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Dа би ин ди ка то ри би ли упо тре бљи ви у на уч ном ис тра жи ва њу, 
они мо ра ју би ти објек тив ни, по у зда ни, јед но знач ни, пре ци зни 

и ре пре зен та тив ни. Мно ги ис тра жи ва чи сма тра ју да се ин ди ка то-
ри, по пра ви лу, од но се на не за ви сну ва ри ја бли, па се, за тим, пре ко 
њих об ја шња ва и опи су је за ви сна ва ри ја бла.1) То се у од ре ђе ним 
*  На уч ни са вет ник у ИПС у Београду
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је 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 за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

1) Но вак Ми ло ше вић, Пројектовањеистраживањауратнојвештини, ВИНЦ, Бе о град, 
1989, стр. 130.
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си ту а ци ја ма мо же ува жи ти, али ни је ка рак те ри стич но за сва ис-
тра жи ва ња – на ро чи то у дру штве ним на у ка ма. У по је ди ним ис тра-
жи ва њи ма не за ви сна ва ри ја бла се, обич но, не од но си на пот пу но 
по зна те са др жа је већ и њих тре ба ис тра жи ва ти. За то се ин ди ка то ри 
нај че шће од но се и на не за ви сну и на за ви сну ва ри ја блу, од но сно 
њи хов ком па ра тив ни од нос. 

Из во ђе ње ин ди ка то ра у ис тра жи ва њи ма уоп ште, а на ро чи-
то у ис тра жи ва њи ма дру штве них по ја ва, пра те мно ге по те шко ће. 
Основ не про ис ти чу из чи ње ни це да су те по ја ве ве ћи ном по вре ме-
не и сло же не и да, по ред де тер ми ни стич ких, са др же ве ли ки број и 
сто ха стич ких еле ме на та и про це са. Као ин ди ка то ри мо гу да по слу-
же и објек тив не чи ње ни це и су бјек тив ни ста во ви. Ме ђу тим, у ис-
тра жи ва њу се не сме ме ша ти су бјек тив ни или објек тив ни ка рак тер 
ин ди ка то ра с ка рак те ром ва ри ја бле ко ја се њи ме ме ри. Ис тра жи вач 
мо же ме ри ти јед ну објек тив ну ва ри ја блу и су бјек тив ним и објек-
тив ним ин ди ка то ри ма(и су бјек тив ну ва ри ја блу мо же ме ри ти и 
објек тив ним и су бјек тив ним ин ди ка то ри ма). У за ви сно сти од то га 
ка ква је вр ста ин ди ка то ра ис тра жи ва чу нај при хва тљи ви ја с об зи-
ром на ци ље ве ис тра жи ва ња, де фи ни ци ју ва ри ја бле, рас по ло жи ве 
из во ре ин фор ма ци ја, тро шко ве итд. 

Ин ди ка то ри мо гу би ти из вор не чи ње ни це ма те ри јал не ствар-
но сти – раз не при род не тво ре ви не, на зе мљи и ван ње (фло ра, фа-
у на, кли ма, хи дро граф ски и ге о граф ски об ли ци итд.), раз не дру-
штве не тво ре ви не као што су дру штве не ин сти ту ци је, дру штве не 
уста но ве, ор га ни за ци ја, ма те ри јал ни про из во ди, нор ме и слич но; 
за тим од ре ђе на по на ша ња љу ди као што су: де лат но сти, рад ње, чи-
но ви, опе ра ци је, ис ка зи љу ди ре чи ма и дру гим сим бо ли ма итд. 
По треб ни по да ци ко ји ма се до ка зу је – опо вр га ва хи по те за опре де-
љу ју по треб не ин ди ка то ре. Та ко се мо же кон ста то ва ти да је из бор 
ин ди ка то ра усло вљен: ка рак те ри сти ка ма пред ме та и ци ље ва ис-
тра жи ва ња; ка рак те ри сти ка ма ста ва хи по те зе и ва ри ја бли и прет-
ход ним на уч ним са зна њем о пред ме ту ис тра жи ва ња.2)

Ин ди ка то ри се утвр ђу ју од мах по сле фор му ли са ња сва ке по-
је ди нач не хи по те зе ува жа ва ју ћи ва ри ја бле ко је она са др жи. Они 
су ве за из ме шу ста ва хи по те зе с јед не стра не, и ин стру мен та риј 
ко јим ће се са ку пља ти по да ци, с дру ге стра не. За то, иако су по себ-
ни, из дво је ни од хи по те зе, ин ди ка то ри сма тра ју са став ним де лом 
по је ди нач них хи по те за.
2) Др Слав ко Ми ло са вље вић – Др Иван Ра до са вље вић, Основиметодологијеполитичких

