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Чо век би мо гао учи ни ти ви ше де ла
ка да их не би сма трао не мо гу ћим.

Mal her be
Са же так

На уч ни рад је сло же на ак тив ност ко ја је за сно ва на 
на прин ци пи ма ло ги ке, а спро во ди се су по моћ  на уч
ног ми шље ња, ни воа те о риј ске ори јен та ци је и ни воа 
ем пи риј скоме тод ских по сту па ка. На уч ни ра до ви су 
они ра до ви ко ји се те ме ље на спро ве де ном на уч ном ис
тра жи ва њу  и део су на уч ноис тра жи вач ке де лат но
сти. На уч ни рад ка рак те ри ше ори ги нал ност (да ни је 
пре пи сан не чи ји рад, да ни су ко ри шће не ту ђе иде је...) 
и објек тив ност (од ра жа ва уте ме ље ност на ра ци о
нал ном ло гич ком при сту пу, али је рад сва ког по је дин ца 
огра ни чен ње го вим лич ним са зна њи ма и ис ку стви ма 
на ста лим у од го ва ра ју ћем дру штве ном окру же њу, ко
је је де ло ва ло на ње го ве укуп не вред но сне ста во ве). У 
ис тра жи вач ком про це су из бор и де фи ни са ње про бле
ма ис тра жи ва ња је од нај ве ће ва жно сти, јер без про
бле ма ис тра жи ва ња не мо же ни до ћи до ис тра жи ва
ња. Зна чај но ис тра жи ва ње се не мо же спро ве сти на 
не зна чај ном про бле му. За то је у на уч ном ис тра жи ва
њу из у зет но ва жно зна ти пре по зна ти про блем, та ко 
да из ве ћег бро ја про бле ма ис тра жи вач мо же иза бра

* Научни саветник Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је ре а ли зо ван у окви ру про јек та бр. 179009 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 шки раз вој Ре пу бли ке Ср би је.
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ти онај ко ји је ре ле ван тан за од ре ђе ни ис тра жи вач ки 
про цес.
Кључ не ре чи: На у ка, ис тра жи ва ње, на уч ни рад, ис
тра жи вач, про блем ис тра жи ва ња, ме то де ис тра
жи ва ња 

Uоча ва ње про це са у при ро ди без исто вре ме ног по ста вља ња пи-
та ња о узро ци ма, раз во ју, тра ја њу, ефек ти ма и по сле ди ца ма 

зна чи ло би сти ца ње им пре си је (ути ска) о при ро ди и при род ним 
про це си ма. По ста вља њем пи та ња о су шти ни (при ро ди) при род них 
про це са и по ја ва (фе но ме на) по че так је де фи ни са ња про бле ма као 
еле мен та (ко ра ка) на уч не ме то де. Ово им пли ци ра да је зна ти же
ља, тј. же ља за зна њем те мељ на уч ног ра да и те мељ на од ред ни ца  
на уч ни ка и на у ке  уоп ште. Да би пи та ња ко ја се по ста вља ју у ве зи 
с не ким при род ним фе но ме ном мо гла би ти по че так на уч ног ис тра-
жи ва ња фе но ме на она мо ра ју би ти ре ле вант на (зна чај на у од но су 
на за па жа ње) и од го вор на њих мо ра би ти мо гућ. Сам по сту пак 
по ста вља ња ре ле вант них пи та ња и по сти за ње мо гу ћих од го во ра 
нај ва жни ји је ко рак на уч не ме то де.1)

ИЗ БОР ПРО БЛЕ МА У НА УЧ НОМ ИС ТРА ЖИ ВА ЊУ

Ако се у на уч ном ис тра жи ва њу при о ри тет да ин дук ци ји, ис-
тра жи ва ње за по чи ње при ку пља њем чи ње ни ца. Ме ђу тим, за по че ти 
ин дук ци јом зна чи ло би са ку пља ти чи ње ни це пре не го што је по-
зна то ко је би ме ђу нео д ре ђе ним бро јем чи ње ни ца у  тре ба ло при-
ку пи ти. Исто та ко за по че ти ис тра жи ва ње де дук ци јом зна чи ло би 
при хва ти ти не по у зда на и ве ро ват но тра ди ци о нал на на га ђа ња пре 
не го што се утвр ди ка рак тер про бле ма.2) Да кле, ис тра жи ва ње не 
по чи ње ни ин дук ци јом ни де дук ци јом, већ про бле мом ко ји иза зи-
ва те шко ће у прак тич ној или те о риј ској си ту а ци ји. Ис тра жи ва ње, 
пре ма то ме по чи ње про бле мом ис тра жи ва ња. Чо век се су сре ће и 
ре ша ва ве ли ки број про бле ма, али са мо су не ки од њих про бле ми 
ис тра жи ва ња. Чак се мо гу спро во ди ти ис тра жи ва ња а да ни су под-
стак ну та про бле мом ис тра жи ва ња. На при мер, ис тра жи ва ња ко ја 
су ве за на уз из ра ду ди плом ског, ма ги стар ског ра да или док тор ске 
те зе ви ше су ве за на уз ре ша ва ње ста ту сног про бле ма кан ди да та 
1) Радослав Гаћиновић, “Како написати научно-истраживачки рад, из области 

