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1.НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИРАД
(ПОЈАМИКАРАКТЕРИСТИКЕ)

Nа у ка је ра ци о нал ни об лик дру штве не све сти и спе ци фич на 
дру штве на де лат ност, ко јој је глав ни циљ да се на ме то дич ном 

* Научни саветник у ИПС, Београд
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и си сте мат ском на чи ну ис тра жу је и утвр ђу је објек тив на исти на о 
све ту у це ли ни или о не ком ње го вом де лу, о ра зно вр сним по ја ва ма 
у ње му и њи хо вим за ко ни то сти ма, као и о по ло жа ју и уло зи чо ве ка 
у про це су ње го ве из ме не и ху ма ни за ци је. Основ ни сми сао на у ке 
је “упо зна ва ње све та ра ди ње го вог са вла да ва ња од стра не чо ве ка. 
Она је из раз чо ве ко вог ак тив ног од но са пре ма све ту и са мом се-
би. На у ка је, пре све га си сте ма ти зо ва ни ко декс зна ња. То зна чи, да 
су це ло куп не на уч не ин фор ма ци је пот чи ње не не кој оп штој струк-
ту ри, где су сви еле мен ти по ве за ни у је дин стве ну це ли ну. Це ло-
ви тост је за сно ва на на кон цеп ци ји на уч не сли ке све та, па ра диг ме 
сме не тих оп штих пред ста ва ко је се од и гра ва ју у раз вит ку по себ не 
или ску па на уч них ди сци пли на. Ме ђу тим, на у ка ни је са мо си стем 
зна ња. Она је по себ на и спе ци фич на де лат ност, про дук ци ја но вог 
зна ња. Та про дук ци ја и ре про дук ци ја као и сва ка дру га не мо же 
би ти оства ре на, ако за то не по сто је аде кват ни усло ви. Скуп усло-
ва на уч не де лат но сти обра зу је на уч ни по тен ци јал. Нај ва жни ја ком-
по нен та на уч ног по тен ци ја ла је на уч ни ка дар, за тим сред ства за 
спро во ђе ње про у ча ва ња и оства ри ва ња на уч не де лат но сти. То је 
пре све га, ма те ри јал но – тех нич ка ба за на у ке и фор ме ор га ни за ци је 
тер мин ског ра да, те о риј ске и екс пе ри мен тал не ме то де ис тра жи ва-
ња.1)

Крај њи циљ сва ке на у ке је от кри ће су штин ских – ну жних, 
узроч но-по сле дич них ве за и од но са ме ђу по ја ва ма и еле мен ти ма 
у ствар но сти и де фи ни са ње на уч них за ко на. На уч ни за кон у “оба 
сво ја об ли ка те о риј ском или ем пи риј ском – људ ски је из раз ко ји 
има од ре ђе но пред мет но зна че ње и од но си се на не ку про јек то ва-
ну струк ту ру об ли ка за нас. Као та кав на уч ни за кон се раз ли ку је 
од тзв. при род ног за ко на по се би, ко ји је увек ком плек сни ји. На уч-
ни за кон се тек апрок си ма тив но при бли жа ва са зна њу објек тив них 
при род них за ко на ко је вла да ју у све ту, али се не мо гу ни ка ко до 
кра ја по кла па ти и ин ден ти фи ко ва ти,2) 

Под на у ком се обич но под ра зу ме ва „сре ђе но, си сте ма ти зо-
ва но и про ве ре но са зна ње о не че му, по стиг ну то ме то дич ним, па-
жљи вим и са ве сним ис тра жи ва њем и раз ма тра њем. Ис тра жи ва ње 
пред ста вља си сте мат ско тра га ње за чи ње ни ца ма из ко јих се мо гу 
из ве сти из ве сни на уч ни прин ци пи и за ко ни то сти. Пре ма то ме, на у-
1)  Нав. Пре ма: др Дра ган Су бо тић, др Жи во јин Ђу рић: „Ме то до ло шки за пи си“ књ. 1, 

Бе о град, 2009, стр. 10. 
2)  Др Ж. Мар ко вић, „Фи ло зоф ски осно ви на у ке“, „Са ну“, Бе о град, 1981, стр. 714.
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ку чи не ре зул та ти и за ко ни до ко јих се до ла зи пу тем ис тра жи ва ња. 
На у ка се мо же де фи ни са ти и као рад на сти ца њу но вих зна ња, док 
зна ње пред ста вља скуп по зна тих чи ње ни ца. Ва же ћи за кон о на уч-
но-ис тра жи вач ког де лат но сти де фи ни ше ову ак тив ност на сле де ћи 
на чин: На уч но-ис тра жи вач ка де лат ност је ства ра лач ки рад на осва-
ја њу но вих зна ња, с ци љем по ди за ња оп штег ци ви ли за циј ског ни-
воа дру штва и ко ри шће ње тих зна ња у свим обла сти ма дру штве ног 
раз во ја, укљу чу ју ћи раз вој тех но ло ги је и њи хо ву при ме ну. На уч-
но-ис тра жи вач ка де лат ност се оства ру је на по ве за но сти основ них, 
при ме ње них и раз вој них ис тра жи ва ња и оспо со бља ва њем ка дра за 
на уч но и стра жи вач ки рад. На уч но ства ра ње је сло бод но и под ле же 
на уч ној кри ти ци“.3)

Као што смо већ ис та кли, ме то до ло ги ја се де фи ни ше као кри-
тич ка ана ли за укуп не ис тра жи вач ке прак се – од те о риј ског до ис-
ку стве ног ни воа, док је ме тод на чин ис тра жи ва ња. На уч не ме то де 
у “ши рем сми слу слу же у на у ци за: а) об ја шња ва ње чи ње ни ца и 
за ко на; б) пред ви ђа ње бу ду ћих до га ђа ја; в) от кри ва ње но вих чи-
ње ни ца и за ко на; г) про ве ра ва ње хи по те за; д) до ка зи ва ње по ста-
вље них те за; ђ) из ла га ње на уч них са зна ња. Ме тод је на чин ис-
тра жи ва ња ко јим се оства ру ју епи сте мо ло шки прин ци пи на у ке са 
ци љем до би ја ња на уч но ва ља них ре зул та та. На уч ни ме тод је на чин 
ис тра жи ва ња пред ме та, по ја ва и про це са. На уч ни про цес об у хва-
та по ступ ке за: при ку пља ње по да та ка, си сте ма ти зо ва ње по да та ка, 
утвр ђи ва ње и ту ма че ње чи ње ни ца (за ко ни то сти и од но си), ана ли зу 
чи ње ни ца, из во ђе ње за кљу ча ка и про ве ру за кљу ча ка.4) Струк ту ра 
на уч не ме то де, у ве ћи ни слу ча је ва, има не ко ли ко фа за: уоча ва ње 
про бле ма, по ста вља ње хи по те зе, про ве ра ва ње хи по те зе – ве ри фи-
ка ци ја, и прак тич на при ме на ре ше ња.5)

На уч ни ме тод се сво ди на при ме ну „прин ци па, нор ми и пра ви-
ла ло ги ке, до тич не те о ри је и од го ва ра ју ћих тех нич ких сред ста ва, 
као и ра зних прак тич них по сту па ка у от кри ва њу и из ла га њу исти-
не о кон крет ном пред ме ту ис тра жи ва ња. На уч ни ме тод је, нај јед-
но став ни је ка за но, уоби ча је ни оп шти на зив за по ступ ке раз ли чи те 
при ро де ко ји ма се на у ка ко ри сти у ра све тља ва њу пред ме та ис тра-
3)  Проф. др Зо ран В. По по вић: „Ка ко на пи са ти и пу бли ко ва ти на уч но де ло“, Бе о град, 

1999, стр. 1.
4)  Проф. др Ра да Плав шић, „Бу квар за на уч ни ке по чет ни ке - Од хи по те зе до пу бли ко ва-

ња,“ Бе о град, 2008, стр. 27.
5)  Проф. др Ве ли мир Со ти ро вић, проф. др Жи во слав Ада мо вић, „Ме то до ло ги ја на уч но-

ис тра жи вач ког ра да“, Зре ња нин, 2002, стр. 27.
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жи ва ња и са оп шта ва њу оства ре них ре зул та та. С об зи ром на чи ње-
ни цу да до би је ни ре зул та ти ите ка ко за ви се од при ме ње ног ме то да, 
уса вр ша ва ње на уч ног ме то да увек је до но си ло уна пре ђе ње на у ке 
и обр ну то.6)

У по ле ми ку о при ро ди и струк ту ри на уч ног ме то да „Имре Ла-
ка тос се укљу чио кра јем ше зде се тих го ди на. За вр ло крат ко вре ме 
он је фор му ли сао кон цеп ци ју ко ја и да нас пред ста вља јед но од нај-
у ти цај ни јих и нај за ни мљи ви јих ме то до ло шких гле ди шта. Мо гло 
би се ре ћи да је Ла ко тос до свог ста но ви шта до шао кри ти ку ју ћи 
Pop pe ro va и Кuhnova схва та ња ко ја су у то вре ме би ла у сре ди шту 
ин те ре со ва ња фи ло зо фа на у ке. Но, ути цај ко ји су ова два ауто ра 
има ла на Ла ка то са раз ли ку је се ка ко по сво јој сна зи та ко и по свом 
ка рак те ру. Не ки од Pop pe ro vih ста во ва пред ста вља ју основ ну на 
ко јој је он гра дио соп стве ну ме то до ло ги ју, док је пре ма дру ги ма 
вр ло кри ти чан. С дру ге стра не, Кuhanova гле ди шта зна чи ла су за 
Ла ка то са ве ли ки иза зов ко ји га је на вео да бра ни јед ну ра ци о на ли-
стич ку ме то до ло шку кон цеп ци ју ко ја би, за раз ли ку од дру гих та-
квих кон цеп ци ја, ипак би ла у скла ду с ак ту ел ном исто ри јом на у ке: 
да кле, с исто ри јом на у ке ка ко се она ствар но од ви ја ла.7) 