наука–3.изм.идоп.изд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006. стр. 457.
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Де фи ни са ње ин ди ка то ра у про це су ис тра жи вач ког по ступ ка је 
са аспек та на у ке вр ло зна чај на рад ња. У лек си ко граф ској, ен ци-
кло пе диј ској и ме то до ло шкој ли те ра ту ри по сто ји не ко ли ко де фи-
ни ци ја. Тер мин за од ре ђе ње пој ма индикатор (ин ди ка ци ја) по ти че 
од ла тин ске ре чи indicare. Основ ни ње го ви си но ни ми су: обележ
је,најава,наговештење,симптом,податак,показивач,путоказ,
основазанекусумњуитд.3) У оп шти јем сми слу, под тим пој мом се 
под ра зу ме ва:’’... оп шти на зив за раз ли чи те на пра ве, ин стру мен те и 
апа ра те ко ји по ка зу ју или ре ги стру ју по дат ке о тре ну тач ном ста њу, 
о то ку не ке по ја ве о ра ду не ког стро ја или о ги ба њу ње го вих де ло ва 
и сл.’’4) Ин ди ка то ри или по ка за те љи су по уоби ча је ној де фи ни ци ји 
спо ља шње ма ни фе ста ци је уну тра шње су шти не.5)

Под пој мом ин ди ка тор, др. Но вак Ми ло ше вић под ра зу ме ва ис-
ку стве не објек те ствар но сти. То су, на при мер, вред но сти, чи ње-
ни це, су бјек ти, објек ти, сред ства, ак тив но сти, кван ти тет, ква ли тет, 
ре зул та ти и сл,’’6) а др Сла во мир Ми ло са вље вић под пој мом ин-
ди ка то ри или по ка за те љи под ра зу ме ва “спо ља шње ма ни фе ста ци је 
уну тра шње су шти не’’7) Де ло ви објек тив не ствар но сти ко ји се од-
но се на по јам ва ри ја бле ко ју ис тра жи вач же ли опе ра ци о на ли зо ва-
ти зо ве се индикаторилипоказатељ.8)

Ин ди ка то ри су не по сред но ве за ни уз ва ри ја бле по је ди нач них 
хи по те за и не мо гу се одва ја ти од њих. У про це су де фи ни са ња ва-
ри ја бле, по ла зи се од прет по став ке да она ре ал но по сто ји или као 
од ре ђе на ак тив ност (на при мер, у про из вод њи) или/и као од ре ђе но 
ста ње (пси хо ло шко ста ње љу ди, ста ње сред ста ва за про из вод њу 
и дру гих сред ста ва; ста ње рад не је ди ни це, шко ле, ин сти ту ци је и 
3) Ма ла ен ци кло пе ди ја Про све те, том 1, тре ће из да ње, Про све та, Бе о град, 1978; и Кла ић, 

Б.: Рјечник странихријечи, исто, стр. 624.
4) Општа енциклопедија, књи га 3, Ју го сла вен ски лек си ко граф ски за вод, За греб, 1977, 

стр. 608.
5) Јо сип Жу па нов, ‘’Ин ди ка то ри – Ме то до ло ги ја ис тра жи ва ња у дру штве ним на у ка ма.’’ 

Збор ник ра до ва Ин сти ту та за кри ми но ло шка и кри ми на ли стич ка ис тра жи ва ња, Бе о-
град, 1962, стр. 46-60.

6) Но вак Ми ло ше вић, Пројектовањеистраживањауратнојвештини, ВИНЦ, Бе о град, 
1989, стр. 126.

7) Сла во мир Ми ло са вље вић, Истраживањеполитичкихпојава, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, 1980, стр. 110.

8) Ра до слав Га ћи но вић, Ка ко на пи са ти на уч но и стра жи вач ки рад из обла сти по ли ти ко ло-
ги је, По ли тич ка ре ви ја бр. 1/2009, стр. 257. 
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слич но).9) За тим се би ра ју нај по год ни ји је зич ки ис ка зи и из ра зи за 
што пре ци зни је од ре ђе ње зна че ња пој ма, ко ји ма се тај по јам об ја-
шња ва и раз два ја од дру гих пој мо ва. На кра ју се у све сти ис тра-
жи ва ча по ја вљу ју они ис ку стве ни са др жа ји на осно ву ко јих се та 
ва ри ја бла мо же ја сно пре по зна ти, ме ри ти (по мо гућ но сти) и ком-
па ри ра ти са дру гим слич ним (за ви сним, не за ви сном и дру гим) ва-
ри ја бла ма. Ти са др жа ји или еле мен ти пре ко ко јих ва ри ја бла по ста-
је ја сно пре по зна тљи ва и са зна тљи ва је су, у ства ри, индикатори.

По треб но је уну тра шња свој ства или су шти ну по ја ве пре по-
зна ти пре ко спо ља шње чи ње ни це ко ја је, на из ве стан на чин, сим-
бо ли зу је, от кри ва и об ја шња ва.10) Знак или сим бол те спо ља шње, 
ви дљи ве чи ње ни це је сте индикатор.