политикологије”, Политичка ревија 1/2009, ИПС, Београд, стр. 258.
2) Ф. С. Ц. Нор троп, Ло ги ка при род них и дру штве них на у ка, Обод, Це ти ње, 1968, стр. 29.
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не го што су ис тра жи вач ки про блем.3) Про блем ис тра жи ва ња је спе-
ци фи чан про блем. Он се за сни ва на зна ти же љи, а на ста је ако ис-
тра жи вач о не че му не ма до вољ но зна ња. Ако се зна ти же ља мо же 
за до во љи ти уче њем он да то још ни је про блем ис тра жи ва ња. Тек 
ако се уче ћи и сту ди ра ју ћи  не мо же до ћи до же ље них зна ња о 
не че му то мо же би ти про блем ис тра жи ва ња. Те шко је по ву ћи 
оштру гра ни цу из ме ђу про бле ма уче ња, сту ди ра ња и ис тра жи ва ња. 
Ако се уче ћи и сту ди ра ју ћи не мо гу на ћи екс пли цит ни од го во ри на 
пи та ње ко је ис тра жи ва ча ин те ре су је мо жда ће на ћи им пли цит не 
од го во ре ко је ће за до во љи ти ње го ву зна ти же љу. Ако се зна ти же ља 
ис тра жи ва ча ни је мо гла за до во љи ти уче њем и сту ди ра њем, он да 
оно што он же ли зна ти мо же би ти про блем ис тра жи ва ња. Пре ма  
то ме про блем ис тра жи ва ња   се не мо же ре ши ти уче њем и сту ди-
ра њем, већ је по треб но спро ве сти ис тра жи ва ње ка ко би се до шло 
до но вих са зна ња.4) Та са зна ња ни су но ва са мо за ис тра жи ва ча ко ји 
спро во ди ис тра жи ва ње, она тре ба ју би ти и нов при лог на у ци. Про-
блем ис тра жи ва ња про из и ла зи из не зна ња или не до вољ ног зна ња. 
Ме ђу тим, не зна ње или не до вољ но зна ње ни је ауто мат ски про блем 
ис тра жи ва ња, јер је на ше не зна ње то ли ко ве ли ко да га на у ка ни кад 
не ће ре ши ти.

Раз вит ком на у ке по ве ћа ва се зна ње код ис тра жи ва ча, али се 
по ве ћа ва и зна ње о не зна њу па се та ко и по ве ћа ва и број про бле ма 
у на у ци. Не зна ње ко је  је по зна то ис тра жи ва чу ни је исто што и про-
блем ис тра жи ва ња, јер јед но кон крет но ис тра жи ва ње мо же об у хва-
ти ти са мо ма ли део оно га што се не зна. По чет ни ци не ми сле та ко 
па за про блем ис тра жи ва ња узи ма ју пре ши ро ку област. Ме ђу тим, 
на во ђе њем ши ро ке обла сти ко ју је по треб но ис тра жи ти ни је мо гу-
ће од ре ди ли про блем ис тра жи ва ња. Ис тра жи вач ће по гре ши ти и 
ако од ре ди пре у ско под руч је  као про блем ис тра жи ва ња, јер у том 
слу ча ју са зна ња  до ко јих се до ла зи мо гу би ти без те о риј ске или 
прак тич не вред но сти. 

Ствар ни про блем у на у ци ко ји ни је пре ши рок ни пре у зак мо же 
би ти не при кла дан за ис тра жи ва ча. Пре ма то ме ни ње га ис тра жи-
вач не ће  узе ти за про блем ис тра жи ва ња. Све што мо же би ти про-
блем ис тра жи ва ња не мо ра би ти про блем ак ту ел ног-пла ни ра ног  
ис тра жи ва ња већ ће ис тра жи вач ода бра ти оне про бле ме за ко је има 
нај ви ше из гле да да ће их с успе хом ре ши ти. Пре ма то ме при из бо-
3) Ми ро слав Ву је вић, Уво ђе ње у знан стве ни рад у под руч ју дру штве них на у ка, Ин фор ма-

тор, За греб, 1988, стр. 39.
4) Исто
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ру про бле ма ис тра жи вач ки тим не ће во ди ти ра чу на са мо о на уч ној 
про бле ма ти ци, не го и о при клад но сти про бле ма ис тра жи ва ња оно-
ме ко ће ис тра жи ва ње спро ве сти.

Без де фи ни са ног про бле ма ис тра жи ва ња не ма ни ис тра жи ва-
ња. Због то га је уоча ва ње про бле ма је дан од нај кре а тив ни јих до-
при но са у ис тра жи ва њу, јер са мо уоча ва ње ва жних про бле ма до-
во ди до зна чај них ис тра жи вач ких от кри ћа. ‘’Фор ми ра ње про бле ма 
је че сто мно го  бит ни је од ње го вог ре ше ња, ко је мо же би ти ствар 
не ке ма те ма тич ке или екс пе ри мен тал не ве шти не. По ста ви ти но-
ва пи та ња, от кри ти но ве мо гућ но сти, са гле да ти ствар не про бле ме 
из но вог угла зах те ва ства ра лач ку има ги на ци ју и озна ча ва ствар ни 
на пре дак на у ке.’’5) Ме ђу тим, мла де љу де (не ис ку сне ис тра жи ва че) 
че сто обе ле жа ва ‘’сле пи ло за про бле ме’’. Што се ма ње зна, те же се 
уви ђа ју пра зни не у соп стве ном зна њу. От кри ћем се об ја шња ва ју 
по сто је ће не по зна ни це, али от кри ва ју и но ве. От кри ћем за ко ни то-
сти у пе ри од ном си сте му еле ме на та, от кри ве но је  да по сто је еле-
мен ти ко ји нам још ни су по зна ти. Те не по зна ни це би ли су про бле-
ми да љих ис тра жи ва ња.

‘’Сле пи ло за про бле ме’’ ја че је из ра же но у под руч ју дру штве-
них не го у под руч ју при род них на у ка. Раз лог то ме су иде о ло шки 
ути ца ји ко ји на ро чи то до ла зе до из ра жа ја у од го ју и обра зо ва њу  
мла дих ге не ра ци ја. 