Ла ка тос по ла зи од уве ре ња да је „на у ка ра ци о нал на, што за 
ње га пр вен стве но зна чи да се мо же по ву ћи от сеч на раз ли ка из ме-
ђу на у ке и оног што ни је на у ка, као и да по сто је од ре ђе на ме ри ла 
по мо ћу ко јих се мо же у крај њој ли ни ји – да кле, не од мах и ла ко 
– од ре ди ти ко ја је од две су пар нич ке те о ри је (или, ка ко би ре као 
Ла ка тос, про гра ма) бо ља у не ком објек тив ном сми слу. Сле де ће те-
зе ко је се ре ла тив но че сто сре ћу у Ла ка то се вим тек сто ви ма пред-
ста вља ју је згро ње го вог ра ци о на ли стич ког уве ре ња: 1) мо гу ће је 
раз гра ни чи ти на у ку од оног што ни је на у ка и ово раз гра ни че ње 
ни је су штин ски ва жно са мо за ме то до ло ги ју и на у ку. 2) Мо же се 
го во ри ти о ра сту на уч ног зна ња и мо гу ће је да ти ра ци о нал ни мо-
дел на уч не про ме не. На у ка на пре ду је по од ре ђе ним прин ци пи ма 
ко ји се мо гу фор му ли са ти, а на уч на про ме на се мо же ра ци о нал но 
об ја сни ти. Сва ка но ва те о ри ја (или про грам) бо ља је од ста ре и 
сто га те жи да по ти сне свог прет ход ни ка. 3) Глав на тач ка Ла ка то-
се вог ра ци о на ли зма са сто ји се у ње го вом од ре ђе њу уни вер зал ног 
кри те ри ја за по ре ђе ње су пар нич ких ис тра жи вач ких про гра ма. То 
су они прин ци пи ко ји на осно ву уну тра шњих фак то ра по ка зу ју ко-
6)  Исто, стр. 28.
7)  Све то зар Син ђе лић: „Ме то до ло ги ја ис тра жи вач ких про гра ма у: Фи ло зоф ске сту ди је“ 

XVI II, Збор ник ра до ва, Бе о град, 1986, стр. 83.
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ји је про грам бо љи. 4) Исто ри ја на у ке је ра ци о нал на, ма да је та 
ра ци о нал ност че сто успо ре на, за пре че на или чак из ви то пе ре на под 
ути ца јем спољ них фак то ра. Ње на ра ци о нал ност се же до тле да се 
она мо же ко ри сти ти као ме ри ло за вред но ва ње од ре ђе не те о ри је 
ра ци о нал но сти.

Ian Hac king је при ме тио да Ла ка тос твр ди да ње го во ра ци о-
на ли стич ко уве ре ње не по сред но сле ди из прет по став ке о ра сту 
на уч ног зна ња, али да ни је по ве за но с би ло ко јом од ре ђе ном те о-
ри јом исти не или ствар но сти. Раст на уч ног зна ња Ла ка тос, узи ма 
ка ко не што што је са мо по се би очи глед но или не спор но и пре ма 
Hac kan gu, он сма тра да нам већ са ма та чи ње ни ца на не ки на чин 
по ка зу је да је мо гу ће фор му ли са ти уни вер зал ни кри те ри јум де мар-
ка ци је.8) 

Исто та ко, „за ис тра жи вач ке про гра ме је бит но то што се они 
мо ра ју ту ма чи ти као лан ци или ни зо ви срод них те о ри ја ко је де ле 
је дин стве не по ла зне по став ке и је дин стве ну ин тер пре та тив ну те-
о ри ју, то јест је дин ствен на чин ин тер пре та ци је ис ку ства. Је дан од 
кључ них осо би на зре лог фал си фи ка ци о ни зма је да он за ме њу је по-
јам те о ри је као основ ни по јам ло ги ке от кри ћа пој мом ни за те о ри-
ја. Оно што се про це њу је као на уч но или псе у до-на уч но је сте низ 
те о ри ја, а не јед на да та те о ри ја. Али чла но ве та квог ни за обич но 
ве зу је кон ти ну и тет ко ји их спа ја у ис тра жи вач ке про гра ме.  Овај 
кон ти ну и тет ко ји под се ћа на Кuhnovu, нор мал ну на у ку игра бит ну 
уло гу у исто ри ји на у ке; глав ни про бле ми ло ги ке от кри ћа не мoгу 
се на за до во ља ва ју ћи на чин раз ма тра ти осим у ре фе рент ном окви-
ру ме то до ло ги је ис тра жи вач ких про гра ма.“9) 

На уч ни ис тра жи вач ки про гра ми су са ста вље ни од три „кључ-
на еле мен та: чвр стог је згра, не га тив не хе у ри сти ке и по зи тив не 
хе у ри сти ке. Не га тив на хе у ри сти ка спе ци фи ку је чвр сто је згро про-
гра ма ко је чи не они те о риј ски прин ци пи око ко јих је усред сре ђен 
цео ис тра жи вач ки про грам и ко ји пред ста вља ју ње го ва су штин ска 
обе леж ја. Не га тив на хе у ри сти ка за бра њу је при ме ну за кљу чи ва ња 
по mo dus tol len su на ово је згро и усме ра ва га на је дан дру ги сег-
мент ис тра жи вач ког про гра ма, онај ко ји се у Ла ка то се вој тер ми но-
ло ги ји на зи ва „за штит ним по ја сем“. Пр ви сег мент, то јест чвр сто 
је згро бра ни се по сва ку це ну ка ко би то чи ни ли нај кон зер ва тив-
ни ји кон вен ци о на ли сти. Ме то до ло шки гле да но, са др жај не га тив-

8)  Исто, стр. 85-88.
9)  Исто, стр. 96.
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не хе у ри сти ке чи ни низ кон вен ци ја ко је спе ци фи ку ју чвр сто је згро 
про гра ма и ор га ни зу ју ње го ву од бра ну“. 

Аутор С. Син ђић сма тра да „по зи тив на хе у ри сти ка де фи ни ше 
про бле ме ко ји ма “про грам тре ба да се ба ви, фор му ли ше тех ни ке 
за ре ша ва ње ових про бле ма и ујед но тво ри за штит ни по јас ко ји 
бра ни чвр сто је згро про гра ма од про тив при ме ра. У до ди ру са овим 
по ја сом они по при ма ју ка рак тер без о па сних ано ма ли ја, то јест 
опо вр га ва ју ћа оштри ца про тив при ме ра усме ра ва се на не ку од хи-
по те за за штит ног по ја са. Под ње ним при ти ском за штит ни по јас се 
та ко мо ди фи ку је да чвр сто је згро оста је не так ну то јер се он са сто ји 
од ни за по моћ них прет по став ки ко је је мо гу ће ме ња ти. У скло пу 
це ле ове стра те ги је ко ри сте се и сви кон вен ци о на ли стич ки по те зи, 
укљу чу ју ћи и про сто за не ма ри ва ње опо вр га ва ју ћих слу ча је ва чи-
ме се они, исто та ко, пре тва ра ју у ано ма ли је. На уч ник ре ги стру је 
ано ма ли је, али све док се ње гов про грам на ла зи у за ма ху он их 
за не ма ру је. Ње го вим из бо ром про бле ма пр вен стве но упра вља по-
зи тив на хе у ри сти ка ње го вог про гра ма, а не ано ма ли је“.

Овај аутор да је кра так пре глед „Ла ка то се вих ме ри ла за про-
це њи ва ња на уч них ис тра жи вач ких про гра ма. Ова ме ри ла мо гу се 
по де ли ти у по зи тив на и не га тив на ме ри ла про це њи ва ња про гра-
ма: 1) Ме ри ла по зи тив ног про це њи ва ња про гра ма: а) Хе у ри стич ка 
сна га: про грам има хе у ри стич ку сна гу уко ли ко му је хе у ри сти ка 
пре ци зна, бо га та и ауто ном на; б) Те о риј ски про грес: про грам је 
у те о риј ском по гле ду про гре си ван уко ли ко но ва те о ри ја уну тар 
про гра ма има ви ше про вер љи вих по сле ди ца од те о ри је ко ја јој је 
прет хо ди ла; в) Ем пи риј ски про грес: про грам је у ем пи риј ском по-
гле ду про гре си ван уко ли ко је би ло ко ја од про вер љи вих по сле ди ца 
но ве те о ри је и екс пе ри мен тал но по твр ђе на. 2) Ме ри ла не га тив ног 
про це њи ва ња про гра ма: а) Хе у ри стич ка де ге не ра ци ја: про грам је у 
хе у ри стич ком по гле ду де ге не ри сан уко ли ко му је по зи тив на хе у ри-
сти ка сла ба или ис цр пље на; б) Те о риј ска де ге не ра ци ја: про грам је 
у те о риј ском по гле ду де ге не ри сан уко ли ко се про ме не те о ри ја уну-
тар про гра ма вр ше на ad hoc на чин; в) Ем пи риј ска де ге на ра ци ја: 
про грам је у ем пи риј ском по гле ду де ге не ри сан уко ли ко у ре ла тив-
но ду гом вре мен ском раз до бљу ни су екс пе ри мен тал но по твр ђе на 
но ва пред ви ђа ња да та уну тар про гра ма“.10)

Исто та ко, ис тра жи вач ки рад се раз ви ја у скла ду са по тре ба ма 
дру штва и “по је ди них ње го вих де ло ва. Обез бе ђе њем ор га ни за циј-

10)  Исто, стр. 98-100.
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ских, ка дров ских и дру гих ре ше ња ства ра ју се по треб ни усло ви за 
ис тра жи ва ња у до ме ну по је ди них на у ка или гру па на у ка. Основ на 
ори јен та ци ја је у то ме да се осло нац вр ши на соп стве не сна ге и 
раз ви ја соп стве ни на уч ни по тен ци јал у гра ни ца ма еко ном ских и 
дру штве них мо гућ но сти од ре ђе ног дру штва.