Ва ри ја бле се, да кле, мо гу ме ри ти не по сред но и по сред но. Не-
по сред но ме ре ње је пре ци зни је, за то што се ди рект но, мер ним 
ин стру мен ти ма, ме ре они еле мен ти ва ри ја бле ко ји се ис тра жу ју. 
По сред но ме ре ње под ра зу ме ва прет по став ку да по сто је па ро ви чи-
ње ни ца: је дан пар је уну тра шња чи ње ни ца или ла тент на ка рак те-
ри сти ка, а дру ги – спољ на чи ње ни ца. Уну тра шња чи ње ни ца је те о-
риј ски ре ле вант на, али људ ским чу ли ма не ви дљи ва, док је спољ на 
чи ње ни ца, као дру ги члан на ве де ног па ра, ви дљи ва. 

На осно ву то га се мо же за кљу чи ти да су ин ди ка то ри ви дљи ве 
ма ни фе ста ци је су шти не ва ри ја бле, од но сно по ја ве ко ја се ис тра-
жу је, пре ко ко јих се та по ја ва мо же уочи ти, пре по зна ти, об ја сни ти 
и са зна ти. Под ви дљи вом ма ни фе ста ци јом су шти не под ра зу ме ва ју 
се, пре све га, чи ње ни це ма те ри јал не ствар но сти (на при мер, раз-
не при род не тво ре ви не и про це си, раз не дру штве не тво ре ви не и 
9) Основ ни зах тев у де фи ни са њу ва ри ја бле, по ред је зич ке пре ци зно сти, је сте ме ре ње. 

Мо ра се ја сно де фи ни са ти шта се у ве зи с ва ри ја блом ме ри, ко јим мер ним ин стру мен-
ти ма се ме ри и ка ко се ме ри. Тај зах тев је у ме то до ло шкој ли те ра ту ри ја сно де фи ни сан 
и по знат. Ме ђу тим, ни је де таљ ни је об ја шње но ка ко се то, у кон крет ним при ме ри ма, 
ра ди, од но сно не по сто ји кон кре ти за ци ја тог зах те ва у ви ду од ре ђе них упут ста ва и 
обра зло же ња ка ко да се та ва ри ја бла ме ри на нај бо љи мо гу ћи на чин. По сто је са мо ис-
ку ства из од ре ђе них ис тра жи ва ња, где се на кон крет ном при ме ру мо же ви де ти ка ко су 
ра ђе ни ин стру мен ти и на ко ји на чин је ре а ли зо ва но то ис тра жи ва ње. (Мом чи ло Са кан, 
Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 124)

10) ‘’... За хва ти ти по ја ву не ке ства ри зна чи ис пи та ти и опи са ти ка ко се са ма ствар у тој 
по ја ви по ка зу је, али и ка ко се исто вре ме но при кри ва. За хва та ње по ја ве омо гу ћу је при-
ступ к су шти ни. Без по ја ве, по ка зи ва ња и от кри ва ња су шти на би би ла не до сти жна. У 
све ту псе у до кон крет но сти се по јав на стра на ства ри, у ко јој се ствар по ка зу је и при-
кри ва, узи ма за са му су шти ну, та ко да раз ли ка из ме ђу по ја ве и су шти не не ста је. Да 
ли је, да кле, раз ли ка из ме ђу по ја ве и су шти не ујед но раз ли ка из ме ђу не ствар но сти и 
ствар но сти, или раз ли ка из ме ђу два ре да ствар но сти? Да ли је су шти на ствар ни ја од 
по ја ве? Ствар ност је је дин ство као и по ја ва, и по ја ва као и су шти на, ако су изо ло ва не и 
у тој изо ло ва но сти сма тра не за је ди ну или ''праву` ствар ност'' (Ко сик, К.: Дијалектика
конкретног, Про све та, Бе о град, 1967, стр. 36).
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про це си, раз не пси хо ло шке тво ре ви не и про це си, ра зна по на ша ња 
љу ди у раз ли чи тим си ту а ци ја ма и слич но). Да кле, ин ди ка то ри су 
пр вен стве но чи ње ни це ма те ри јал не ствар но сти, али ин ди ка то ри 
мо гу би ти и вред но сни су до ви, су бјек ти, објек ти, сред ства, ак тив-
но сти, кван ти те ти, ква ли те ти, ре зул та ти и слич но.

У ис тра жи вач ком по ступ ку ин ди ка то ри су сим бо ли или зна ко-
ви ва ри ја бли и ста ва хи по те за. Њи хов број и вр ста за ви се, пре све-
га, од вр сте ва ри ја бли и хи по те за и кван ти та тив но-ква ли та тив них 
свој ста ва по ја ве ко ја се ис тра жу је. 