Из во ри про бле ма ис тра жи ва ња мо гу би ти раз ли чи ти. Пре све-
га тре ба би ти усме рен на про бле ме и бе ле жи ти иде је ко је се ис тра-
жи ва чу чи не по ти цај не за ис тра жи ва ње. Спе ци ја ли за ци ја  до при-
но си те ме љи ти јем пре по зна ва њу про бле ма, јер уоча ва њем ду бин-
ских ди мен зи ја не ког под руч ја, омо гу ћа ва бо љи увид у оно што  
је ис тра жи ва чу не по зна то. Об ја вље не рас пра ве та ко ђе мо гу би ти 
из вор про бле ма, јер се у њи ма да је, по ред до би је них  ре зул та та, и  
пред лог  за да ље и још те ме љи ти је осве тља ва ње про бле ма ко ји је 
ис тра жи ван. Слич но је и са ре цен зи ја ма и при ка зи ма. Сим по зи ји и 
са ве то ва ња че шће  до при но се кри ста ли за ци ји од ре ђе них про бле ма 
не го што  да ју од го вор на по ста вље на пи та ња. Упо зна ва ње са ори-
ги нал ним на уч ним ис тра жи ва њи ма мо же ис тра жи ва чу да ти иде-
ју да про ве де слич но ис тра жи ва ње у дру гим усло ви ма, с дру гим 
сред стви ма, и у дру гој обла сти. 

Дру штве на прак са је не ис црп ни из вор про бле ма струч них и 
на уч них ис тра жи ва ња. Струч но ре ша ва ње прак тич них про бле ма 
5) Абра хам Х. Ма слов, Мо ти ва ци ја и лич ност, Но лит, Бе о град, 1982, стр. 78.
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мо же би ти осно ва за уоп шта ва ње и уоча ва ње  но вих  на уч них от-
кри ћа. Мо гу ћа су и по на вља ња или про ши ри ва ња прет ход них ис-
тра жи ва ња. Чак у то ку раз ра де и спро во ђе ња не ког ис тра жи ва ња,  
ис тра жи вач тре ба би ти усме рен на уоча ва ње но вих про бле ма. У 
то ку ис тра жи ва ња мо же до ћи до ‘’гра на ња’’ ис тра жи ва ња ко је  до-
во ди до са свим дру гих са зна ња од оних ко ја су оче ки ва на. Па стер 
је на при мер  у не до стат ку здра вих пи ли ћа у ис тра жи ва њу ути ца ја 
ми кро ба ко ле ре ко ри стио обо ле ле и до шао до прин ци па иму ни за-
ци је.6)

Зна чај но ис тра жи ва ње се не мо же  из ве сти на не зна чај ном 
про бле му. За то је у на уч ном ис тра жи ва њу вр ло ва жно има ти сми-
сла за из бор  про бле ме, ка ко би се из   ве ћег бро ја про бле ма иза-
брао онај ко ји је зна чај ни ји. При из бо ру про бле ма ис тра жи вач 
тре ба ува жа ва ти ве ћи број кри те ри ја. По себ но ва жан кри те риј је 
но ви на, јер при из бо ру про бле ма тре ба из бе га ва ти не по треб на по-
на вља ња ис тра жи ва ња. За то пре ко нач не од лу ке о про во ђе њу не ког 
ис тра жи ва ња тре ба кон сул то ва ти од го ва ра ју ћу ли те ра ту ру, ка ко би 
се  са зна ло да ли је мо жда та кво ис тра жи ва ње већ про ве де но. Ако 
та кво ис тра жи ва ње ни је про ве де но ре ле вант на ли те ра ту ра да ће  
мно штво ин фор ма ци ја ко је су ва жне за про во ђе ње ис тра жи ва ња  
про бле ма ис тра жи ва ња. Пре све га, на осно ву ли те ра ту ре ис тра жи-
вач тре ба спе ци фи ко ва ти у че му се са сто ји но ви на у ис тра жи ва њу 
про бле ма ко јег на ме ра ва ис тра жи ти. Мо гу ће је да се ис тра жи вач 
од лу чи за ис тра жи ва ње ко је је већ про ве де но. Но ви на би мо гла би-
ти у то ме да се утвр ди да ли за кључ ци до ко јих се пре до шло, вре де 
још и са да. Та ква су ис тра жи ва ња по треб на у дру штве ним на у ка-
ма, на ро чи то на кон зна чај них дру штве них про ме на (ре во лу ци ја).

Ме ђу тим, тре ба раз ли ко ва ти по треб на и на мер на по на вља ња 
ис тра жи ва ња од не по треб них и не на мер них. Не ма ран од нос пре ма 
ли те ра ту ри че сто до во ди до не по треб них по на вља ња. Та ко уме сто 
да по себ но пра те на уч ну ли те ра ту ру мно ги ‘’ис тра жи ва чи’’ је ети-
ке ти ра ју као на ци о на ли стич ку, гра ђан ску, дог мат ску и слич но ка ко 
је не би мо ра ли кон сул то ва ти. Ис тра жи вач не мо ра при хва ти ти за-
кључ ке сво јих прет ход ни ка, али с њи ма мо ра би ти упо знат. Ако не-
што не при хва та он је ду жан да ти обра зло же ње, због че га.  А ако то 
не чи ни, и сам ће учи ни ти гре шку од ко је се дис тан ци ра. Ис тра жи-
вач се тре ба чу ва ти не по треб них по на вља ња, јер су ис тра жи ва ња 
6) Ми ро слав Ву је вић, Уво ђе ње у знан стве ни рад у под руч ју дру штве них на у ка, Ин фор ма-

тор, За греб, 1988, стр. 39-45.
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вр ло ску па, а не ис тра же них је про бле ма вр ло мно го.   При из бо ру 
про бле ма ис тра жи ва ња тре ба  во ди ти ра чу на о ње го вој ва жно сти 
и при ме њи во сти ре зул та та у прак си. Сви про бле ми ни су јед на ко 
ва жни. Не ки су ма ње, а не ки су ви ше ва жни у од ре ђе ном вре ме ну 
и про сто ру. Би ра ју ћи ва жни је про бле ме ис тра жи ва ња, ис тра жи вач  
да је ве ћи при лог и та ко по ве ћа ва ве ро ват но ћу да ће  дру штво по мо-
ћи у из во ђе њу ис тра жи ва ња иза бра ног про бле ма. 

