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МАРГИНАЛНИХГРУПА
Сажетак:Премдачестоупотребљаваназаистраживањеразли
чититих научних проблема, студија случаја као истраживачка
стратегија, јошувекизазиваотворенедебатеоњенимеписте
молошкимдометимаиначинупримене.Крозанализуосновнихка
рактеристика студије случаја, те комплексних истраживачких
задатакакојеонаможедарешиикрозупућивањенатокреали
зацијетаквихистраживања,указујесенадометеиограничења
њенеприменеуистраживањупроблемаитемакојесеодносена
маргинализованепојединцеигрупе.Упознатостистраживачаса
сложеношћуједногоднајзахтевнијихистраживачкихприступау
методологијидруштвенихнаука,каквајеизрадастудијеслучаја,
кључни јеусловњенеуспешнепримене.Стога јенамерааутора
овогтекстадаутомепомогнуистраживачима,поготовуонима
безискуства.Сматрамопотребнимразграничитињенусмислену
употребуодпокушајаистраживањакојанереткодезавуишуњен
прависмисао,сводећијеискључивонаприказилустративнихпри
мераживотнихтрајекторијапојединацаигрупасрубаодређене
заједнице,безјасногобразложењаметодолошкихпоступакакоји
претходе.

Кључне речи: студија случаја, маргиналне групе, дизајн ис
траживања,друштвенаистраживања,друштвенанеједнакост
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Уместоувода1

Маргиналне друштвене групе и уопште друштвениживот
наободимазаједнице,одувексуинтригираленаучнике.Ме
ђутим, чини се да актуелност њиховог изучавања никада
нијебилавећа.Разлогтоменијесамочињеницадаупркос
досегнутимнормативнимстандардима,постајемосвеснији
кршењаправаразличитихмањинскихзаједницаигрупа,па
нитогаданарушавањеправапостајевидљивије. Једанод
битнихразлогасвакако јестеизневеренанададаћеразвој
савременогдруштвасмањитисоцијалнеразликеизмеђупо
јединацаигрупа,донетиопштеблагостањеиизједначити
условеживота.Оекономскимразликамаиразмерамасиро
маштваекономистисудалисвојсуд,прецизноутврђујући
њихове величине. Међутим, другим друштвеним наукама
осталоједарасветлепитањакакозаистаизгледаживетиу
сиромаштвуи/илинарубусвихдруштвенихзбивања,шта
тачнозначитрпетидискриминацијуикаквеобрисепопри
маживот„обележених”намаргинизаједнице.Истраживаче
могуинтересоватиипитања како се заправо одвијамеха
низамсоцијалногискључивањапојединихмаргиналнихза
једница, заштосеонупорноодржаваутзв.демократским
друштвимаидали јеикрозкаквемеремогућеублажити
последице маргинализације. Може их занимати и да на
учно утврде и измере ефекте одређених социјалних мера
примењених за умањивање последица маргинализације и
социјалнеискључености.

На поменута и многа друга питања социологија и друге
друштвене науке компетентно могу одговорити искључи
воприменомодговарајућеметодологијенаучногистражи
вања, а у зависности од карактераистраживачкогпитања.
Насћеуовомерадузаниматипресвегакојесумогућности
применестудијеслучајауизучавањумаргиналнихгрупаи
појединаца.

Особеностистудијеслучајаињенаприменау
истраживањимамаргиналнихгрупа

Студија случаја не представља посебну технику већ пре
истраживачку стратегију или приступ.Упркос дуготрајној