Основ на свој ства пред ме та ис тра жи ва ња мо гу би ти: објектив
на и субјективна, трајнаи повремена, личнаи колективна. Под 
објективним својствима се под ра зу ме ва ју ор га ни за ци о не је ди-
ни це фа бри ка, шко ла, на уч них и дру гих ин сти ту ци ја, про стор ни 
и вре мен ски усло ви, рас по ред љу ди и ма те ри јал них сред ста ва у 
про сто ри ја ма и дру гим објек ти ма, га ба ри ти од ре ђе них про из во да 
и опре ме и дру ги еле мен ти ко ји су не по сред но опа зи ви и ко ји се 
мо гу ин тер су бјек тив но про ве ри ти. Субјективнасвојства се од но-
се на мо ти ви са ност, мо рал, свест љу ди, ци ље ве ре а ли за ци је од ре-
ђе них ак тив но сти и дру ге еле мен те ко ји су по сред но са зна тљи ви 
и ко ји се не мо гу у пот пу но сти ин тер су бјектвно про ве ри ти. Трајна
својства има ју са др жа ји ко ји су ва ри ја бил ни у про це су ре а ли за ци-
је од ре ђе них ак тив но сти (на гле про ме не у по на ша ња по је ди на ца, 
гру пе љу ди и дру штве них за јед ни ца; про ме не у по на ша њу тр жи-
шта и слич но). Личнасвојства се од но се на по је дин ца (сту ден та, 
рад ни ка, на став ни ка, ди рек то ра и дру ге су бјек те), а колективна – 
гру пе љу ди (рад не и дру штве не ор га ни за ци је, уста но ве и слич но). 
Да кле, ин ди ка тор је, ме то до ло шко сред ство ко је слу жи за от кри-
ва ње до ка за о по сто ја њу ста ња и кре та ња зна чај них за те о риј ско 
уоп шта ва ње.

КЛАСИФИКАЦИЈАИИЗВОЂЕЊЕИНДИКАТОРА

Ин ди ка то ри се мо гу кла си фи ко ва ти по раз ли чи тим кри те ри ју-
ми ма. Основ ни су: сло же ност, ква ли та тив но-кван ти та тив на свој-
ства, сте пен објек тив но сти и сте пен ма те ри јал но сти.11)

Пре ма сложености, ин ди ка то ри се де ле на про сте и сло же не. 
Прости индикатори се од но се на са мо јед но, нај че шће мер љи во, 
11) О вр ста ма ин ди ка то ра мо же се ви де ти у: Но вак Ми ло ше вић, Пројектовањеистражи

вањауратнојвештини, исто, стр. 128-130; Сла во мир Ми ло са вље вић, Истраживање
политичкихпојава, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, стр. 110-111; Ми ро слав Пе чуј лић, 
Методологијадруштвенихнаука, Слу жбе ни лист СФРЈ, Бе о град, 1976, стр. 134-138.
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обе леж је су шти не од ре ђе не по ја ве. Они се ко ри сте у свим на у ка ма. 
У при род ним на у ка ма има ју ве ћу при ме ну, за то што по сто ји мо-
гућ ност пре ци зни јег ме ре ња ва ри ја бли. Да кле, они су при сут ни ји 
у ма те ри јал ној сфе ри, од но сно та мо где по сто ји ве ћа мо гућ ност 
кван ти та тив ног ис ка зи ва ња свој ста ва ва ри ја бли и од но са из ме ђу 
њих. 

До простих ин ди ка то ра се до ла зи раш чла њи ва њем по ја ве све 
до тле док се не до ђе до пре по зна тљи вих и, по мо гућ но сти, мер љи-
вих свој ста ва. Да кле, у сва кој обла сти људ ске де лат но сти по сто ји 
мо гућ ност ме ре ња и иден ти фи ка ци је про стих и кван ти та тив них 
ин ди ка то ра.

Сложени ( син дром ни) ин ди ка то ри се са сто је од два или ви ше 
про стих ин ди ка то ра. Мо гу се кла си фи ко ва ти на: збир не, ком пен за-
ци о не, ин ди ка то ре ко лич ни ке, ве за не и дру ге. Збирни ин ди ка то ри 
пред ста вља ју су му про стих ин ди ка то ра. Компензациони ин ди ка-
тор се од но си на раз ли ку из ме ђу два и ви ше про стих ин ди ка то ра. 
Индикаторколичник се од но си на де ље ње два или ви ше про стих 
(или сло же них) ин ди ка то ра. Везани индикатори су ме ђу соб но 
усло вље ни ин ди ка то ри. Та ко, ста ње у пред у зе ћу за ви си од об у-
че но сти ка дро ва, сте пе на опре мље но сти тех нич ким сред стви ма, 
мо ти ва ци је и слич но. Ме ђу дру гим сло же ним ин ди ка то ри ма зна-
чај ни су корелациони,комплексни,количинскииаприорни.Пре ма 
квалитативноквантитативнимсвојствима, ин ди ка то ри се де ле 
на ква ли та тив не и кван ти та тив не. 

Квалитативни ин ди ка то ри се ко ри сте у ис тра жи ва њу осо би-
на, ка рак те ри сти ка, осе ћа ња, вред но сти и дру гих ква ли та тив них 
свој ста ва. У ис тра жи ва њи ма, нај че шће, то су: на чи ни ор га ни зо-
ва ња ин сти ту ци ја; ак тив но сти у фа зи при пре ме и ре а ли за ци је од-
ре ђе ног по сла (про из вод ње, на ста ве, спорт ског так ми че ња и сл.); 
осо би не по је ди на ца (рад ни ка, ру ко во ди ла ца, спор ти ста и сл.) и 
гру пе љу ди, ква ли та тив на свој ства про сто ра, вре ме на и слич но.