Ра до зна лост и ин те ре си ва жан су кри те риј при из бо ру про-
бле ма, јер зна ти же ља под сти че људ ски дух на ис тра жи ва ње. Љу-
ди се раз ли ку ју по зна ти же љи, а и они зна ти жељ ни ји ни су јед на ко 
зна ти жељ ни за све. За то  у по чет ку тре ба утвр ди ти да ли је ис тра-
жи вач до вољ но зна ти же љан ка ко се не би до го ди ло да га и ма ња 
пре пре ка за у ста ви у  ис тра жи ва њу. У сва ком ис тра жи ва њу ја вља ју 
се те шко ће, за то у по чет ку тре ба раз ми сли ти да ли ће у ис тра жи ва-
њу од ре ђе ног про бле ма зна ти же ља над вла да ти евен ту ал не те шко-
ће. Мо тив за ис тра жи ва ње мо же би ти и ин стру мен тал на вред ност 
са зна ња. Ис тра жи ва ти се мо же са же љом да се ре ши од ре ђе ни про-
блем, због ма те ри јал них и ста ту сних раз ло га. Ме ђу тим, ис тра жи-
ва ња ко ја ни су за сно ва на на зна ти же љи ре ђе до во де до са зна ња, 
а че шће до ‘’от кри ћа’’ ко ја по го ду ју ма те ри јал ном и дру штве ном 
ста ту су ис тра жи ва ча. 

Ва жан кри те риј при из бо ру про бле ма је и струч ност ис тра
жи ва ча. Нор мал но је да ис тра жи вач иза бе ре про блем ис тра жи ва-
ња из под руч ја сво је стру ке. Ме ђу тим, то не зна чи да не ко не мо же 
би ти ствар но стру чан у под руч ју из ван сво је стру ке да би мо рао 
од у ста ти, али се у но вом под руч ју тре ба по на ша ти као по чет ник. 
Зна ти же ља мо же до ве сти до ве ће струч но сти од би ло ко је фор мал-
не ква ли фи ка ци је. Про бле ми ис тра жи ва ња у дру штве ним на у ка ма 
че сто зах те ва ју ин тер ди сци пли нар ни при ступ. То, ме ђу тим, не зна-
чи да та кво ис тра жи ва ње тре ба спро во ди ти ин тер ди сци пли нар но 
оспо со бље ни ис тра жи вач, али за то у ис тра жи вач ком ти му тре ба 
обез бе ди ти са рад њу струч ња ка сва ке ди сци пли не с чи јег ће аспек-
та про блем би ти ана ли зи ран. 

Код из бо ра од ре ђе ног про бле ма тре ба во ди ти ра чу на да ли 
ис тра жи вач ки тим рас по ла же с од го ва ра ју ћом опре мом и усло ви
ма ра да. Ако не ма ми ни мум опре ме и усло ва ра да за спро во ђе ње 
од ре ђе ног ис тра жи ва ња, тре ба  од у ста ти од та квог ис тра жи ва ња. 
На у ка  се у ис тра жи ва њу ко ри сти мно штвом раз ли чи тих ин стру-
ме на та, па не до ста так та квих ин стру ме на та мно ге обес хра бру је. 



стр: 5166.

- 57 -

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА бр. 1/2011 год. (XXIII) X vol=27

Ме ђу тим, ипак тре ба има ти на уму да је нај ва жни ји ин стру мент у 
сва ком на уч ном ис тра жи ва њу чо ве ков ум и да га не мо гу за ме ни-
ти ни ка кви дру ги ин стру мен ти. На сре ћу, ум них спо соб но сти има 
до вољ но и та мо где још не ма до вољ но ин стру ме на та. Ти ме је обез-
бе ђен основ ни пред у слов ис тра жи ва ња. 

По кро ви тељ ство и са рад ња цен та ра од лу чи ва ња ва жан је 
кри те риј при из бо ру про бле ма. Ако ни је обез бе ђе на са гла сност 
оних ко ји мо гу оме та ти спро во ђе ње од ре ђе ног ис тра жи ва ња тре-
ба од у ста ти од та квог про бле ма док се не обез бе ди са рад ња. Ма-
ги стар ска рад ња и док тор ска ди сер та ци ја пре из ра де мо ра ју би-
ти при хва ће не од од го ва ра ју ћих на став но-на уч них те ла. Те рен ско 
спро во ђе ње ис тра жи ва ња за ви си од сре ди не у ко јој  се пла ни ра 
спро во ди ти, па ако  та сре ди на не до зво ља ва из во ђе ње та квог ис-
тра жи ва ња бо ље је на вре ме од у ста ти.

Тро шко ви ис тра жи ва ња че сто су ве ћи од пред ви ђе них па се 
мо ра пре ки ну ти ис тра жи ва ње. Због то га при из бо ру про бле ма о 
то ме тре ба во ди ти ра чу на. Ма ло је ис тра жи ва ња ко ја има ју обез-
бе ђе на до вољ на фи нан сиј ска сред ства, па ако се не од у ста не због 
то га, че сто ис тра жи вач ки тим  се мо ра огра ни ча ва ти у ис тра жи ва-
њу иза бра ног про бле ма.

Ри зик, опа сност и те шко ће мо гу оме сти про во ђе ње ис тра жи-
ва ња од ре ђе ног про бле ма па код са мог из бо ра тре ба во ди ти ра чу на 
о то ме. Зна ти же ља че сто ис тра жи ва че до во ди у за блу ду, па не уоче 
на вре ме  ри зи ке и опа сно сти ко ји се од но се на спро во ђе ње од ре-
ђе ног ис тра жи ва ња. Ти ри зи ци и опа сно сти мо гу би ти вр ло раз-
ли чи ти и  мо гу се од но си ти ка ко на ис тра жи ва ча та ко и на оста ле 
уче сни ке ис тра жи ва ња.