Ор га ни зо ва ње струч не де лат но сти – ис тра жи ва ње ор га ни зу-
ју и спро во де струч ни ор га ни као но си о ци пла на и ин ве сти то ри. 
Ту спа да ју сле де ће де лат но сти: 1) Ор га ни зо ва ње из ра де про гра ма 
ис тра жи ва ња; 2) Уго ва ра ње ис тра жи ва ња; 3) Кон тро ла ре а ли за-
ци је по да та ка; 4) Ре ша ва ње ор га ни за ци о них про бле ма; 5) Раз вој 
си сте ма ин фор ми са ња; 6) Са рад ња са дру гим на уч ним обла сти ма; 
7) Во ђе ње ка дро ва и слич но. Струк ту ра ис тра жи вач ког по ступ ка 
об у хва та сле де ће це ли не: Под ис тра жи ва њем се под ра зу ме ва низ 
ум них и прак тич них ак тив но сти љу ди ко ји ма се про ве ра ва или 
про ду бљу је по сто је ће или сти че но во са зна ње. Де фи ни ше се као 
ди на мич ки про цес из ме ђу чо ве ка и при ро де, би ћа и све сти, опа-
жа ња и ми шље ња. Оту да не раз двој но је дин ство из ме ђу прак се као 
чул не де лат но сти и људ ског ми шље ња. По кри те ри ју му прак тич не 
при ме не ре зул та та раз ли ку је мо: 1) Фун да мен тал на-уна пре ђу ју на-
уч на са зна ња; 2) при ме ње на, во де оства ри ва њу прак тич них ци ље-
ва; 3) раз вој на, ис тра жи ва ња. По кри те ри ју му на уч не ди сци пли не 
ис тра жи ва ња раз ли ку је мо: 1) ин тер ди сци пли нар на и 2) ин тер на уч-
на ис тра жи ва ња. Од нос те о ри је и ис тра жи ва ња. Те о ри ја је основ 
за осми шље ну на уч ну ак тив ност уоп ште. Она је да та у оп штој те-
о ри ји на у ке и осно ва је за на уч ни рад. Ту је из вр ше на си сте ма ти-
за ци ја са зна ња и чи ње ни ца и из ње се мо гу са гле да ти про бле ми за 
ис тра жи ва ње. Све се по ста вља или оспо ра ва чи ње ни ца ма. На уч но 
са зна ње се за сни ва не чи ње ни ца ма, а до њих се до ла зи ис тра жи-
ва њем. За то се ка же да оне ре ал но по сто је у ствар но сти и то она ко 
ка ко је ми по зна је мо. За то се не ке мо гу утвр ди ти опа жа њем, а не ке 
по ступ ци ма. Чи ње ни ца је увек ин ди ви ду ал на, а те о ри ја оп шта и 
ап стракт но-кон крет на. 

На уч на чи ње ни ца има че ти ри ка рак те ри сти ке: 1) чи ње ни це су 
ја ко раз гра ни че ни еле мен ти у чул ном опа жа ју. То су ве о ма ста бил-
не чи ње ни це; 2) Чи ње ни це су и ста во ви ко ји ин тер пре ти ра ју оно 
што нам је да то у чул ном ис ку ству; 3) Чи ње ни це су и ста во ви са 
ни зом по ве за них свој ста ва; 4) Чи ње ни це су ства ри ко је по сто је у 
про сто ру и вре ме ну. За јед но са њи хо вим ме ђу соб ним ре ла ци ја ма 
на осно ву ко га је фор му ли сан је дан исти нит став.
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По сто је раз не вр сте чи ње ни ца: 1) пре ма са знај ном на стан ку 
– прак тич не (чул но-ис ку стве не) и те о риј ске (ло гич ки осно ва не); 
2) Пре ма пред ме ту – фи зич ке, фи зич ко-хе миј ске, хе миј ске, би о ло-
шке, пси хич ке, дру штве не, исто риј ске и дру ге; 3) Пре ма сте пе ну 
објек тив но сти – су бјек тив не и објек тив не.

Исто та ко, а) по да ци су кон крет не чи ње ни це (за бе ле же не) и у 
да љем ра ду упо тре бљи ве као са знај не чи ње ни це. Тре ба раз ли ко-
ва ти по ја ве и про це се од чи ње ни ца и по да та ка. Б) Ин ди ка то ри су 
са знај не чи ње ни це о по ја ви на осно ву ко јих се она мо же да ље ис-
тра жи ва ти (њи ма се по да так или по ја ва мо гу ме ри ти и при ка зи ва ти 
кван ти та тив но и ква ли та тив но). Чи ње ни ца ма се за по чи ње те о ри ја 
сва ке на у ке и у ли те ра ту ри на уч ног зна ња су ва жан еле мент, по ред 
на уч ног зна ња и на уч не те о ри је. В) Струк ту ра ис тра жи вач ког по-
ступ ка – про јек то ва ња, под ра зу ме ва скуп ак тив но сти ко је про из во-
ди ис тра жи вач (или тим) то ком ис тра жи ва ња про бле ма. 

Про је кат је до ку мент о про јек то ва њу то је план ис тра жи ва ња 
у ко ме се ви ди шта, за што и ка ко тре ба ис тра жи ва ти. Има ју два 
основ на де ла: а) на уч на за ми сао и пла но ви ис тра жи ва ња. На уч на 
ис тра жи ва ња чи ни део у ис тра жи ва њу и на чин на ко ји се мо же из-
вр ши ти ис тра жи ва ње и при ку пи ти ин ди ка то ри. Он об у хва та сле-
де ће ме то де: а) оп ште на уч не ме то де; б) по себ не на уч не ме то де; 
в) оп ште ем пи риј ске ме то де; г) пла но ве; д) на уч ну и дру штве ну 
оправ да ност ис тра жи ва ња.

Осим про бле ма утвр ђи ва ња ли ца у ис тра жи ва њу „ис тра жи вач 
се мо ра су о чи ти од мах с још јед ним про бле мом: шта ис тра жи ва ти? 
То се пи та ње обич но и не спо ми ње у при руч ни ци ма тра ди ци о нал-
не ме то до ло ги је:11)

Ко ји је по чет ни ис тра жи вач ки по сту пак што га ре до ви то сле ди 
про фе си о нал ни ис тра жи вач? Пр ви је ко рак да ис тра жи вач иза бе-
ре – на осно ву вла сти тих ин те ре са или зна ти же ље-од ре ђе ну те му 
ис тра жи ва ња; за тим пре ла зи на про у ча ва ње од го ва ра ју ће ли те ра-
ту ре, од но сно сту ди ја и ис тра жи ва ња што су их дру ги већ оба ви ли 
на исту те му; на кон то га по ста вља хи по те зе и за по чи ње про цес 
при ку пља ња по да та ка што ће му омо гу ћи ти да по твр ди или од ба-
ци те хи по те зе. Ако се, да кле, огра ни чи мо на по чет не мо мен те тог 

11)  Gion An to nio Gil li, „Ка ко се ис тра жу је: во дич у дру штве ним ис тра жи ва њи ма“, За греб, 
1979, str. 41.
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по ступ ка, они су: а) из бор те ме; б) ис пи ти ва ње од го ва ра ју ће ли те-
ра ту ре; в) по ста вља ње хи по те зе итд.12)

МОДЕЛИСТРАЖИВАЊА

Ис тра жи ва ње као функ ци о нал ни мо дел мо же има ти ви ше 
фа за. Је дан од мо де ла ко ји се нај че шће сре ће у прак си дат је на 
сли ци.

МО ДЕЛ ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

↓
1. Ин ден ти фи ка ци ја по ја ве или про бле ма ис тра жи ва ња: циљ про јек та

↓
2. Про јек то ва ње ис тра жи ва ња и при пре ма упра вља ња про јек том

↓
3. Фор ми ра ње ис тра жи вач ког ти ма

↓
4. Тер мин ско пла ни ра ње и ре сур си

↓
5. Про це на и бу џе ти ра ње тро шко ва

↓
6. Да то те ка

↓
7. Об ра да по да та ка

↓
8. Кон тро ла про јек та

↓
9. Окон ча ње про јек та

↓
10. Кри те ри ју ми успе ха про јек та

↓
11. Из но ше ње ре зул та та про јек та

↓
12. Пре да ја про јек та и уво ђе ње у прак су

Ис тра жи ва ње као усме ре ни про цес људ ског ду ха на от кри ва-
њу но вих са зна ња, чи ње ни ца и од но са ме ђу по ја ва ма, ка рак те ри шу 
свој ства.

12)  Исто,
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1)Наручивањеистраживања

У ве ћи ни слу ча је ва ис тра жи ва ње за по чи ње ње го вим на-
ру чи ва њем, а на ру чи ва ње по ла зи од прет по став ки да су при сут ни 
од ре ђе ни про бле ми, сред ства и же ље да се про бле ми ре ше. За да-
так се пре но си на ис тра жи вач ку ин сти ту ци ју или на ис тра жи ва ча у 
прав цу ре а ли за ци је ис тра жи ва ња. На ру чи лац тре ба да де фи ни ше 
шта хо ће и шта мо же, по не ка да мо же да пред ло жи и пред ви ди пут, 
на чин и рад ње ко ји ма ће се до ћи до ре ша ва ња про бле ма ис тра жи-
ва ња (да пред ло жи про јек то ва ње ис тра жи ва ња).

2)Интелектуалномајсторство

Ба вље ње на уч но-ис тра жи вач ким ра дом пред ста вља „ин те лек-
ту ал но мај стор ство“, при че му, пре ма Рајт Мил су, сви ис тра жи ва чи 
(и на уч ни ци) не тре ба свој рад да одва ја ју од сво га жи во та. То зна-
чи, да тре ба ко ри сти ти свој соп стве ни рад да би се кроз ње га обо-
га тио соп стве ни жи вот, а жи вот тре ба ко ри сти ти да би се обо га тио 
соп стве ни рад. Ис тра жи вач тре ба да има и кре а тив ност, од но сно 
спо соб ност ин трап си хич ких про це са, као стил жи во та. Тре ба да 
по се ду је ори ги нал ност и адап тив ност про бле ми ма (про дук ти ми-
шље ња тре ба да бу ду но ви и вред ни за ми сли о це и за дру штво). 
При ли ком раз во ја кре а тив ног про це са тре ба пр во по ћи од кре а тив-
ног чи на, од но сно од уви ђа ња про бле ма. На кон то га, тре ба до зво-
ли ти да при ку пље не ин фор ма ци је „са зру“. За тим, сле ди осве тље-
ње про бле ма (не ка да до срећ не иде је), а на кра ју до ве ри фи ка ци је 
(про ве ре) кре а тив ног ра да. Не ки свет ски со ци о ло зи има ју оби чај 
да ка жу: „Успе шан је чо век ко ји ви ди ча шу во де до по ла пу ну“, а 
не у спе шан чо век је онај „ко ји је ви ди до по ла пра зну“.13)

2.ТИПОВИНАУЧНОГ
ИЕМПИРИЈСКОГИСТРАЖИВАЊА

По сто је раз ли чи те так со но ми је на у ка и оне се „ме ња ју то ком 
вре ме на. Че сто ће се про чи та ти да су дру штве не на у ке: со ци о ло-
ги ја, еко но ми ја, по ли ти ко ло ги ја и со ци јал на пси хо ло ги ја. По ред 
њих у дру штве не на у ке се свр ста ва и ет но ло ги ја (од но сно кул тур-
на и со ци јал на ан тро по ло ги ја) и по себ не обла сти не ких дру гих 
на у ка, као што су со ци јал на и еко ном ска ста ти сти ка и со ци јал на 
и еко ном ска ге о гра фи ја. Дру штве ним на у ка ма се мо гу на зва ти и 
13)  Исто,
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ко му ни ко ло ги ја и мар ке тинг, од но сно ис тра жи ва ње тр жи шта и по-
тро ша ча. Не сум њи во су вр ло бли ске дру штве ним на у ка ма пси хо-
ло ги ја и пе да го ги ја. У пси хо ло ги ји по сто ји де ба та око то га да ли је 
она дру штве на или при род на на у ка, јер са др жи еле мен те и јед них 
и дру гих. При ли ком од ре ђи ва ња да ли су пси хо ло ги ја и пе да го ги ја 
– као „ин ди ви ду ал не“ на у ке – дру штве не, узи ма се као кри те ри јум 
у ко јој ме ри оне из у ча ва ју по је дин ца као дру штве ну је дин ку и у 
ко јој ме ри из у ча ва ју ње го ве дру штве не ин тер ак ци је.