Квантитативни ин ди ка то ри се ко ри сте за ис тра жи ва ње ко ли-
чи не, бр зи не, ка кво ће, ди мен зи ја (у фи зич ком сми слу), ве ро ват но-
ће, уче ста ло сти, гу сти не, те жи не, га ба ри та и дру гих кван ти та тив-
них свој ста ва. У ис тра жи ва њи ма, нај че шће, то су: број по је ди на ца, 
гру па љу ди и дру штве них за јед ни ца; број тех нич ких сред ста ва; 
број про из во да (укуп но или по је ди ни ци вре ме на); број ста нов ни-
ка (укуп но и по ква драт ном ки ло ме тру); вре ме ре а ли за ци је од ре ђе-
не ак тив но сти; ди мен зи је обје ка та и од ре ђе них те ри то ри ја; те жи на 
опре ме; га ба ри ти; ве ро ват но ће (до би ја ња на лу три ји, на при мер) 
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и слич но. У ис тра жи ва њу се увек на сто ји на до би ја њу кван ти та-
тив них ин ди ка то ра, за то што су пре ци зни ји (лак ше се ме ре), по-
год ни ји за ста ти стич ку об ра ду и ве ри фи ка ци ју хи по те за. Ме ђу-
тим, по треб на је опре зност у њи хо вој при ме ни, јер мо же до ћи до 
по јед но ста вље ња су шти не и не пот пу ног за хва та ња (по кри ва ња) 
ста ва хи по те зе. Пре ма кри те ри ју му објективности, ин ди ка то ри 
се де ле на су бјек тив не и објек тив не. Субјективни ин ди ка то ри су 
нај че шће ис ка зи по је ди на ца у ви ду вред но сног су да или оце не о 
уну тра шњим свој стви ма по ја ве, лич ним ис ку стви ма и до жи вља ји-
ма, ис ку стви ма и до жи вља ји ма дру гих љу ди, оче ки ва њи ма и слич-
но. Објективни ин ди ка то ри су ре ал не (ви дљи ве) чи ње ни це ко је се 
мо гу ин тер су бјек тив но про ве ри ти. Обич но се од но се на очи глед-
на и мер љи ва свој ска су бјек та, обје ка та и од ре ђе них ак тив но сти. 
У ис тра жи ва њу нај че шћи објек тив ни ин ди ка то ри су: број љу ди 
(укуп но, по спе ци јал но сти ма и дру гим ка те го ри ја ма); број и вр ста 
ор га ни за ци ја и за јед ни ца (со ци јал них, кул тур них, обра зов них, вер-
ских, по ли тич ких и сл.); број фа бри ка и дру гих зна чај ни јих обје ка-
та на од ре ђе ној те ри то ри ји; број и вр ста тех нич ких сред ста ва; број 
при мље них и пре да тих ин фор ма ци ја и до ку ме на та; број здра вих 
и бо ле сних и слич но. Пре ма сте пе ну материјалности са др жа ја, 
ин ди ка то ри се де ле на екс пре сив не и пре ди ка тив не. Експресивни 
ин ди ка то ри се ко ри сте за ис тра жи ва ње ма те ри јал них са др жа ја. То 
су са др жа ји ко ји се не по сред но чул но ма ни фе сту ју као што су, на 
при мер: љу ди, објек ти, ак тив но сти и слич но. Предикативни ин-
ди ка то ри се ко ри сте за ис тра жи ва ње не ма те ри јал них са др жа ја. То 
су са др жа ји ко ји се по сред но ма ни фе сту ју као што су, на при мер: 
мо ти ва ци ја, мо рал, пси хо ло шко ста ње, фи зич ко ста ње, ста ње здра-
вља љу ди и слич но.12)

У то ку ана ли зе пој мо ва (опе ра ци о на ли за ци је) по ја вљу је се чи-
тав низ мо гу ћих ин ди ка то ра. За ис тра жи ва ча то је и до бро и ло ше. 
До бро је има ти ви ше ин ди ка то ра за исту ва ри ја блу, јер ни је увек 
мо гу ће на ћи та кав симп то ма тич ни ин ди ка тор. Не ке ва ри ја бле се 
мо ра ју ме ри ти по мо ћу сло же них ин дек са, па ве ћи број ин ди ка то ра 
омо гу ћу је да се кон стру и шу та кви ин дек си. Ме ђу тим, не мо же се 
ра ди ти са су ви ше ве ли ким бро јем ин ди ка то ра, јер би то ис тра жи-
ва чу уве ли ко ком пли ко ва ло ана ли зу, а пи та ње је и да ли би се то 
ис тра жи ва ње ис пла ти ло са ста ја ли шта ре зул та та , за то се мо ра иза-
бра ти не ки узо рак од мо гу ћих ин ди ка то ра. Та да по себ но тре ба во-
ди ти ра чу на о то ме да ли ода бра ни ин ди ка то ри об у хва та ју ‘’чи та во 
12) Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 132-133. 
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зна че ње’’ кла си фи ка ци о не ва ри ја бле, а с дру ге стра не, упо тре ба 
не ко ли ко ин ди ка то ра ис тра жи ва ча упо зо ра ва да опе ра ци о нал но 
де фи ни са ње ва ри ја бле у том слу ча ју ни је ‘’је дин стве ни по јам’’ па 
је тре ба по де ли ти на три или че ти ри ‘’ствар не’’ је ди ни це.