За сва ко ис тра жи ва ње по треб но је од ре ђе но вре ме, па се о то-
ме мо ра во ди ти ра чу на при из бо ру про бле ма. Као што је не мо гу ће 
при си ли ти не ко га да не што от кри је исто та ко ни је мо гу ће зах те ва-
ти да то чи ни бр же. ‘’Ис тра жи вач мо же би ти при си љен да ста ну је 
у из би, да жи ви од ко ре хле ба и да но си по ха ба но оде ло, мо же би ти 
ли шен дру штве ног при зна ња али, ако има вре ме на, он се мо же пот-
пу но по све ти ти на у ци. Оду зми те му сло бод но вре ме, и он ће би ти 
са свим оне спо со бљен да би ло шта до при не се људ ској спо зна ји.’’7)  
Ми сли се да су на став не оба ве зе уни вер зи тет ских про фе со ра ма ле 
и да их тре ба по ве ћа ти. За бо ра вља се да су они и на уч ни рад ни ци и 
7) Good V. Car ter – Do u glas E. Sta tes:  Ме то де ис тра жи ва ња у пе да го ги ји, пси хо ло ги ји и 

со ци о ло ги ји, Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1967, стр. 68
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да им је за на уч ни рад по треб но мно го вре ме на. Има на рав но уни-
вер зи тет ских све у чи ли шних  ко ји ма ло ра де. Ме ђу тим, то је по сле-
ди ца ло шег из бо ра ко ја се не мо же по пра ви ти при ну дом да ви ше 
ра де. При ну да мо же са мо оне спо со би ти оне ко ји ствар но ра де.8) 

Ак ту ел ност ре зул та та ис тра жи ва ња је та ко ђе, зна ча јан кри-
те риј. Не кад ис тра жи ва ње не ког про бле ма тра је то ли ко ду го да ре-
зул та ти ко ји су њи ме до би ве ни ни су ви ше ак ту ел ни. Бе сми сле но 
би би ло од лу чи ти се за ис тра жи ва ње ста во ва гра ђа на пре ма не ком 
за ко ну ко ји ће се кроз не ко ли ко да на ме ња ти, а да  ис тра жи ва ње о 
то ме тра је не ко ли ко ме се ци. 

Мо гућ ност ре ше ња не ког про бле ма по мо ћу ис тра жи ва ња та-
ко ђе тре ба би ти кри те риј из бо ра. Не ке про бле ме је за и ста мо гу ће  
ре ши ти на уч ним ис тра жи ва њем, јер дру штве ни про блем ни је исто 
што и на уч ни про блем. На осно ву ре зул та та ис тра жи ва ња мо гу се 
ре ша ва ти дру штве ни про бле ми, али са мо ис тра жи ва ње те про бле-
ме не ре ша ва. Ако су се от кри ли узро ци мла да лач ке де ли квен ци је, 
ни су се ти ме ре ши ли ти про бле ми. Та кви про бле ми се мо гу ре ши-
ти ако на кон ис тра жи ва ња усле ди дру штве на ак ци ја ко ја ће от кло-
ни ти те узро ке. Због то га на ста ју че сти не спо ра зу ми из ме ђу на ру-
чи о ца  ис тра жи ва ња и ис тра жи ва ча. На ру чи оц је за ин те ре со ван за 
ре ша ва ње дру штве них про бле ма, а ис тра жи вач му мо же пру жи ти 
са мо са знај ну услу гу. Ин стру мен тал на вред ност са зна ња је по тен-
ци јал на, па је по треб но спро ве сти струч ну или дру штве ну ак тив-
ност да би се пре тво ри ла у ствар ну вред ност. Ме ђу тим, то ви ше 
ни је   про блем на у ке.

Да кле, код из бо ра про бле ма тре ба има ти на уму сва ки од ових 
кри те ри ја, на ро чи то са аспек та  кон тра ин ди ка ци је. Ако не ки кри-
те риј до во ди у пи та ње из во ђе ње ис тра жи ва ња тре ба од у ста ти од 
та квог ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, при из бо ру про бле ма ис тра жи ва ња 
те шко се  мо же  у пот пу но сти удо во љи ти сва ком кри те ри ју. Ис тра-
жи вач ки тим ни кад не ће има ти до вољ но но ва ца, вре ме на, струч-
них са рад ни ка и слич но, па ако кри те ри ји не ели ми ни шу про блем 
увек ће га огра ни ча ва ти.

Ис тра жи вач ни кад не ће мо ћи обез бе ди ти све по треб не усло ве 
за про во ђе ње ис тра жи ва ња од ре ђе ног про бле ма, па тре ба на сто-
ја ти да обез бе ди ти ис тра жи ва ње у ствар ним усло ви ма. У из бо ру 
и раз ра ди про бле ма ис тра жи ва ње не сме ићи од иде ал них, већ од 
ре ал них усло ва. Пре ма то ме на ве де ни кри те ри ји не ја вља ју се са мо 
8) Исто, стр. 50-69
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као кри те ри ји из бо ра, већ и као кри те ри ји раз ра де про бле ма, па се 
у ис тра жи ва њу тре ба ви ше усме ри ти на оне аспек те про бле ма за 
ко је ис тра жи вач има бо ље мо гућ но сти да их ис тра жи ва њем за хва-
ти. За то из бор и де фи ни са ње про бле ма тре ба схва ти ти као про цес 
ко ји се на ста вља све до раз ра де ем пи риј ског де ла про јек та ис тра-
жи ва ња. 