Основ ни кри те ри јум за раз вр ста ва ње ис тра жи ва ња на фун да-
мен тал на и опе ра тив на је „мо гућ ност уоп шта ва ња за кљу ча ка до 
ко јих се у њи ма до шло, при че му се њи хо ви пред ме ти про у ча ва ња 
не мо ра ју зна чај но раз ли ко ва ти по оби му. Та ко фун да мен тал ним 
ис тра жи ва њем мо же би ти об у хва ће но ма ње ва ри ја бли из ма њег 
бро ја ан тро по ло шких про сто ра не го у не ком опе ра тив ном ис тра-
жи ва њу, а да су сте пен оп што сти и мо гућ ност при ме не до би је них 
ре зул та та из у зет но ви со ки.

Фун да мен тал на ис тра жи ва ња обез бе ђу ју за кључ ке нај оп шти-
јег ка рак те ра ко ји ва же за ве ли ки број кла са и по је ди нач них слу-
ча је ва. То су ис тра жи вач ки про јек ти ре а ли зо ва ни на ма сов ним 
узро ци ма ис пи та ни ка ко ји обич но зах те ва ју из ме ђу 10 и 20% по-
пу ла ци је из ко је по ти чу. У њи ма се при ме њу ју стан дар ди зо ва ни 
ис тра жи вач ки ин стру мен ти. Ва жно је на гла си ти да из фун да мен-
тал них ис тра жи ва ња нај че шће про ис ти чу основ ни за ко ни, а не ка-
да и те о ри је на уч не ди сци пли не. Због то га се зна ња до ко јих до ла зе 
фун да мен тал не сту ди је упо тре бља ва ју при ли ком де фи ни са ња те-
о риј ских мо де ла на ко ји ма по чи ва ју, по сте пе ну оп што сти, ма ња 
опе ра тив на ис тра жи ва ња.

Ре зул та ти до би је ни у на ве де ним фун да мен тал ним ис тра жи ва-
њи ма оби ла то су ко ри шће ни у ка сни јим ис тра жи ва њи ма са ма њим 
узор ци ма и са ма њим бро јем ва ри ја бли. На осно ву од но са на ве-
де них фун да мен тал них и тих но вих ис тра жи ва ња ла ко се до ла зи 
до за кључ ка да су опе ра тив на ис тра жи ва ња она ко ја се ба зи ра ју 
на ре зул та ти ма прет ход но ре а ли зо ва них фун да мен тал них сту ди ја. 
Она, да кле, при ме њу ју и про ве ра ва ју за кључ ке фун да мен тал них 
ис тра жи ва ња на ма њим и спе ци фич ним узро ци ма“.14) 

14)  Ду шан Пе рић: „Ме то до ло ги ја на уч них ис тра жи ва ња из спор та, ту ри зма и ме наџ мен-
та“, Но ви Сад, 2007, стр. 47.
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Ем пи риј ска ис тра жи ва ња у сва кој на у ци слу же при ку пља њу 
по да та ка за раз ли чи те на ме не, а пр вен стве но у ци љу по твр ђи ва ња 
и ства ра ња на уч них те о ри ја. На дру ги на чин ре че но, ка да се би ло 
ко ја на у ка, па и дру штве на на у ка, за сни ва на по да ци ма, она је ем-
пи риј ска на у ка...

Кри те ри јум
Ме то до ло шка при ро да Вре мен ска усме ре ност Сте пен оп што сти

Си стем ска не ек спе ри мен-
тал на ис тра жи ва ња

Лон ги ту ди нал на ис тра жи-
ва ња

Фун да мен тал на ис тра-
жи ва ња

Екс пе ри мен тал на ис тра-
жи ва ња

Тран сфер зал на ис тра жи-
ва ња Опе ра тив на ис тра жи ва ња

Могућекласификацијеистраживања

Пре ма то ме, у за ви сно сти од при ро де про бле ма ко ји се ис тра-
жу ју, као и раз дво је но сти на уч не тех но ло ги је, мо гу би ти ор га ни-
зо ва на ра зно вр сна спе ци фич на ис тра жи ва ња, са вр ло раз ли чи тим 
име ни ма: екс пе ри мен тал на, лон ги ту ди нал на, тран свер зал на, фун-
да мен тал на итд. Да се њи хо ва ана ли за не би све ла на пу ко на бра ја-
ње свих до са да при ме ње них ти по ва на уч них ис тра жи ва ња, на пра-
вљен је по ку шај да се она си сте ма ти зу ју.15)

Тран свер зал на ис тра жи ва ња (или сту ди је пре се ка) нај че шће 
се ор га ни зу ју ра ди де скрип ци је из ве сне по ја ве, за тим ра ди ана ли-
зе ре ла ци ја из ме ђу две и ви ше ко ре спо дент них по ја ва и, на кра ју, 
ра ди утвр ђи ва ња ла тент не струк ту ре не ког ан тро по ло шког про сто-
ра. Због то га је мо гу ће из дво ји ти нај ма ње три вр сте тран свер зал-
них сту ди ја.: сту ди је дек срип ци је (опи са), ка у зал на ис тра жи ва ња 
(узроч но-по сле дич не сту ди је), и струк ту ал на ис тра жи ва ња (струк-
тур не сту ди је).

Сту ди је де скрип ци је се ба ве опи сом и об ја шње њем не ке по ја-
ве. Има ју два основ на мо да ли те та: (1) ква ли та тив ни и (2) кван ти-
та тив ни у за ви сно сти од то га ко јим сред стви ма се слу же при ли ком 
ана ли зе по ја ва. Ква ли та тив ни опис се од но си на атри бу тив не ва-
ри ја бле ко је се не мо гу ис ка за ти ну ме рич ки, а при ме њу је се са мо 
ра ди фе но ме но ло шке ана ли зе. Кван ти та тив ни опис при ме њу је се 
на ва ри ја бле кван ти та тив ног ка рак те ра, тј. на све по ја ве ко је се мо-
гу ис ка за ти ну ме рич ки.

Ка у зал не сту ди је тран свер зал ног ка рак те ра при ме њу ју се ра ди 
от кри ва ња и кван ти фи ко ва ња ре ла ци ја из ме ђу по сма тра них по ја-

15)  Проф. др Ми ло рад К. Ба ња нин: „Ме то до ло ги ја ин же ње рин га: Ин же њер ска ана ли за и 
мре жа зна ња“, Бе о град, 2006, стр. 33.
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ва. Њи ме се от кри ва ју из ве сне за ко ни то сти ко је вла да ју у при ро ди 
и дру штву, а са др жа не су у узроч но-по сле дич ним ве за ма ко је вла-
да ју из ме ђу по ја ва.

Струк тур не сту ди је под ра зу ме ва ју от кри ва ње ла тент не струк-
ту ре не ког ан тро по ло шког про сто ра (мо то рич ког, пси хо ло шког, со-
ци о ло шког...). Ова ква ис тра жи ва ња ор га ни зу ју се ра ди за до во ље ња 
прин ци па на уч не пар си мо ни је, бу ду ћи да чо ве ка ни је јед но став но 
оп сер ви ра ти ма лим бро јем по је ди нач них обе леж ја. Уко ли ко би се, 
ме ђу тим, у сва ком ис тра жи ва њу опе ри са ло са ве ли ким бро јем ин-
фор ма ци ја, до би ја ли би се гло ма зни, сло же ни и те шко ин тер пре та-
бил ни по да ци. Оту да на у ка на сто ји да оства ри што ве ћу пар си мо-
ни ју, тј. јед но став ност у де фи ни са њу ан тро по ло шких фе но ме на...

Лон ги ту ди нал на ис тра жи ва ња се ре а ли зу ју у кра ћем или ду-
жем вре мен ском ин тер ва лу и рас по ре ђе на су у нај ма ње две ка рак-
те ри стич не вре мен ске тач ке. Нај јед но став ни ји при мер лон ги ту-
ди нал не сту ди је је ра ни је опи са ни екс пе ри мент са јед ном гру пом 
ко ји за по чи ње про це ном ини ци јал ног, а за вр ша ва се про це ном фи-
нал ног ста ту са. У вре мен ском пе ри о ду из ме ђу ини ци јал ног и фи-
нал ног ме ре ња де лу је екс пе ри мен тал ни фак тор чи ји ефек ти пред-
ста вља ју су шти ну лон ги ту ди нал не сту ди је. Из ме ђу ини ци јал не и 
фи нал не про це не че сто се ор га ни зу ју и кон трол на (тран зи тив на) 
ме ре ња ко ји ма се по ве ћа ва број ка рак те ри стич ких вре мен ских та-
ча ка лон ги ту ди нал не сту ди је.16)

Ем пи риј ска ис тра жи ва ња (gr. em pe i 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 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)

Со ци јал ни и ор га ни за циј ски про бле ми усме ру ју знан стве-
но ис тра жи ва ње сма тра А. Хал ми, у “три раз ли чи та сме ра. Она 
се уоп ште но на зи ва ју: те мељ на, при ме ње на и ева лу а тив на, а мо гу 

16)  Ду шан Пе рић: „Ме то до ло ги ја на уч них ис тра жи ва ња на при ме ру спор та ту ри зма и ме-
наџ мен та», Но ви Сад, 2006. стр. 44-45.