1 Радјеурађенуоквирупројекта„Кораккапрофесионализацијисоцио
логије:анализапотребазапрофесијом”,Центразасоциолошкаистра
живањаФилозофскогфакултетаУниверзитетауНишу.Овоистражива
њефинансијскијеподржалоМинистарствопросвете,наукеитехноло
шкогразвојаРепубликеСрбије(пројекти179013и179074).
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примениуразличитимдисциплинама2,методолошкаразма
трањакарактеристикаикритеријумаприменестудијеслу
чајаосталасурелативнозапостављена.3Усвомпредговору
трећегиздањакњигеСтудијаслучаја:дизајниметоде,је
данодводећихаутораРоберК.Јинистичекакојеоваистра
живачкастратегијадугостигматизованазбогсвојихслабо
сти,тедасетакавтренднаставља4.Критикестудијеслучаја,
паиобесхрабривањаистраживачазањенупримену,углав
номсуупућиванезбогограниченихмогућностигенерали
зације,опасностиодсубјективностииодступањаодхипо
тетичкодедуктивног модела истраживања.5 Неретко као
кључнеаргументе,противницињенеупотребеудруштве
нимнаукамавидеунедовољнојпрецизностиинедостатку
ригорозностикакоусамомистраживачкомпоступку,такои
уизвођењузакључка.6Упркоскритикама,стратегијаинтен
зивногиспитивањаједногиливишеслучајеваопсталајеуз
виднонастојањедасеонаунапредиускладусазахтевимаи
стандардиманаучноистраживачкограда.Томесудопринели
несамопокушајидасеодговориназамерке,негоисазна
њедаприменомквантитативнихистраживачкихпроцедура
затворених у зачарани круг дедуктивног расуђивања, није
могућепротумачитипојединекомплекснепроблемеитопо
себнооне зачије тумачење јенеопходносагледатиикон
текстуалнефакторе,којипревазилазеграницепосматраних
јединицаистраживања,илиондакадајепотребноукључити
перспективуактера.

Заступљеностприменестудијеслучајапоследњихгодинаје
у порасту, при чему је присутна разноврсност приступа у
зависностиодистраживачкепарадигме,изабраногслучајаи

2 ПрвеприменестудијеслучајајављајуседвадесетихгодинаXIXвекау
истраживањимааЧикашкешколеусоциологији(Mills,A.J.,Durepos,G.
andWiebe,E.Introduction,in:EncyclopediaofCaseStudy,eds.Mills,A.J.,
Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:Sage,XXVIII);средином
XIXвекаупсихологији,иусоцијалномрадудвадесетихгодинаXIXве
ка,гдесејављајуподназивомcaseworks(Starman,A.B.(2013)Thecase
studyasatypeofqualitativeresearch,Journalofcontemporaryeducational
studies1/2013,Ljubljana:AssociationofSlovenianEducationalists,p.29,
фуснота1).Студијеслучајапредстављајуједнуоднајранијихупотреба
квалитативнихметода(Исто,стр.29).

3 Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.Introduction,in:EncyclopediaofCa
seStudy,eds.Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:
Sage,p.XXVIII.

4 Yin,R.(2007)Studijaslučaja–dizajnimetode,Zagreb:Fakultetpolitičkih
znanosti,str.5;Bogdanović,М.(1993)Metodološkestudije,Beograd:IPS,
str.82.

5 Flyvbjerg,B. (2006)FiveMisunderstandingsAboutCaseStudyResearch,
Qualitative Inquiry 12(2), LosAngeles: Sage Publications, pp. 219–220;
DOI:10.1177/1077800405284363.

6 Богдановић,М.нав.дело.
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техника.7Студијеслучајазаступљенесууразличитимдру
штвенимнаукама,аодпосебногсузначајазадисциплине
оријентисане на праксу, попут менаџмента и социјалног
рада.8Збогразличитостиприступауоквирупојединачних
дисциплинаифлексибилностисамогприступа,можесеја
вити неразумевање суштине студије случаја и фундамен
талних захтева зањено ваљано спровођење.9 Због тога се
у овом раду не ограничавамо на испитивање могућности
примене студије случаја у само једној дисциплини, већ је
учињенпокушајкристализовањанеупитнихстандардана
цртаиприменестудијеслучајакојимогубитизаједнички
засведруштвененаукекојесе,измеђуосталог,бавепроуча
вањемкакоположајаиискуставамаргиналнихгрупа,такои
увођењаразличитихмерауциљурешавањаовихпроблема
иублажавањапоследицадруштвенихнеједнакости.Нарав
но,студијеслучајасупогоднастратегијаистраживањаипри
процениефекатапримењенихмерајавнихполитика.