ДЕ ФИ НИ СА ЊЕ ПРО БЛЕ МА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА

При ли ком де фи ни са ња про бле ма ис тра жи ва ња тре ба зна ти 
свр ху ко јој ис тра жи ва ње тре ба да слу жи. Је ли циљ че сто са знај ни, 
у ужем сми слу, или праг ма тич мни (ре ша ва ње не ког кон крет ног 
про бле ма у прак си) или пак њи хо ва ком би на ци ја. Ако је про блем 
ис тра жи ва ња ком плек сан и об у хва та ви ше пар ци јал них са знај них 
ци ље ва или укљу чу је и праг ма тич не ци ље ве, он да тре ба го во ри ти 
о ис тра жи вач ком про гра му. Ис тра жи вач ки про грам укљу чу ју ви ше 
пар ци јал них ис тра жи вач ких за да та ка и нај че шће има ју на слов ко-
ји упу ћу је на ши ре про блем ско под руч је у ком ће се ис тра жи ва ти 
и по ку ша ти ре ши ти не ки прак тич ни дру штве ни про блем. По је ди-
нач не ис тра жи вач ке про бле ме тре ба схва та ти уже, спе ци фич ни је 
ко је је нај по год ни је фор му ли са ти упит ном ре че ни цом ко ја пре ци-
зно упу ћу је на смер тра га ња за од го во ром. На кон што је про блем 
ода бран тре ба при сту пи ти ње го вом обра зло же њу ко је има свр ху 
ње го вог пре ци зни јег ана ли зи ра ња. За ви сно од то га да ли је про-
блем  ло ци ран у дру штве ној прак си или у те о ри ји, обра зла же се 
по тре ба и евен ту ал на на уч на или прак тич на ко рист од ње го вог ис-
тра жи ва ња. Обра зло же ње про бле ма до вест ће до иден ти фи ка ци је 
кључ них пој мо ва ко ји су по ве зан ис њим. Пре ли ми нар ни по пис 
кључ них пој мо ва ко ји ма се озна ча ва ју де ло ви са др жа ја про бле ма 
слу жи као во дич у тра га њу за струч ном на уч ном ли те ра ту ром.

Де фи ни са ње на уч ног про бле ма је нај те жи ко рак у про це су на-
уч ног ис тра жи ва ња, а пре по зна ва ње мо гућ но сти про ме не на бо ље 
је нај кре а тив ни ји ко рак у про це су на уч ног ис тра жи ва ња и при ме-
ни на уч не ме то де. 

Да би се мо гло од го во ри ти на по ста вље на пи та ња у по ступ ку 
де фи ни са ња про бле ма нео п ход но је у про це су за кљу чи ва ња (од-
го ва ра ња на пи та ња) при ба ви ти по треб не ин фор ма ци је ко ји ма се 
мо гу  де фи ни са ти од го во ри. При ба вља ње ин фор ма ци ја се мо же 
из вр ши ти ме ре њи ма, раз го во ри ма, про у ча ва њем ли те ра ту ре, оби-
ла ском му зе ја, пре тра жи ва њем ин тер не та, али нај ва жни ји из во ри 
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ин фор ма ци ја су екс пе ри мен ти и за па жа ња као по но вљи ве по ја ве и 
као те мељ ства ра ња ба зе по да та ка, са зна ња, зна ња, ин фор ма ци ја, 
по треб них за де фи ни са ње од го во ра. Ко рак при ку пља ња ин фор ма-
ци ја и ко рак де фи ни са ње про бле ма се, вр ло че сто, и ско ро увек, ис-
пре пли ћу на на чин да но во при ба вља не ин фор ма ци је ме ре ња или 
зна ња иза зи ва ју ре де фи ни са ње про бле ма па ти ме и ре де фи ни са-
ње пи та ња. Ин фор ма ци је до би ве не за па жа њи ма прин ци пи јел но се 
мо гу по де ли ти на ква ни ти та тив на опа жа ња (мо гу се опи са ти не-
ким број ча ним вред но сти ма) и ква ли та тив на опа жа ња (да ју нам 
опи сне ин фор ма ци је о про бле му). Ова по де ла је са мо услов на јер 
је те шко за ми сли ти кван ти та тив ни по да так ко ји не ма свој ква ли-
та тив ни опис (број ча на без ди мен зи о нал на ве ли чи на). У ре ал ном 
на уч ном ис тра жи ва њу ин фор ма ци је до би ве не за па жа њи ма се де ле 
на оне ко је су и ква ли та тив не и кван ти та тив не и на оне ко је су са мо 
ква ли та тив не. Под ква ли та тив ним ин фор ма ци ја ма, у сми слу на уч-
ног ис тра жи ва ња, при хва та ју се  и под ра зу ме ва ју оне чи ја је ква ли-
та тив на при ро да при хва тљи ва са ста но ви шта ци ља ис тра жи вач ког 
про јек та, чи је је кван ти фи ко ва ње те шко спро во ди во, не по у зда но, 
пре ску по за од ре ђе ни сте пен и ду би ну ис тра жи ва ња или не по треб-
но с об зи ром на по ста вље ни циљ ис тра жи ва ња.

Фор му ла ци ја про бле ма ис тра жи ва ња је по се бан за да так у раз-
ра ди про јек та ис тра жи ва ња. Ме ђу тим, прак са по ка зу је да се то ме  
не по све ћу је до вољ на па жња па се за до во ља ва уоп ште ним на зи вом 
ис тра жи ва ња. На слов ис тра жи ва ња је јед но а про блем ис тра жи ва-
ња је дру го. На слов ра да је обич но кра ћи и уоп ште ни, а про блем 
ис тра жи ва ња мо ра би ти фор му ли сан што је мо гу ће пре ци зни
је. Под јед ним на сло вом мо гу ће је ис тра жи ва ти ви ше раз ли чи тих 
про бле ма, па сва ком ис тра жи ва њу тре ба да ти по себ но ја сну фор-
му ла ци ју про бле ма ис тра жи ва ња. Ис тра жи ва ње је тра же ње пра вог 
од го во ра на пи та ње и ње го во про ве ра ва ње, а не по твр ђи ва ње од го-
во ра ко ји  се ис тра жи ва чу сви ђа. Хи по те за је мо гу ћи, а не је ди ни 
од го вор на пи та ње, па ис тра жи ва ње мо ра би ти про ве ра ва ње, а не 
до ка зи ва ње хи по те зе. Због то га и фор му ла ци јом про бле ма тре ба 
под сти ца ти кри тич ност у ис тра жи ва њу.