17)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 208.
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се сре сти и под дру гим на зи ви ма. Та ко се те мељ на ис тра жи ва ња 
че сто на зи ва ју фун да мен тал на или те о риј ска ис тра жи ва ња; при-
ме ње но ис тра жи ва ње ак циј ско или апли ка тив но, а ева лу а тив но ис-
тра жи ва ње мо же се у ли те ра ту ри про на ћи под на зи вом про це њи-
вач ког ис тра жи ва ња или про це не. Сле де ћа та бе ла, пре ма њи хо вим 
ка рак те ри сти ка ма, ди фе рен ци ра та три раз ли чи та ти па ис тра жи-
ва ња.

Основнитиповиистраживања
ДЕ ФИ НИ ЦИЈ-
СКЕ КА РАК ТЕ-
РИ СТИ КЕ

ТЕ МЕЉ НА/
ТЕОРИЈСКА

ПРИ МЕ ЊЕ НА/
АКЦИЈСКА

ЕВА ЛУ А ТИВ НА/
ПРОЦЕЊИВАЧКА

При ро да про-
бле ма

Тра жи но ве спо-
зна је о со ци јал ним 
фе но ме ни ма

Ис тра жи ва ње мо-
гућ но сти ре ша ва ња 
про бле ма

Про це њу је ре зул та-
те трет ма на ко ји се 
при ме њу је

Циљ на уч ног ис-
тра жи ва ња

Про дук ци ја но вих 
спо зна ја

Прак тич не спо зна је 
ко је ути чу на ре ша-
ва ње про бле ма

Тач на про це на ре-
зул та та ин тер вент-
ног про гра ма

Во де ћа те о ри ја
Ода бир те о ри ја 
ко је во де те сти ра њу 
хи по те за

Ода бир те о ри ја ко је 
ис тра жу ју ди на-
ми ку со ци јал них 
про бле ма

Ода бир те о ри ја ко је 
во де бо љој про це ни 
со ци јал них про-
гра ма

При клад не тех-
ни ке

Форт ну ли ра ње 
те о ри је, те сти ра ње 
хи по те за, узо рак, 
ме то де при ку пља-
ња по да та ка

Ак циј ска те о ри-
ја, пар ти ци па ци-
ја ис тра жи ва ча, 
ко о пе ра тив ност 
ис тра жи ва ча, си ту а-
циј ски чи ни те љи

При ме на кон вен ци-
о нал них тех ни ка за 
про це ну ин тер вен-
ци је

Као што ви ди мо, де фи ни тор не ка рак те ри сти ке је су: при ро да 
про бле ма, циљ ис тра жи ва ња, во де ћа те о ри ја, при клад не тех ни ке. 
Те мељ на ис тра жи ва ња те же но вим спо зна ја ма ко је су по треб не за 
бо ље раз у ме ва ње со ци јал них фе но ме на; при ме ње на ис тра жи ва ња 
да ју ко ри сне спо зна је ко је се мо гу при ме ни ти у про це су ре ша ва ња 
про бле ма. Ева лу а тив на ис тра жи ва ња омо гу ћу ју про це ну ин тер-
вент ног про гра ма или про гра ма ак ци ја. Раз ли чи ти ци ље ви ис тра-
жи ва ња од ре ђу ју ода бир ти па ис тра жи ва ња.

Ис тра жи ва чи те мељ ног усме ре ња де фи ни шу ци ље ве свог ис-
тра жи ва ња да би уна пре ди ли на уч ну спо зна ју. Праг ма тич но-прак-
тич на ди мен зи ја ис тра жи ва ња је ире ле вант на. Њи ма је при мар ни 
пред мет на у ке опи си ва ње со ци јал не зби ље, а не ње зи но ме ња ње. У 
ре ал ном све ту по сто ји ве лик број ва ри ја бли ко је су у ин тер ко ре ла-
ци ји. Те је ка у зал не ве зе че сто те шко от кри ти, а још те же раз мр си-
ти. Ис тра жи ва чи увек тра га ју за ка у зал ним ве за ма као што су, нпр., 
ове ге не рич ке про по зи ци је: ако Х ра сте или па да под усло ви ма А, 
B или C та да тре ба оче ки ва ти да ће под истим усло ви ма ра сти или 
па да ти Y. Та по ве за ност се обич но из ра жа ва по мо ћу за ко на ве ро-
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ват но ће. Ка да се те о ри ја и по да ци по кла па ју со ци јал на сту ди ја по-
ста је со ци јал на на у ка.

Основ на је ин тен ци ја апли ка тив ног ис тра жи ва ча про дук-
ци ја спо зна ја (зна ња и ве шти на) ко је ће при ме ни ти у про це су ре-
ша ва ња про бле ма (про блем-сол винг про цес). Та спо зна ја мо ра би-
ти по у зда на, ва ља на и де скрип тив на с об зи ром на ци ља ни про блем, 
а исто доб но и ин фор ма тив на ка ко би се мо гле уне ти пла ни ра не 
про ме не или мо ди фи ка ци је по на ша ња. Ру бин (1983.) је раз вио по-
себ ну ти по ло ги за ци ју апли ка тив них со ци јал них ис тра жи ва ча, ко ју 
по ка зу је мо у та бе ли.

Типологијаапликативнихсоцијалнихистраживача

Фо кус на по ли тич ке им пли-
ка ци је

Фо кус на при ку пља ње и ин-
тер пре та ци ју по да та ка

Од нос пре ма со ци јал ним 
про це си ма По ли тич ки ана ли ти ча ри Ева лу а циј ски ис тра жи ва чи

Од нос пре ма ре зул та ти ма Со ци јал ни мо ни то ри Ана ли ти ча ри по да та ка

Ева лу а циј ски ис тра жи ва чи по зи ва ју се кад по ли ти ча ри же ле 
про це ни ти не ки про грам со ци јал них ак ци ја. Кад за поч не ева лу а-
циј ски про цес, све ак тив но сти већ мо ра ју би ти у то ку. Ева лу а тор 
мо ра би ти при су тан у сва кој фа зи. Кључ но при зна ње у ева лу а тив-
ном ис тра жи ва њу јест: Шта се под ра зу ме ва под успе шним ре зул-
та том? Сви про гра ми има ју не ки учи нак, али пи та ње је ка ко се ти 
учин ци ме ре или вред ну ју.18)

Ме то до ло ги ја је уче ње о ме то да ма, то јест по ступ ци ма. Ме то-
до ло ги ја ис тра жи ва ња је уче ње о по ступ ци ма спро во ђе ња ис тра-
жи ва ња.19)  Ем пи риј ско ис тра жи ва ње је нај че шће сло жен про цес, 
па је ну жно „струч но оспо со бља ва ње да би ис тра жи вач био у ста-
њу да из бег не ве ли ки број мо гу ћих озбиљ них гре ша ка ко је се мо гу 
по чи ни ти то ком из во ђе ња ис тра жи ва ња. Ме то до ло зи се ба ве из на-
ла же њем и уса вр ша ва њем ме то да, то јест по ступ ка, по мо ћу ко јих 
се укла ња или бар сма њу је мо гућ ност гре ша ка и по ве ћа ва по у зда-
ност ре зул та та и за кљу ча ка ис тра жи ва ња. За раз ли ку од здра во-
ра зум ских на уч но за сно ва на зна ња сти чу се пу тем ме то до ло шки 
ко рект но из ве де них ем пи риј ских на уч них ис тра жи ва ња.20)

18)  Алек сан дар Хал ми, Кван ти та тив на ана ли зе у дру штве ној зна но сти: Кван ти та тив ни 
при ступ у со ци јал ном ра ду, За греб, 1999, стр. 46-47.

19)  Др Дра ган Су бо тић, „Тех ни ке на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња“ у: По слов на еко-
но ми ја бр. 2/2009. стр. 478-482.

20)  Ста ни слав Фај гељ, Бо ра Ку зма но вић, Бо ри слав Ђу ка но вић, При руч ник за со ци јал на 
ис тра жи ва ња, Бе о град, 2005, стр. 12.
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У пр ву гру пу спа да ју осо би не на уч них ис тра жи ва ња ко је се 
од но се на на чи не утвр ђи ва ња чи ње ни ца. У те осо би не се убра ја ју 
ем пи рич ност, те мељ ност, објек тив ност, си сте ма тич ност и кон тро-
ли са ност.

Раз ли чи те на уч не обла сти раз ли ку ју се по ква ли те ту ис тра жи-
ва ња. Ис тра жи ва ња се нај ви шим сте пе ном по у зда но сти ка рак те-
ри стич на су за не ке обла сти при род них на у ка, као што су фи зи ка, 
хе ми ја, итд. То је је дан од раз ло га што те обла сти има ју нај ве ћи 
углед у све ту на у ке.

Сва ко ис тра жи ва ње мо же се хро но ло шки по де ли ти на не ко ли-
ко пе ри о да, тј. де ло ва ко ји се ни жу у вре ме ну. Основ на по де ла је 
по де ла на три пе ри о да: пе ри о да по сле при ку пља ња по да та ка. Иако 
је при ку пља ње по да та ка цен трал но, ак тив но сти ко је ис тра жи вач 
оба вља пре и по сле овог пе ри о да по пра ви лу су знат но ду же и сло-
же ни је од ак тив но сти за вре ме са мог при ку пља ња по да та ка. Пе-
ри од пре при ку пља ња по да та ка по де ли ће мо на фа зу при пре ме ис-
тра жи ва ња и фа зу са ста вља ња на цр та ис тра жи ва ња. Пе ри од по сле 
при ку пља ња по да та ка по де ли ће мо на фа зу об ра де по да та ка и фа зу 
са ста вља ња из ве шта ја о ис тра жи ва њу.21)

Ко ре ла ци о но и струк ту рал но ис тра жи ва ње је сва ка ко јед но од 
“нај че шће при ме њи ва них у на у ка ма о по на ша њу. Мно ги ауто ри 
ова ис тра жи ва ња ви де као са свим за себ ну епи сте мо ло шку кла су, 
ко ја ком би ну је екс пе ри мен тал ни при ступ и при ступ ана ли зе ин ди-
ви ду ал них раз ли ка (нпр. Cat tell, 1966).