 Кад се пре во ди при лич но ши рок, али не спе ци фи чан по јам у 
ем пи рич ки ис тра жи вач ки ин стру ме нат, би ће увек ве лик број ин-
ди ка то ра ко ји се мо гу иза бра ти за кла си фи ка ци о ни ин декс. Ре ла-
тив но ма њи број при клад ни ји је за упо тре бу. Ако се иза бе ру два 
ни за при ме ре них став ки и од њих ура де два ал тер на тив на ин дек са, 
обич но ће се утвр ди ти да су: та два ин дек са ме ђу со бом по ве за-
на, али не кла си фи ку ју се љу ди ко ји се про у ча ва ју, на исти на чин; 
да та два ин дек са до во де до слич них ем пи рич ких ре зул та та ако се 
одво је но укр сте с тре ћом, ‘’спољ ном’’ ва ри ја блом’’. Ту чи ње ни цу 
да два ал тер на тив на ин дек са до во де до слич них ре зул та та у од но су 
на тре ћу ва ри ја блу, од но сно у мул ти ва ри јант ној ана ли зи, Ли зар-
сфелд на зи ва за мен љи вост ин дек са13). Ме ђу тим, по сто је и из у зе ци 
од овог пра ви ла.

Овим се сти же до по след ње фа зе у тран сфор ма ци ји ем пи рич-
ких опа жа ња у ем пи рич ке ис тра жи вач ке ин стру мен те – до из ра де 
ин дек са. У ту фа зу ни је пре по ру чи во ула зи ти, из два раз ло га: (1) 
из ра да ком би но ва них ин дек са пред ста вља ла би су ви ше тех нич ки 
пред мет из ла га ња; (2) ова за вр шна фа за у тран сфор ма ци ји, пој мо-
ва у мер не ин стру мен те мно го је ис црп ни је об ра ђе на у ли те ра ту ри 
од оних ра ни јих фа за то га про це са. А упра во те ра ни је фа зе има-
ју од лу чу ју ћи зна чај за ва ља ност ре зул та та ис тра жи ва ња. Ана ли за 
пој мо ва, де фи ни са ње ва ри ја бла и из бор ин ди ка то ра чи не нај флек-
си бил ни ју и – у из ве сном сми слу – нај суп тил ни ју фа зу це ло куп ног 
ис тра жи вач ког про це са, у ко јој кре а тив ност и од го вор ност со ци-
јал ног ис тра жи ва ча нај ви ше до ла зи до из ра жа ја. 

Основ ни пред у слов за успе шно из во ђе ње ин ди ка то ра је сте 
прет ход но ком плек сно про у ча ва ње и са гле да ва ње ва ри ја бли и ста-
ва по је ди нач не хи по те зе у це ли ни. Да кле, по треб но је прет ход но 
уочи ти обим и при ро ду са др жа ја на ко ји се ва ри ја бле од но се и 
утвр ди ти: да ли су ти са др жа ји (не по сред но или по сред но) са зна-
тљи ви, да ли су објек тив ни или су бјек тив ни, трај ни или по вре ме ни 
и слич но. За тим тре ба са гле да ти ду би ну нај зна чај ни јих са зна ња ко-
ја се ис тра жи ва њем же ле оства ри ти. И, на кра ју, са гла сно тим са-
др жа ји ма, би ра ју се од го ва ра ју ћи (сло же ни или про сти, објек тив ни 
13)  Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005. стр. 133.
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или су бјек тив ни и сл.) ин ди ка то ри пре ко ко јих се мо гу са зна ти ва-
ри ја бле и ве ри фи ко ва ти хи по те за у це ли ни.

Ин ди ка то ри се би ра ју та ко да по кри ва ју са др жај ва ри ја бли и 
хи по те зе у це ли ни. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма до во љан је са мо је-
дан ин ди ка тор за ве ри фи ка ци ју хи по те зе, док је у дру гим по тре ба 
чи тав низ ин ди ка то ра. На рав но, то све за ви си од вр сте хи по те зе и 
са др жа ја ко ји она по кри ва. 