Ако ис тра жи ва ча на ис тра жи ва ње под сти че зна ти же ља, то зна-
чи да ње му не што ни је по зна то. Ако се же ли не што са зна ти што  
ни је по зна то, при род но је да се о то ме раз ми шља. Чо век се пре пи-
та да би до био од го вор. За то се про блем ис тра жи ва ња тре ба по ста-
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ви ти у об ли ку пи та ња, а ис тра жи ва ње тре ба би ти тра же ње пра вог 
од го во ра на то пи та ње.

Ве ли ку па жњу тре ба по све ти ти фор му ла ци ји и де фи ни са њу 
про бле ма, јер  је до бро по ста вље но пи та ње по ла од го во ра. За то 
фор му ла ци ју про бле ма и ње го во де фи ни са ње тре ба схва ти ти  као 
про цес у ко јем се  зна ти же ља ис тра жи ва ча су сре ће с дру штве но 
по зна тим у ве зи с ње го вим про бле мом и то се до во ди с ре ал ним 
мо гућ но сти ма за пред во ђе ње ис тра жи ва ња. На осно ву  то га од ре-
ђу је се ши ри на и ду би на ис тра жи вач ког про бле ма ко ја мо ра би ти 
ви дљи ва у ње го вој фор му ла ци ји и спе ци фи ка ци ји. 

Про блем ис тра жи ва ња тре ба фор му ли са ти у об ли ку упит не ре-
че ни це. То, ме ђу тим не зна чи да се у јед ном ис тра жи вач ком по ду-
хва ту не мо же тра га ти за ви ше од го во ра, па у јед ном ис тра жи ва њу 
мо же се фор му ли са ти ви ше про бле ма у ви ше упит них ре че ни ца. 
Ме ђу тим, тре ба има ти на уму да сва ки од њих тре ба би ти по себ-
но раз ра ђен и да се мо же об у хва ти ти пла ни ра ним ис тра жи вач ким 
про це сом. Раз ра да јед ног про бле ма не вре ди ауто мат ски и за дру ги 
про блем. То на ро чи то вре ди за те о риј ски део про це са ис тра жи ва-
ња док се за јед нич ки мо же раз ра ди ти те рен ски део. Те рен ски део 
ис тра жи ва ња обич но је и нај ску пљи, па у ис тра жи ва њу тре ба во-
ди ти ра чу на о уште да ма.

Иако се уз по моћ упит не ре че ни це у од ре ђе ној ме ри про блем 
спе ци фи ку је ис тра жи вач се не сме  за у ста ви ти са мо на то ме. Због 
то га про блем ко ји је иза брао тре ба до ве сти у ве зу с дру гим слич-
ним ис тра жи ва њи ма. На осно ву ин фор ма ци ја о слич ним ис тра-
жи ва њи ма ис тра жи вач ће сво ју ак тив ност усме рит на оно што је 
нај сла би је об ра ђе но. Исто та ко, ис тра жи вач ће иза бра ни про блем  
до ве сти у ве зу са дру гим про бле ми ма тог под руч ја и обра зло жи ти 
за што  се од лу чио упра во за иза бра ни про блем..

На кон то га по треб но је од ре ди ти про стор ни об у хват про бле ма 
ис тра жи ва ња. С об зи ром на раз ло ге због  ко јих др ис тра жи ва ње 
спро во ди, до нет ће се од лу ка о ве ли чи ни те ри то ри је на ко јој ће се 
ис тра жи ва ње спро ве сти.  Исто та ко тре ба се од ре ди ти вре мен ски  
пе ри од ис тра жи ва ња.

Об у хват ис тра жи ва ња се од ре ђу је у скла ду с мо ти ви ма ко ји су 
ис тра жи ва ча под ста кли на ис тра жи ва ње и мо гућ но сти ма за спро-
во ђе ње ис тра жи ва ња. Пре ма то ме, тре ба тра га ти за што је мо гу ће 
ве ћим бро јем ин фор ма ци ја ко је ће по мо ћи у ис тра жи ва њу ода бра-
ног про бле ма, јер на при мер лак ше ће се на ћи из гу бље но де те ако 
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се зна ње го ва ста рост, пол, дан не стан ка, ме сто не стан ка, ду жи на 
и бо ја ко се, вр ста и бо ја гар де ро бе ко ју је но си ло и слич но. Те шко 
ће се про на ћи из гу бље но де те ако се зна са мо то да се из гу би ло, а 
ни ка ко се  не ће на ћи ако се и не зна да се из гу би ло.9) 

Де фи ни са ње  про бле ма је пр ви, по чет ни део на цр та на уч не за-
ми сли.10) Њом се ус по ста вља од нос из ме ђу ре ал не дру штве не по-
ја ве, про бле ма ко ји се ја вља ју у ве зи са том по ја вом, на уч ног и 
дру гог са зна ња о тој по ја ви, од но сно про бле ма и пред ме та ис тра-
жи ва ња. Основ не функ ци је фор му ла ци је про бле ма у на цр ту на уч-
не за ми сли су:  из да ва ње де ло ва, ди мен зи ја и свој ста ва по ја ве ко ји 
се мо гу од ре ди ти као про блем ко ји тре ба ре ша ва ти;  утвр ђи ва ње 
основ них хи по те тич ких ста во ва о про бле му на осно ву по сто је ћих 
са зна ња, из ко јих ће се мо ћи из дво ји ти и од ре ди ти пред мет ис тра-
жи ва ња; ран ги ра ње по сте пе ну зна ча ја из дво је ног про бле ма и ње-
го вих де ло ва и  усме ра ва ње на по сто је ће ре зул та те прет ход них ис-
тра жи ва ња ко ји се у раз ма тра њу овог про бле ма мо гу ко ри сти ти са 
ве ћим или ма њим сте пе ном не по сред но сти.