Због то га ће мо ко ре ла ци о на ис тра жи ва ња раз вр ста ти у две 
под вр сте. а) Сту ди је ко је се за сни ва ју на не ком ин ди ка то ру по ве за-
но сти – ко е фи ци јен ту ко ре ла ци је – и има ју за циљ да утвр де по ве-
за ност две или ви ше ва ри ја бле, или још је дан ко рак да ље, да утвр-
де да ли се из јед не од тих ва ри ја бли мо гу пред ви де ти дру ге – циљ 
пред ви ђа ња или пре дик ци је. б) Сту ди је ко је при ме њу ју мул ти ва ри-
јат не тех ни ке да от кри ју ла тент не струк ту ре иза ма ни фест них ва-
ри ја бли, па за пра во слу же за ис тра жи ва ње скри ве них и ду бин ских 
из во ра по на ша ња, због че га их на зи ва мо струк ту рал ним“.22)

Раз ли ко ва ње екс пе ри мен тал них и ко ре ла ци о них ис тра жи ва ња 
је још те же ако се у об зир узму струк ту рал на ис тра жи ва ња. Глав но 
пи та ње по ко ме се раз ли ку ју екс пе ри мен тал на и не ек спе ри мен тал-
на ис тра жи ва ња је пи та ње утвр ђи ва ња узроч но сти. По кла сич ном 
схва та њу са мо пр ва мо гу да утвр де узроч ност. Ме ђу тим, струк ту-
21)  Исто, стр. 12-16.
22)  Ста ни слав Фај гељ, „Ме то де ис тра жи ва ња по на ша ња“, Бе о град, 2004, стр. 230-231.
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рал на ис тра жи ва ња су на ме ње на об ја шња ва њу ма ни фест ног по-
на ша ња, тра же ћи ла тент не узро ке тог по на ша ња. То зна чи да су у 
ло гич ком сми слу и она ка у зал на ис тра жи ва ња. Но, и ов де се мо же 
по ву ћи ли ни ја раз ли ка на осно ву по сто ја ња ма ни пу ла ци је не за ви-
сним ва ри ја бла ма – струк ту рал на ис тра жи ва ња је не ма ју.

Ко ре ла ци о не сту ди је по кри ва ју из ра зи то ши ро ку и ра зно ли ку 
област ис тра жи ва ња. Оне се ти пич но спро во де за утвр ђи ва ње мо-
гућ но сти пред ви ђа ња по на ша ња или утвр ђи ва ња ла тент них из во ра 
по на ша ња. То је са мо ма ло дру га чи је фор му ли сан циљ – екс пе ри-
мен тал них сту ди ја: „да се от кри ју узро ци по на ша ња“. Ра ди се са мо 
о сте пе ни ма, гра да ци ја ма и раз ли чи тим ком би на ци ја ма гра див них 
еле ме на та ис тра жи ва ња ко ји су ра ни је спо ме ну ти: објек ти, ва ри ја-
бле и вре ме.23)

Ком па ра тив на ана ли за, као по себ на вр ста ис тра жи ва ња, по се-
ду је је дан де скрип тив ни, од но сно екс пло ра тив ни део. У том де-
лу се при ку пља ју и пре зен ти ра ју по да ци о об у хва ће ним објек ти ма 
ана ли зе. Та кви по да ци су нео п ход ни и ко ри сни, али они ни су „сво-
ји на“ не ког по себ ног на цр та ис тра жи ва ња, не го се при ку пља ју у 
сва ком ти пу ис тра жи ва ња, у сва кој на у ци.24)

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 узро 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 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. У ли те ра ту ри 
по сто ји јед на ва ри јан та па нел ис тра жи ва ња, у ко јој се пред ла же да 
се фор ми ра узо рак па нел-ис пи та ни ка ко ји има ју уло гу из ве шта ча 
а не са мо по сма тра ча. Они, у од ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма, 
пре но се ми шље ња љу ди с ко ји ма се дру же. Ов де се прет по ста вља 
да су из ве шта чи тач ни у при ка зи ва њу схва та ња сре ди не у ко јој жи-
ве и да то чи не ре ла тив но не при стра сно. При ку пље ни ква ли та тив-
ни ма те ри јал, пу тем отво ре них пи та ња (раз го во ра), да је мно го пот-
пу ни ју сли ку о ми шље њи ма и ста во ви ма про у ча ва не сре ди не не го 
што је то мо гу ће уоби ча је ним ан кет ним по ступ ком. На рав но, увек 
се по ста вља и етич ко пи та ње о при хва тљи во сти та квог по ступ-
ка. Дру га ва ри јан та би би ла да се стан дард на ан кет на ис тра жи ва-

23)  Исто, стр. 231-232.
24)  Ста ни слав Фа гељ, Ме то де ис тра жи ва ња по на ша ња, Бе о град, 2004, стр. 238.



- 362 -

ИСТРАЖИВАЊЕИНАУЧНО...ДраганСуботић,ПетарМатић

ња по мо ћу упит ни ка до пу не па нел ис тра жи ва њи ма ма њег узор ка 
истих ис пи та ни ка, уз при ме ну про ду бље ног ин тер вјуа.25)

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 (енг.fe a-
si i 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 пре ме глав ног ис тра жи ва ња. Пи лот ис тра жи-
ва њи ма се, та ко ђе, (2) сма тра ју и по себ но 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 
глав ног ис тра жи ва ња, про це на спрем но сти за уче шће ис пи та 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.26)

Те рен ско ис тра жи ва ње (енг. fi eld work, fi eldstydy). У тра ди ци-
о нал ном схва та њу ис тра жи ва ња дру штва и кул ту ре, те рен ско ис-
тра жи ва ње од но сно „те рен ски рад“, че сто си но ним за ет но гра фи ју, 
озна ча ва прак су и ме тод ко ји прет хо де те о риј ском ис тра жи ва њу. 
Оба вља се ра ди при ку пља ња по да та ка, тј. ис ку стве не гра ђе за на-
кнад ну те о риј ску ана ли зу и об ја шње ње, по пра ви лу, по сма тра њем, 
по сма тра њем са уче ство ва њем, ан ке том или ин тер вју и са њем ис-
пи та ни ка. Те рен ско ис тра жи ва ње се че сто ис ти че као основ на од-
ли ка кул тур не ан тро по ло ги је (укљу чу ју ћи и ар хе о ло ги ју, фи зич ку 
ан тро по ло ги ју и ан тро по ло шку лин гви сти ку), ма да је од сре ди не 
20. ве ка уоби ча је но сред ство до ла же ња до по да та ка и у со ци о ло ги-
ји и сту ди ја ма кул ту ре; по себ но му се при бе га ва у окви ри ма ква-
ли та тив них ис тра жи ва ња, спро ве де них у Чи ка шкој шко ли, сим-
бо лич ком ин тер ак ци о ни зму, од но сно ет но ме то до ло ги ји, као и у 
про у ча ва њи ма пот кул ту ра...27)

Тренд ис тра жи ва ње је по сту пак ко јим се у про у ча ва ње не ке 
дру штве не по ја ве уво ди ди на мич ка (вре мен ска) ди мен зи ја, у од-

25)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 209.
26)  Исто,
27)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 209-210.



стр:345370.

- 363 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

ре ђе ним вре мен ским ин тер ва ли ма. У за ви сно сти од ци ље ва ис тра-
жи ва ња од лу чу је се ко ли ко ду го и у ко јим ин тер ва ли ма тре ба да 
се пра те про ме не ко је то ком вре ме на на ста ју, као и њи хов пра вац, 
По на вља ње ис тра жи ва ња мо же се вр ши ти на раз ли чи тим узор ци-
ма, у истом дру штве ном окви ру и истим по ступ ци ма. Раз ли ке у 
ре зул та ти ма при пи су ју се ути ца ју од ре ђе них дру штве них до га ђа ја 
ко ји су то ком вре ме на де ло ва ли из ме ђу два или ви ше по но вље них 
при ку пља ња по да та ка, а ко ји су мо гли има ти ути ца ја на ис пи ти ва-
ну по ја ву у сре ди ни ко ја се про у ча ва.28)

Ак ци о но ис тра жи ва ње је тип ис тра жи ва ња у ко јем се сти чу 
са зна ња о од ре ђе ном про бле му и пред у зи ма ак ци ја или ин тер вен-
ци ја ра ди про ме не по на ша ња чла но ва гру пе, ин сти ту ци је или пак 
ло кал не за јед ни це, или ре ша ва ња не ког њи хо вог про бле ма. 

Фран цу ски со ци о лог Жорж Ла па сад на во ди да је из раз ак ци о-
но ис тра жи ва ње пр ви упо тре био аме рич ки ан тро по лог Џон Ко ли-
ер. Ре зул та ти ње го вих ис тра жи ва ња о Ин ди јан ци ма у аме рич ким 
ре зер ва ти ма 1945. го ди не тре ба ло је да по мог ну да се пре ма тој 
гру пи спро ве де бла го на кло ни ја по ли ти ка.