ПремаЈину(Yin),студијаслучајајеемпиријскоистражива
њекојепроучавафеноменуњеговомприродномконтексту,
посебно када границе између феномена и контекста нису
очигледне.10Коликајеважносткојасеприписујеконтексту,
сведочииодређењестудије случаја коједајуприређивачи
Енциклопедије посвећене овој истраживачкој стратегији11,
дефинишући јекаоистраживачкустратегијукојаподразу
мева:а)фокуснамеђусобневезекојечинеконтекстистра
живаногобјекта;б)анализуодносаизмеђуобјектаиконтек
стуалнихфактораив)употребурезултатанаведенеанализе
уциљуизградњетеоријеилиунапређивањапостојећихтео
рија.Наведенадефиницијаимачетирибитнекарактеристи
ке:а)имазациљдаомеђидефинисанипредметнаначин
којинијепревишеограничавајући;б)њенафункција једа
водиразумевањустудијеслучаја,пренегодастрогодикти
рапутњенеконцептуализације;в)студијаслучајаседефи
нишекаоистраживачкастратегијапренегокаометодили
методологија,собзиромнатодаонаподразумеваупотребу
различитихтехникаузависностиодкарактеристикаобјекта
иконтекста:г)наглашена јеконтекстуализацијапредмета,

7 Hyett,N.,Kenny,A.andDicksonSwift,V.(2014)Methodologyormethod?
Acriticalreviewofqualitativecasestudyreports,InternationalJournalof
QualitativeStudiesonHealthandWellbeing,9(1),23606,pp.1–14,Milton
Park:Taylor&Frrancis;DOI:10.3402/qhw.v9.23606

8 Starman,A.B.нав.дело,стр.29.
9 Hyett,N.,Kenny,A.andDicksonSwift,V.нав.дело.
10Yin,R.K.нав.дело,стр.24,25.
11Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010)Introduction,in:Encyclope
diaofCaseStudy,eds.Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),Los
Angeles:Sage,p.XXVIII.
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односно:„[...]фокусјенавезиизмеђуконкретногобјектаи
његовихпретпостављенихконтекстуалнихмеђусобнихве
за,каоинатомештатевеземогуданамкажуилиоједин
ствености тог случаја, илиоњиховој генерализибилности
наупоредивевезе”.12

Вилиг (Willig) даје слично одређење студије случаја као
приступаистраживањупојединачнихентитета,којидозво
љаваприменуразличитихметодаичијесуосновнекарак
теристике: идиографска перспектива, обраћање пажње на
контекстуалнеподатке(холистичкиприступ),триангулаци
ја,темпоралниелементистарањезатеорију.13Нагласакна
посматрањуфеноменауњеговомприродномконтекстуко
ји,узсагледавањемеђусобнихвезаизмеђуизабраногслуча
јаиразличитихдруштвенихфактора,омогућавајединствен
приступ проучавању положаја и искустава маргиналних
друштвенихгрупа.Дакле,супротнокласичнимексперимен
талнимистраживачкимдизајнимаукојимаистраживачина
стоједаиздвојепроучаванупојавуизконтекстаипроучава
јуискључиводеловањеексперименталногчиниоца(дражи)
наексперименталниобјекат,успровођењустудијеслучаја
нагласакјеуправонаонимелементимаконтекстакојимо
гудопринетипотпуномопису,објашњењуилиразумевању
случаја.14 Заразликуоданкетнихистраживањаусмерених
наисечакстварности,кадасекаокрајњирезултатпојављу
јесазнањередуковано„наподухватиницијалнихнаслући
вања, рудиментарне имажерије, непосредне спекулације
о томекаквеоблике тиналазипопримају у стварномсве
ту”15,студијаслучајаобичноукључујезасићениопис(thick
description) који надилази огољене чињенице, укључујући
„детаље,контекст,околности,значења,значај,мотивације,
емоције,друштвенеодносе,историјатидругеописнеиин
терпретативнеелементеслучаја.”16