Ис тра жи ва ња, без об зи ра на вр сту и об у хват, ни ка да не об у-
хва та ју по ја ву у це ли ни -  све чи ни о це ње не струк ту ре, функ ци ја, 
ве за и од но са, сва свој ства по ја ве у свим вре ме ни ма и на свим про-
сто ри ма. Је дан од бит них прин ци па на уч ног са зна ња је прин цип 
да љег и ду бљег са зна ња. Са гла сно том прин ци пу, сва ка по ја ва се 
са зна је по сте пе но, ну жно по ла зе ћи од фор ме и од про стор но и 
вре мен ски  нај бли жег, кре ћу ћи се ка су шти ни и ка про стор но и 
вре мен ски уда ље ни јем. Ово оп ште пра ви ло у кон крет ној прак си са-
зна ња има из у зе та ка, али њи хо во про у ча ва ње до ка зу је да они ово 
оп ште пра ви ло не на ру ша ва ју. То по ста је на ро чи то оче вид но ка да 
се по ме ну то пра ви ло при ме њу је у окви ри ма прин ци па раз вој но сти 
на укуп ном дру штве ном пла ну.

Основ не функ ци је фор му ли са ња про бле ма оства ру ју се кроз 
три основ на де ла ко ја се мо гу на зва ти: хи по те тич ки ста во ви о 
про бле му; зна чај ис тра жи ва ња и ре зул та ти прет ход них ис тра
жи ва ња.11) 
9)  Ми ро слав Ву је вић, Уво ђе ње у знан стве ни рад у под руч ју дру штве них на у ка, Ин фор ма-

тор, За греб, 1988, стр. 44-45.
10)  Good V. Car ter – Do u glas E. Sta tes:  Ме то де ис тра жи ва ња у пе да го ги ји, пси хо ло ги ји и 

со ци о ло ги ји, Ото кар Кер шо ва ни, Ри је ка, 1967, стр. 37-93. 
11)  Др Сла во мир Ми ло са вље вић – Др Иван Ра до сла вље вић, Осно ви ме то до ло ги је по ли

тич ких на у ка (тре ће из ме ње но и до пу ње но из да ње), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2006, 
стр. 422
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Ra do slav Ga ci no vic
THE SELECTION AND DEFINING THE PROBLEM  

OF RESEARCH
“A man should do many acts in order  

not to consider them impossible.”
Malherbe

Sum mary
Scientific work is a complex activity based on the prin
ciples of logic and it is made with the help of scientific 
thinking, the level of theoretical orientation and the level 
of empiricalmethodological practice. Scientific works are 
the works that are based on scientific research and they 
are the part of scientificresearch activity. Scientific work 
is characterized by originality (not rewriting of someone 
other’s work, not using other person’s idea, etc.) and ob
jectivity (it reflects its foundation in rationallogical ap
proach, but the work of each individual is limited to his/
her personal findings and experiences made in appropri
ate social surrounding that was influential to his/her total 
values and principles.) In the research process selection 
and defining of the problem of research is of great impor
tance, since without the problem of research it is not pos
sible to conclude the research at all. Not any significant 
research could be made focusing on some insignificant 
problem. Therefore it is very important for someone who 
makes scientific research to be able to recognize a problem 
and consequently that the researcher may select the one 
problem among many problems that is relevant to certain 
research process. 
Key Words: science, research, scientific work, researcher, 
problem of research, methods of research 
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Resume
Problem of a research is a most creative part of the re
search – it has to provide answers to following questions: 
how and what for an author chose some particular theme 
for research, is it due to its actuality or attractiveness of 
the theme, relevancy to social needs, demands and prac
tice, professional scientific interest and curiosity, personal 
reasons (having specific knowledge and experiences, em
pirical data and high motivation). For selection of a prob
lem of research there have to be taken into consideration 
following criterions: whether the problem that the author 
has in mind is possible to be researched at all (taking into 
consideration the lack of the data, high expenditure for the 
research, secrecy of the data, etc.), whether the research 
brings something new or it is only repeating of formerly 
presented knowledge and to what extent this research is 
applicable to practice, etc.) Defining of the problem of re
search is expressed by a declarative sentence that ques
tions some state or relation or issue. The problem should 
not be too widely presented and it has to be strictly pre
cisely presented and concretized: it is necessary to explain 
why the research needs to be conducted at all; what prac
tical and theoretical solutions can be expected from such 
research, etc.
The author needs to find scientific interest in the scientific 
area/range of the problem.  It is very important to know 
that practical research starts from the problem of research. 
The problem of research is a very specific problem. It is 
based on curiosity and it appears if there is no sufficient 
knowledge in regard to it. Without the problem of research 
there cannot be the research at all. There cannot be con
ducted significant research regarding insignificant prob
lem. Defining of problem of research is a specific task in 
the process of elaboration of a project of research. A title 
of research is one thing and problem of research is another 
thing per se. The title of research is usually much shorter 
and generally expressed, while the problem of research 
needs to be defined as precisely as possible. By defining 
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of problem of research with an interrogative sentence an 
author directs research toward a particular scientific field 
of the research. Research with one scientific field of re
search is called disciplinary research, while research with 
many scientific fields of research is called interdisciplinary 
research.

 Овај рад је примљен 03. фебруара 2011. а прихваћен за штампу на састанку Редакције      
16. марта 2011. године.
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