Ак ци о но ис тра жи ва ње је при сут но у ди јаг но стич ком ис тра жи-
ва њу, у ко јем по сто је „дру штве ни ак те ри ко ји има ју од ре ђе не про-
бле ме, па по зи ва ју екс пер те и с њи ма ана ли зи ра ју си ту а ци ју, на сто-
је да је раз у ме ју и пред ла жу ко рек тив не ме ре; (2) у ис тра жи ва њу 
са уче ство ва њем ан га жу ју се уче сни ци у од но си ма и уло га ма, ра ди 
мо ди фи ко ва ња од но са и ин тер ак ци је; (3) тзв. ем пи риј ском ак ци-
о ном ис тра жи ва њу дру штве ни ак те ри – нпр., на став ни ци и ро ди-
те љи – су о че ни с ло кал ном кри зом дру штве них од но са, са ра ђу ју 
ка ко би од лу чи ли о не ком про јек ту кул тур не де лат но сти ра ди сма-
њи ва ња тен зи ја; (4) у екс пе ри мен тал ном ис тра жи ва њу си ту а ци ја је 
кон стру и са на и ор га ни зо ва на, а ис ку ства се ме ђу соб но по ре де ка ко 
би се раз ра дио про грам ак ци је; нај зад (5) ан га жо ва ни тип ак ци о-
ног ис тра жи ва ња под ра зу ме ва бли скост ми ли тант ним ста во ви ма 
ко ји се мо гу кон ста то ва ти у кон те ста тор ским гру па ма: у ди на ми ци 
штрај ка, нпр., где је реч о иза зи ва њу дру штве них про ме на у са гла-
сно сти са од ре ђе ним ин те ре си ма ак те ра.29)

Ак ци о но ис тра жи ва ње је „флек си би лан и ите ра ти ван про цес 
у ко ме се сме њу ју ак ци ја (про ме на, по бољ ша ње) и ис тра жи ва ње 
(раз у ме ва ње, зна ње). Ак ци о на ис тра жи ва ња се ко ри сте да би се 
при ку пи ле ин фор ма ци је о спро во ђе њу не ке дру штве не ак ци је или 
28)  Исто, стр. 210-211.
29)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 206-207.
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ин тер вен ци је. Под ак ци јом се под ра зу ме ва би ло ка ква дру штве на 
ак ци ја. Ак ци о на ис тра жи ва ња се не кад кон тра сти ра ју пре ма фун-
да мен тал ним ис тра жи ва њи ма, што ће ре ћи да су то при ме ње на ис-
тра жи ва ња. Ме ђу тим, ак ци о на ис тра жи ва ња су спе ци фич на вр ста 
при ме ње них ис тра жи ва ња (јер про блем ис тра жи ва ња мо же би ти 
са свим прак ти чан, а да се са мо ис тра жи ва ње у том тре нут ку не 
сма тра прак тич ним).“30)

Ева лу тив но ис тра жи ва ње је par ex cel len ce при ме ње но ис тра-
жи ва ње. Да нас је ева лу а тив на ис тра жи ва ња нај бо ље де фи ни са ти 
као ева лу а ци ју дру штве них ре фор ми и ино ва ци ја у обла сти др жав-
не упра ве, обра зо ва ња, пра во су ђа, ин ду стри је, здрав ства и мен тал-
ног ста ра ња. Ова ева лу а ци ја се оба вља на на уч ни на чин, си сте мат-
ски и на осно ву при ку пље них по да та ка.31)

Еду ка тив на ис тра жи ва ња се обич но сре ћу под на зи вом „те зе 
и ди сер та ци ја“, а ту сва ка ко тре ба при до да ти и се ми нар ске и ди-
пло мат ске ра до ве. На ме на тих ис тра жи ва ња је, у вре ме њи хо вог 
на стан ка и спро во ђе ња, еду ка тив на, од но сно усме ре на ка сти ца њу 
ака дем ског сте пе на. То не зна чи да та ис тра жи ва ња не ма ју или не 
мо гу да има ју вред ност на укуп ној ска ли са зна ва ња исти не. Ме-
ђу тим, пред ис тра жи ва чем ко ји оба вља та кво ис тра жи ва ње сто је 
мно ги спе ци фич ни зах те ви ко ји по ти чу из ван кру га са мог ис тра-
жи ва ња, по че му су та ис тра жи ва ња спе ци фич на.32)

На зив за ex-post-fac to ис тра жи ва ње, за ову вр сту пе да го шког 
ис тра жи ва ња пре у зет је из ла тин ског је зи ка. Ово због то га што га 
ни је јед но став но пре ве сти на срп ски је зик. Еx-post-fac to (екс-пост-
фак то) зна чи, „по што је де ло вао фак тор (чи ни лац)“, „по сле фак-
то ра (чи ни о ца)“, од но сно „по сле ствар ног де ло ва ња“ не ког чи ни-
о ца (пре фикс ех – зна чи бив ши, ко ји је по сто јао). Реч је да кле, о 
ис тра жи ва њу ко је се вр ши на кон што је по сто јао и де ло вао не ки 
чи ни лац (фак тор) у не кој пе да го шкој по ја ви, про це су и си ту а ци ји. 
Ис тра жи вач по ста вља хи по те зу на осно ву ре зул та та (по сле ди ца) 
ко ји су по стиг ну ти: узрок тих по сле ди ца је сте фак тор ко ји је већ 
де ло вао.33)

Фу ту ро ло шка про у ча ва ња има ју као основ ни за да так да по-
мог ну са гле да ва ње бу ду ћег раз во ја не ке пе да го шке по ја ве, про це-
са, од но са, ре зул та та, ор га ни за ци је, ин сти ту ци је, си сте ма итд. Она 
30)  Ста ни слав Фај гељ, Ме то де ис тра жи ва ња по на ша ња, Бе о град, 2004, стр. 240.
31)  Исто, стр. 241-242.
32)  Исто, стр. 244-245.
33)  Др Вељ ко Бан ђур, др Ни ко ла Пот ко њак, Ме то до ло ги ја пе да го ги је, Бе о град, 1999, стр. 

184.
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су у функ ци ји бу дућ но сти. На осно ву фу ту ро ло шких про у ча ва ња 
на сто ји се утвр ди ти ка ко ће те ћи раз вој про у ча ва не по ја ве у бли-
жој (не ко ли ко го ди на) и да љој бу дућ но сти (не ко ли ко де ка да). На 
осно ву ова квих про у ча ва ња на сто ји се пред ви де ти, прог но зи ра-
ти раз вој у бу дућ ност. Због то га се ова ква про у ча ва ња на зи ва ју и 
прог но стич ким.

По сто је и дру га ис тра жи ва ња ко ја се по сво јим ка рак те ри сти-
ка ма не укла па ју са свим у прет ход не кла си фи ка ци је.

а. Ар хив ска ис тра жи ва ња су ис тра жи ва ња у ко ји ма ис тра-
жи вач не при ку пља са мо по дат ке, не го ко ри сти већ по сто је ће ин-
фор ма ци је. То мо гу би ти ста ти стич ки по да ци, суд ски из ве шта ји, 
исто риј ски за пи си, итд. На осно ву та квих из во ра ис тра жи вач, ком-
би ну ју ћи већ од ра ни је утвр ђе не по дат ке, уста но вљу је но ве чи ње-
ни це и ве зе ме ђу њи ма.

б. Ана ли за са др жа ја је об лик ис тра жи ва ња сро дан ар хив ским 
по то ме што се за ње го во из во ђе ње ко ри сте већ по сто је ћи из вор, 
као што су књи ге, но ви не, фил мо ви, еми си је и слич но. Ова кви из-
во ри се ана ли зи ра ју пре ма не ком кри те ри ју му, на при мер пре бро-
ја ва њем ја вља ња од ре ђе них еле ме на та.

в. Ма те ма тич ко мо де ли ра ње и си му ла ци ја. Стан дар дан по сту-
пак у ра зним обла сти ма мно гих на у ка је да се за не ке по ја ве ко је су 
до бро ем пи риј ски ис пи та не по ста вља ју ма те ма тич ки фор му ли са ни 
за ко ни, те о ри је и мо де ли. Та кав мо дел се мо же по не кад по ста ви ти 
и у об ли ку ком пју тер ског про гра ма. Мо де ли че сто за ви се од ве ћег 
бро ја чи ни ла ца, чи је ме ђу деј ство мо же би ти ве о ма ком пли ко ва но. 
Да би се де таљ ни је ис пи тао мо дел, у ком пју тер се уно се раз ли чи-
те кон крет не вред но сти као по чет ни ула зи, а про грам омо гу ћа ва 
ис пи ти ва ње ‘ре ак ци је’ мо де ла, тј. при ка зу је шта те о ри ја пред ви ђа 
да ће се де си ти у слу ча ју та квих ула за. Пред ви ђа ње мо де ла се мо-
же упо ре ди ти са ем пи риј ским по да ци ма и на тај на чин те сти ра ти 
ње го ва ис прав ност. Мо дел мо же та ко ђе су ге ри са ти ис тра жи ва чи ма 
ко ја до дат на ис тра жи ва ња тре ба из вр ши ти да би се по ја ва бо ље 
упо зна ла.

д. Сту ди ја слу ча ја са др жи де таљ ни пси хо ло шки опис не ке осо-
бе или гру пе. У пи та њу су углав ном слу ча је ви ко ји су по не че му 
из у зет ни и ко ји има ју оп шти зна чај за не ко под руч је пси хо ло ги је.34)

Под ме то до ло шком при ро дом ис тра жи ва ња под ра зу ме ва се 
„на чин ре а ли зо ва ња ис тра жи вач ке тех но ло ги је ко ји ди рект но од-

34)  Де јан То до ро вић, Ме то до ло ги ја пси хо ло шких ис тра жи ва ња, Бе о град, 2008, стр. 30-31.
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ре ђу је од нос ис тра жи ва ча пре ма про бле му ко ји се про у ча ва. Као 
што је већ на зна че но, ис тра жи вач је у не ким слу ча је ви ма са мо 
си сте ма ти чан по сма трач од ре ђе не по ја ве, а у дру гом ак ти ван уче-
сник, од но сно, екс пе ри мен та тор. По ла зе ћи од овог кри те ри ју ма, 
сва ис тра жи ва ња мо гу се по де ли ти у две ве ли ке гру пе: (1) си сте-
мат ска не ек спе ри мен тал на и (2) екс пе ри мен тал на ис тра жи ва ња.

Си сте мат ско не ек спе ри мен тал но ис тра жи ва ње, као што му 
име ка же, под ра зу ме ва чи сто кон тем пла тив ни од нос ис тра жи ва ча 
пре ма про бле му ко ји се из у ча ва. Не ек спе ри мен тал ни при ступ ис-
тра жи ва њу нај ви ше је за сту пљен у слу ча је ви ма ка да ис тра жи вач, 
услед при род них и со ци о ло шких огра ни че ња, ни је у мо гућ но сти 
да на ма ко ји на чин ути че на по сма тра ну по ја ву, би ло ди рект ним 
ме ња њем по ја ве, би ло са мо ва ри ра њем усло ва у ко ји ма се по сма-
тра на по ја ва ма ни фе сту је.35)

3.ЦИЉЕВИСТРАТЕГИЈЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГРАДАУСРБИЈИ

По јам на уч ног по тен ци ја ла по чео је ши ро ко да се „упо тре-
бља ва ше зде се тих го ди на 20. ве ка у рас пра ва ма у на у ци и на уч ној 
по ли ти ци. У то вре ме су ме ђу на род не ор га ни за ци је (нај пре UNE-
SCO а за тим и OECD) по че ле да упо тре бља ва ју овај по јам уз ма ло 
про ши ре ње ње го вог зна че ња, пре ци зи ра ју ћи га тер ми но ло шки као 
„на уч ни и тех нич ки по тен ци јал“.