У ис тра жи вач ком про це су, бо ље је има ти ма њи број ин ди ка-
то ра, за то што се по јед но ста вљу ју ис тра жи ва ње и об ра да по да та ка 
и ве ри фи ка ци ја хи по те за. Ме ђу тим, то се не мо же увек оства ри-
ти, јер он да до ла зи до по јед ноствље ња су шти не сло же них по ја-
ва и про це са у ис тра жи ва њу. Ве ћим бро јем ин ди ка то ра пот пу ни је 
се за хва та са др жај ва ри ја бли и став хи по те зе, али су при ку пља ње, 
об ра да и ана ли за по да та ка и ве ри фи ка ци ја хи по те зе знат но сло же-
ни ји. За то се у ис тра жи ва њу че сто пра ви од ре ђе ни ком про мис. Из-
во де се они ин ди ка то ри ко ји нај ве ро до стој ни је од ра жа ва ју су шти-
ну по ја ве, а од ба цу ју или ап стра ху ју они ко ји су мар ги нал ни или 
ко ји не ма ју бит ни јег ути ца ја на кон крет но ис тра жи ва ње. Ако се, на 
при мер, ис тра жу је ути цај да љи не на ве ро ват но ћу по га ђа ња у ме ту, 
он да ни је то ли ко бит но да ли је та ве ро ват но ћа у пот пу но сти тач на. 
Бит ни ји су тех нич ки аспек ти ве ро ват но ће, од но сно кри те ри јум да 
се та ве ро ват но ћа ис тра жу је за раз ли чи те да љи не у пот пу но истим 
усло ви ма, и ком па ра тив ни од нос тих ве ро ват но ћа за раз ли чи те да-
љи не га ђа ња. Сви дру ги еле мен ти су, да кле, исти, а са мо се да љи-
на, као екс пе ри мен тал ни чи ни лац, ме ња. У кон крет ном при ме ру 
се мо гу за не ма ри ти или ап стра хо ва ти од ре ђе ни еле мен ти, као што 
су, на при мер, кли мат ски усло ви, сте пен утре ни ра но сти стрел ца и 
слич но.14)

ЗАКЉУЧНАРАЗМАТРАЊА

О ин ди ка то ри ма у те о риј ским ис тра жи ва њи ма не мо же се рас-
пра вља ти без тач ног од ре ђе ња пој ма и пред ме та те о риј ског ис тра-
жи ва ња. Ако се пред ме том те о риј ског ис тра жи ва ња сма тра те о ри ја 
(на уч на те о ри ја или дру ги оформ ље ни ре зул тат са зна ња до ко јег 
се до шло ми шље њем), мо гу се ја ви ти два основ на слу ча ја. Пр ви 
слу чај је ка да по сто је бит ни чи ни о ци на уч не те о ри је (ак си о ми, ка-
те го ри је, ва ља ни по сту ла ти, на уч ни за кон, итд) и ка да је та те о ри ја 
ис ка за на у пи са ном об ли ку у јед ном или ви ше си сте мат ских де ла. 
Ин ди ка то ре је ов де ре ла тив но ла ко утвр ди ти. Ре зул та ти и то ко ви 
ми шље ња ис тра же ни су и пред ста вље ни од ре ђе ним је зи ком, у пи-

14)  Мом чи ло Са кан, Хипотезеунауци, Про ме теј, Но ви Сад, 2005, стр. 134.
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са ној фор ми, да кле, пој мо ви ма, ста во ви ма, су до ви ма и за кључ ци-
ма, те за ма, кон тра те за ма и ар гу мен ти ма. Пи са ни ис ка зи су, у овом 
слу ча ју, спо ља шње ма ни фе ста ци је са др жи не и су шти не те о ри је. 
Са гла сно то ме, нео спор но је да су ин ди ка то ри те о риј ског ис тра-
жи ва ња пи са ни ис ка зи од ре ђе ног са др жа ја и об ли ка. Ме ђу тим, те-
о ри ја од но сно од ре ђе ни те о риј ски ста во ви, мо гу да бу ду из ра же-
ни и усме но, нпр. у на уч ној рас пра ви. У том слу ча ју ин ди ка то ри 
су усме ни ис ка зи о тој те о ри ји, од но сно пред мет ну те о ри је. И, на 
кра ју, ис ка зи (усме ни и пи сме ни) мо гу се ја ви ти и као ем пи риј-
ски – ис ку стве ни ин ди ка то ри. То је дру ги слу чај ко ји се ја вља у 
две ва ри јан те. У пр вој, ис ка зи се за сни ва ју и од но се на ис ку ства о 
ва же њу, мо гућ но сти при ме не, ефек ти ма при ме не те о ри је и од но су 
пре ма те о ри ји. Дру га ва ри јан та је ка да је пред мет те о ри је ре ла-
тив но ар ти ку ли сан, али те о ри ја ни у основ ном ни је кон сти ту и са на 
ни у пи са ном об ли ку из ра же на. Ис ка зи о пред ме ту те о ри је у том 
слу ча ју ни су у пра вом сми слу ре чи ни те о риј ски ни ем пи риј ски 
по ка за те љи, већ су ка рак те ри стич ни по обе леж ји ма пре ла за из јед-
ног у дру го.15)

Очи глед но да се у те о риј ским ис тра жи ва њи ма не мо гу при ме-
ни ти све вр сте ин ди ка то ра ко ји се мо гу ко ри сти ти у ем пи риј ским 
ис тра жи ва њи ма. Ипак, ако се при хва ти ис прав но ста но ви ште да 
на уч ној те о ри ји прет хо де ем пи риј ска са зна ња и ис тра жи ва ња, да 
се те о риј ска са зна ња про ве ра ва ју ем пи риј ским ис тра жи ва њи ма ко-
ји ма се са зна је дру штве на и по ли тич ка ре ал ност и прак са, не мо же 
се у те о риј ским ис тра жи ва њи ма од ре ћи ни од јед не вр сте ин ди ка-
то ра.

