и у за ви сно сти 
од по доб но сти кон крет не ме то де да се до би ју оче ки ва ни ре зул та ти.

Ме то да мо де ло ва ња: мо де ло ва ње у по слов ној ети ци се за сни ва 
на пој му мо де ла као ана лог ном те о риј ском или прак тич ном пред-
ме ту ис тра жи ва ња ко ји слу же за ис тра жи ва ње од ре ђе ног си сте ма. 
За ову ди сци пли ну раз ли ку ју се ми кро си сте ми (ма те ма тич ки мо-
де ли), сло же ни ди на мич ки си сте ми (ки бер не тич ки мо де ли) и ап-
стракт ни си сте ми, али и те о риј ске и ре ал не ме то де, иде ал ни ти по-
ви, про сте и сло же не ме то де, струк ту рал но-функ ци о нал не ме то де, 
гло бал ни и пар ци јал ни, ана ли тич ки и мре жни мо де ли и ком плек-
сни мо де ли. Ме то да мо де ло ва ња је зна чај на за про цес уоп шта ва ња 
на уч них ста во ва и те о ри ја, али и на уч но пред ви ђа ње. При то ме се 
до ста ко ри сти ма те ма ти ка и ста ти сти ка.

По зи ти ви стич ка ме то да се ве зу је за Оги ста Кон та, уте ме љи-
ва ча по зи ти ви зма, од но сно уче ња ко је се за сни ва на чи ње ни ца ма 
на уч ног са зна ња. Огист Конт је за пра во нај зна чај ни ји због ства ра-
ња на у ке о дру штву, ко је се до та да из у ча ва ло са мо у окви ри ма фи-
ло зо фи је. То је учи нио у свом де лу “Курс по зи тив не фи ло зо фи је” 
ка да је на пра вио кла си фи ка ци ју на у ка. Са вре ме ни нео по зи ти ви зам 
по ла зи од ем пи риј ске чи ње ни це, а за хва љу ју ћи по ве зи ва њу ем пи-
риј ских до би је них ре зул та та и те о риј ским и ана ли тич ко-ло гич ким 
ма те ма тич ким са зна њи ма, по сти же се ја сност и пре ци зност те о-
риј ских и ем пи риј ских са зна ња.25) 

Ме то да раз у ме ва ња се уте ме љу је на фи ло зоф ској вред но сти. 
Су шти на ове ме то де је раз у ме ва ње и от кри ва ње зна че ња људ ског 
по на ша ња. При ста ли це ове ме то де су сма тра ли да је пред мет дру-
штве них на у ка људ ска ак тив ност ко ја се од ли ку је све шћу и сми-
са о но шћу. Макс Ве бер под пој мом “сми са о не рад ње” под ра зу ме ва 
25) Дра ган Су бо тић, Те о риј ски окви ри ме то до ло шких ис тра жи ва ња, Политичкаревија бр. 

4/2008, ИПС, Бе о град, стр.1487-1497.
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сле де ће еле мен те: сми сао или зна че ње (при че му раз ли ку је ак ту-
ел но-кон крет но зна че ње и те о риј ски схва ћен чист тип су бјек тив-
ног зна че ња) и раз у ме ва ње и ин тер пре та ци ју (при че му раз ли ку је 
ак ту ел но раз у ме ва ње и иде ал но-тип ско раз у ме ва ње). Ова ме то да 
под ра зу ме ва да се раз у ме ва ње јед не дру штве не по ја ве оства ру је 
схва та њем су шти не и зна че ња те по ја ве.

Ком па ра тив на ме то да је усме ре на на по ре ђе ње две или ви ше 
по ја ва или про це са ра ди утвр ђи ва ња слич но сти, исто вет но сти, раз-
ли ка или су прот но сти свој ста ва од ре ђе них по ја ва, вр ста или кла са 
по ја ва, на при мер, у по слов ној ети ци.26) Са сто ји се из упо ре ђи ва ња 
слич но сти и раз ли ка из ме ђу по ја ва, утвр ђи ва ња ве за и по ја ва, као 
и за ко ни то сти у дру штву. Омо гу ћа ва кла си фи ка ци ју по ја ва и што 
је нај ва жни је де фи ни са ње основ не хи по те зе. Ме то да је зна чај на и 
због то га што до при но си ге не ра ли за ци ји на уч них са зна ња, на уч-
ном об ја шње њу и на уч ном пред ви ђа њу дру штве них по ја ва. Ком-
па ра тив на ме то да је не из о став на у на уч ном про у ча ва њу по је ди них 
дру штве них фе но ме на. Ова ме то да олак ша ва и пре но ше ње зна ња, 
од но сно раз у ме ва ње. 

Ме то да иде ал них ти по ва се за сни ва на Ве бе ро вој иде ји да је 
со ци о ло ги ја ап стракт на и у скла ду са ти ме иде ал но тип ски мо дел 
је по се бан те о риј ски, ра ци о на лан и ра зу мљив мо дел. Ве бер у сво-
јим ка сни јим ра до ви ма за иде ал не ти по ве сма тра да је реч о син те-
тич кој ап стракт ној кон струк ци ји ко ја на гла ша ва свој ства од ре ђе не 
дру штве не по ја ве. Ра ди се о ап стракт ном и те о риј ском мо де лу од-
ре ђе не дру штве не по ја ве ко ју ста вља мо у цен тар на уч ног ин те ре-
со ва ња и ем пи риј ског ис тра жи ва ња у обла сти по слов не ети ке.

Струк ту рал но-функ ци о нал на ме то да ис тра жу је од но се ме ђу 
по ја ва ма у ви ду струк ту ру ис тра жи ва не по ја ве. Ова ме то да по ла зи 
од иде је да се сва ка дру штве на по ја ва са гле да ва у ње ној узроч но-
по сле дич ној по ве за но сти са дру гим дру штве ним по ја ва ма ко је са-
ме по се би има ју не ку функ ци ју. Уло га дру штве не по ја ве је у одр-
жа ва њу по сто је ћег по рет ка пу тем функ ци о нал но-струк ту рал них 
им пе ра ти ва ко ји омо гу ћа ва ју одр жа ва ње по рет ка као функ ци о нал-
ног си сте ма. Реч је о схва та њу функ ци о на ли зма Тал ко та Пар сон са, 
ко ји је сма трао да је основ на дру штве на по ја ва со ци јал на ак ци ја 
(по је ди нац, ак ци ја, си ту а ци ја), док је дру штве на ак ци ја по на ша ње 

26) Ви де ти: Дра ган Су бо тић, “Кор по ра тив на по слов на ети ка“, Пос ловна економија, С. Ка-
меница бр. 2/2008, стр. 289-290.
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по је дин ца ко је је мо ти ви са но и усме ре но пре ма не ком ци љу. Цео 
дру штве ни си стем је са ста вљен од мре же уло га – функ ци ја уз пре-
ци зи ра ње мо рал них вред но сти и нор ми у дру штву, од но сно у по-
слов ној ети ци и ве шти на ма по слов ног ко му ни ци ра ња.27)
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