На уч ни по тен ци јал је спе ци фи чан из раз мо гућ но сти ор га ни за-
ци је на у ке не ког кон крет ног дру штва да раз ви ја „уну тра шње“ (на-
уч не) чи ни о це за раз вој на уч ног са зна ња и, исто вре ме но, да тра га 
за што по вољ ни јим „спо ља шњим“ (дру штве ним) усло ви ма у ко ји-
ма се оно мо же пот пу ни је оства ри ва ти, и то са што ма ње не по вољ-
них дру штве них по сле ди ца. „Уну тра шњи“ чи ни о ци се од но се на 
раз ли чи ту раз ви је ност по је ди них под руч ја на уч ног са зна ња у ор га-
ни за ци ји на у ке кон крет ног дру штва и на њи хо ву на уч ну „зре лост“. 
„Спо ља шњи“ чи ни о ци се од но се на мо гућ ност при ме не на уч ног 
зна ња у дру штву, што за ви си од раз ви је но сти ин ду стри је, као и од 
ква ли те та струч них на уч них ор га ни за ци ја и дру штве них од но са у 
ко ји ма се из во ди при ме на.36) 

На уч на пе ри фе ри ја је по јам ко ји се у „ра зним про у ча ва њи ма 
ор га ни за ци је на у ке и ње не дру штве не уло ге, то ком се дам де се тих и 
35)  Нав. пре ма: др Ду шан Пе рић: Ме то до ло ги ја на уч них ис тра жи ва ња на при ме ри ма 

спор та, ту ри зма и ме наџ мен та, Но ви Сад 2006, стр. 34-35.
36)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007.
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осам де се тих го ди на 20. ве ка, нај че шће ја вља у об ли ку ди хо то ми-
је „на уч но сре ди ште – на уч на пе ри фе ри ја“, а по не кад и у об ли ку 
три хо то ми је „на уч но сре ди ште – на уч на по лу пе ри фе ри ја – на уч на 
пе ри фе ри ја“. Из ве сна не пре ци зност пој ма на уч не пе ри фе ри је про-
из и ла зи из не до вољ не те о риј ске за сно ва но сти ра зних про у ча ва ња 
дру штве не уло ге на у ке, по себ но у тзв. на у ко ме три ји, где се су сре ћу 
још не ки из ра зи ко ји су им срод ни, као што су: „је згро-пе ри фе-
ри ја“, „ме тро по ла-про вин ци ја“, „ме тро по ла-са те ли ти“ и  „глав на 
стру ја (ma in stre am)-пе ри фе ри ја“. Без об зи ра на на ве де ну тер ми но-
ло шку не у јед на че ност, од ре ђе ње пој ма на уч на пе ри фе ри ја за ви си 
од то га ка ко се од ре ђу ју ње му опо зит ни пој мо ви (тер ми ни)“.37)

На уч на по ли ти ка је јед на од нај зна чај ни јих „по сре ду ју ћих 
спо на из ме ђу дру штве них усло ва и на уч них де лат но сти. По сре ду-
ју ћу уло гу на уч на по ли ти ка пред ста вља на сто ја ње да се ко ри сте 
по сто је ћа на уч на зна ња, као и да се под сти че на ста нак но вих зна-
ња и раз вој ис тра жи вач ких ве шти на и уме ћа ка ко би се по сти гли 
по ли тич ки по жељ ни ци ље ви у до ме ну еко но ми је, др жав не упра ве, 
вој ске, или у не кој дру гој дру штве ној и кул тур ној де лат но сти, Оп-
ште за ми сли, про гра ми, пла но ви и од лу ке о по је ди ним пи та њи-
ма на уч не по ли ти ке на ста ју и из во де се у кон крет ним дру штве ним 
усло ви ма. Због то га је на уч на по ли ти ка јед но од ва жни јих под руч ја 
ис тра жи ва ња со ци о ло ги је на у ке. 

Ствар на по ла зна осно ва на уч не по ли ти ке нај че шће је огра ни-
че на на ак ту ел не про бле ме. Ме ђу тим, то ни је до вољ но, ако се же-
ли да на уч на по ли ти ка оства ру је што склад ни ји од нос из ме ђу дру-
штве них по тре ба и на уч них де лат но сти. Сва ка раз ви је ни ја на уч на 
по ли ти ка тре ба да се осла ња на са зна ња со ци о ло ги је на у ке, ко ја 
са др же ис ку стве на оба ве ште ња о по вољ ним и не по вољ ним дру-
штве ним усло ви ма у исто риј ски раз ли чи тим дру штви ма у ко ји ма 
је по сто ја ла на у ка. На тим осно ва ма на уч на по ли ти ка мо же би ти 
ра ци о нал ни ја и успе шни ја.“38) 

На уч на стра те ги ја је де лат ност ко јом се „ана лог но стра те ги-
ји уоп ште, од ре ђу ју ва жни, основ ни и ду го роч ни ци ље ви на уч не 
де лат но сти и, у скла ду с тим, утвр ђу ју нај свр сис ход ни ји пу те ви, 
сред ства и ор га ни за ци о ни об ли ци за усме ра ва ње на уч них ис тра-
жи ва ња.

На уч на стра те ги ја на ста је под ути ца јем дру штве них по тре ба и 
дру штве них гру па ко је има ју нај ве ћи ути цај на на у ку. Иако је на уч-
37)  Со ци о ло шки реч ник, Бе о град, 2007, стр. 354.
38)  Исто, стр. 355.
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на стра те ги ја као и на уч на по ли ти ка, ви ше усме ре на на оства ри ва-
ње про бле ма дру штве не прак се, њен сми сао ни је са мо у то ме. По-
ред то га на уч на стра те ги ја мо ра да во ди ра чу на да и на у ку као вр ло 
осо бе ну де лат ност тре ба раз ви ја ти, а не са мо ко ри сти ти оно што 
је у њој по стиг ну то. То зна чи да сва ка ра зум ни ја на уч на стра те ги ја 
укљу чу је и прак тич не и те о риј ске ци ље ве. Док је на уч на по ли ти ка 
ви ше окре ну та оп шти јим по ли тич ким ци ље ви ма дру штве ног раз-
во ја, до тле је на уч на стра те ги ја ви ше усме ре на ка спе ци фич ним 
ме то до ло шким мо гућ но сти ма оства ри ва ња тих ци ље ва. На у ци се 
мо гу по ста вља ти ци ље ви ко је она не мо же да ре ши услед то га што 
су фор му ли са ни та ко да не од го ва ра ју ис тра жи вач ким по ступ ци ма 
и по сто је ћим зна њи ма од ре ђе не на у ке, или због огра ни че ног вре-
ме на у ко јем те ци ље ве тре ба по сти ћи. Уко ли ко се на уч на стра те ги-
ја осла ња на од го ва ра ју ћу на уч ну ме то до ло ги ју, то јој мо же по мо ћи 
да се из по сто је ћих ис тра жи вач ких ис ку ста ва од ре ђе не на у ке ода-
бе ру и раз ви ја ју они ме то до ло шки по ступ ци ко ји су нај при клад ни-
ји за ње но оства ри ва ње.“39)

У На цр ту Стра те ги је Ми ни стар ства за на у ку и тех но ло шки 
раз вој „Ви зи ја на уч но и тех но ло шког раз во ја Ср би је“, ка же се да 
Ср би ја као ино ва тив на зе мља у ко јој на уч ни ци до сти жу европ ске 
стан дар де, до при но се укуп ном ни воу зна ња дру штва и уна пре ђу ју 
тех но ло шки раз вој при вре де. Кључ не су сле де ће по ру ке ове стра-
те ги је: (1) На у ка у Ср би ји, упр кос од ре ђе ном на прет ку по след њих 
го ди на, је и да ље на нео др жи вој пу та њи; (2) Ула га ње у на у ку и 
тех но ло ги ју је, за Ср би ју, је ди ни на чин за ус по ста вља ње одр жи ве 
при вре де и дру штва; (3) Да би се про би ла у на у ци и тех но ло ги ји 
и по ста ла ино ва тив на зе мља, Ср би ји је по треб но фо ку си ра ње на 
не ко ли ко на ци о нал них при о ри те та; (4) Им пле мен та ци ја стра те ги је 
кроз уна пре ђе ње си сте ма и парт нер ство, је под јед на ко ва жна као 
и она са ма; (5) По ве ћа ње и де вер си фи ка ци ја из во ра фи нан си ра ња 
до 1% БДП-а, као и ин ве сти ци је у ин фра струк ту ру од 300 ми ли о-
на евра су пред у слов успе ха пред ло же не стра те ги је; (6) Уве шће се 
строг си стем пра ће ња им пле мен та ци је стра те ги је.

Све ово ука зу је на по ве за ност те о риј ских и при ме ње них ис-
тра жи ва ња, по себ но ових дру гих ко ји у на ци о нал ној стра те ги ји 
раз во ја на у ке и на уч но-ис тра жи вач ког ра да зах те ва ју са др жај ну и 
кре а тив ну до пу ну за област дру штве них и ху ма ни стич ких на у ка.

39)  Исто, стр. 355.
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RESEARCHANDSCIENTIFICRESEARCHWORK

INSOCIALSCIENCES
Summary

Authorofthetextwroteonthenotion,structureandfunc
tionsofresearchandscientificresearchworkinsocialsci
ences,payingspecialattentiononresearchprocedureand
methods.Theauthorwroteontheoreticalpreconditionsof
methodologyof research,underlining social, that is, so
ciopoliticalsciencesinsociety.Inadditiontoit,inthetext
therearepresentedcertaintypesofresearch,suchastheo
retical,fundamental,empirical,transversal,longitudinal,
evaluational,correlative,structural,action,fieldandfu
turisticones.Inaspecialpartofthetextauthorwroteon
thebasicsofpolicyofscientificresearchwork,including
actualstrategyofscientificandtechnologicaldevelopment
ofSerbia.Authorsupportstheideaofresponsible,trans
parentandprofitablepoliticsofdevelopmentofscientific
researchworkinthefieldofsocialsciences,whichwould
eventuallyresultinaffirmationofthisscientificarea.
KeyWords: scientific researchwork,politics, social sci
ences,modernization,institutions
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