Из ве сни де ло ви про це са не ма ју сво је не по сред не ма ни фе ста-
ци је, али се ма ни фе сту ју по сред ством дру гих по ја ва и њи хо вих 
ма ни фе ста ци ја. Да кле, ин ди ка то ри мо гу да бу ду и по сред не ма ни-
фе ста ци је. Не по сред ност ма ни фе ста ци је по ја ве отва ра још јед но 
не до вољ но из у че но пи та ње ко је се мо же фор ми ра ти као про блем 
при мар но сти ин ди ка то ра од но сно при мар но сти ње го вог зна че ња. 

Не до вољ ност де фи ни ци је да су ин ди ка то ри спо ља шње ма ни-
фе ста ци је је сте и у то ме што пред ви ђа да је нео п ход но ис пу ње ње 
још јед ног усло ва да би јед на ма ни фе ста ци ја по ста ла ин ди ка тор. 
То је са зна ње о по сто ја њу и ка рак те ри сти ка ма те ма ни фе ста ци је. 
То са зна ње о ма ни фе ста ци ја ма је пар ци јал но.16) Са гла сно то ме, мо-
же се го во ри ти о по тен ци јал ним и мо гу ћим ин ди ка то ри ма, о ма-
ни фе ста ци ја ма ко је мо гу да бу ду ин ди ка то ри. На и ме, про це си и 
15)  Слав ко Ми ло са вље вић – Иван Ра до са вље вић, Основиметодологијеполитичкихнау

ка,трећеизмењеноидопуњеноизд., Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, стр. 454-455.
16)  Исто, стр. 456
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по ја ве се ма ни фе сту ју у мно го ви до ва па ис тра жи вач не ма и не 
мо же има ти уви да у све, већ са мо у не ке ма ни фе ста ци је. Све ма ни-
фе ста ци је, под од ре ђе ним усло ви ма, мо гу да по ста ну ин ди ка то ри – 
ако су из раз бит них од ред би по ја ве (про це са), ако се о њи ма мо же 
сте ћи исти ни то са зна ње и об ли ко ва ти их у по да так, ако се мо же не-
по сред но ста ви ти у функ ци о на лан од нос са хи по те зом, пред ме том 
и на уч ним ци ље ви ма ис тра жи ва ња. Пре ма из ло же ном ин ди ка то ри 
би се мо гли схва ти ти као по да ци о пред ме ту ис тра жи ва ња, ва ри ја-
бла ма и ста во ви ма хи по те за пре ко ко јих се оства ру је од го ва ра ју ће 
на уч но са зна ње.

На и ме, у по ли ти ко ло шким ис тра жи ва њи ма у ве зи с јед ном 
ва ри ја блом ко ри сти се исто вре ме но ве ћи број уза јам но по ве за них 
ин ди ка то ра чи је је зна че ње ме ђу соб но усло вље но. Они, при том, 
чи не ску по ве је дин стве ног зна че ња.  По сту пак из гра ђи ва ња (за-
сни ва ња, из во ђе ња, кон струк ци је и фор му ли са ња) хи по те за мо гао 
би се у нај кра ћим цр та ма при ка за ти као: утвр ђу је се шта је у ве зи са 
од ре ђе ним пред ме том – чи ни о цем пред ме та оста ло нео б у хва ће но 
на уч ним са зна њем или шта још ни је ве ри фи ко ва но; из по сто је ћег 
на уч ног са зна ња, оних де ло ва ко ји чи не те о риј ску це ли ну, по треб-
ни ста во ви се де ду ку ју; по ла зе ћи од пар ци јал них, по је ди нач них 
са зна ња они се ин ди ку ју и на осно ву то га се ода би ра ју ва ри ја бле 
пој мо ва – ста во ва, при да ју им се пред мет не кон стан те – фор ми ра ју 
пред мет ни ис ка зи и ме ђу соб но по ве зу ју ло гич ним ис ка зним функ-
ци ја ма.17)
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ONSCIENTIFICRESEARCHINDICATORS

Summary
Indicatorsareveryimportantelementsofeachandevery
cognitiveprocess.Theyareassociativepartofallscien
tific research.Anywherewhere there is some researches
goingon,therearetheindicatorspresentasexternalman
ifestationsofthesubstanceoftheresearchedphenomena.
Therefore they have been a significant object of interest
ofscientistsfromdifferentfieldsofscienceandscientific
disciplines.Inparticulartheindicatorsareinterestingfor
researchfromthepointoftheirprecisenotionaldefinition,
classification and the way of conducting the research.
Theremaybeusedastheindicatorsbothobjectivefacts
andsubjectivestandpoints.However, inaresearchthere
oughtnot togomixingsubjectiveorobjectivecharacter
oftheindicatorwiththecharacterofavariablebywhich
it ismeasured.Therefore,byausualdefinition,theindi
catorsorpointersareexternalmanifestationsofinternal
substance.
Key Words: indicators, variables, research, hypothesis,
methodsofresearch
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