Продубљеноизучавањеслучаја (особе, групе,организаци
је,догађаја,процеса)уконтекстукојигаствара,обликује,
мења,нереткозахтевастратегијукојаукључујеперспективу
изграђенукрозупотребувишеизвораискуственеевиденци
је.Отуда су и студије случаја најчешће (не и искључиво)

12Исто,стр.XXX.
13Vilig, K. (2016) Kvalitativna istraživanja u psihologiji, Beograd: Clio,

str.220–222.
14Yin,R.K.нав.дело,стр.24;DeVaus,C.(1991)ResearchDesigninSocial
Research,London:SAGE,pp.232–266.

15Pawson (1986), нав. дело, стр. 53; према:Mežnarić, S. (1990) Šta je to
doistanovousociologijskojmetodi?Revijazasociologiju3,str.430.

16McGinn,M.K.(2010)DepthofData,in:EncyclopediaofCaseStudy,eds.
Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:Sage,p.287.
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мултиметодска истраживања која подразумевају триангу
лацију (комплементарност) истраживачких техника и из
вора података, а понекад и триангулацију истраживача и
теоријских перспектива.17 Начело триангулације омогућа
ваформирањевишедимензионалногприказапојаве,штоје
релевантнокакозаразумевањепозицијеодређенихгрупау
друштву,такоизапостизањевећесензитивностиуистра
живању,збогобухватадимензијаискљученостиинеједна
костикојебиприквантитативномистраживању(наоснову
унапред одређених индикатора) могле остати сакривене.
Анализаслучајауоквирудруштвеногконтекстаомогућава
утврђивањеположајагрупауодносунадругеактере,одно
снодимензије неједнакости које семогуизмерити самоу
релациономодносусадругимгрупама.

Још једна важнапримена студије случаја у истраживањи
мадруштвенихгрупаогледасеумогућностињенепримене
у евалуацијскимистраживањима. Јиннаводипетмогућих
применастудијеслучајауовусврху:а)објашњењеузрочно
последичнихвезаупримениодређеногпрограма,кадасуте
везепревишекомплекснезаексперименталноилианкетно
истраживање;б)описивањеинтервенције,односноприме
не одређених мера у конкретном друштву или заједници;
в)илустровањеодређенихтемаунутаринтервенције;г)ду
бинскоистраживањеситуацијаукојимапоследицеинтер
венције није једноставно предвидети; д) метаевалуација,
односностудијаевалуацијскестудије.Докстудијенеједна
костиквантитативногтипамогууказатинагенералнитренд
промена који је произведен увођењем одређених социјал
нихмераипројеката,студијаслучајаможепружитиподатке
опроцесуимплементацијемерауреалномдруштвеномкон
тексту,реакцијамасвихрелевантнихактераиинституцијау
заједници,тешкоћамакојесемогу јавитиприспровођењу
мераионепредвиђенимпоследицама.У случајуизучава
њамаргиналнегрупе,изборслучајабимораодасадржива
ријаблекојекреаторимаполитикапружајумогућностдана
основунаучнихсазнањамогупланирати јавнеполитикеи
мереиутицатинањиховеисходе.

Низ је критеријума на основу којих јемогуће разврстава
њестудија случаја. Једнаодпознатијих типологијаразли
кује интринзичне, инструменталне и колективне студије:
интринзичнестудијеимајузациљописиразумевањеиза
браногфеноменадокинструменталнетежеанализислучаја

17Видетиширеу:Denzin,N.K.andLincoln,Y.S.(2005)Introduction:The
DisciplineandPracticeofQualitativeResearch,in:HandbookofQualitative
Research,3rdEdition,eds.Denzin,N.K.andLincoln,Y.S.London:Sage,
ThousandOaks,р.5.
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који представља манифестацију општег феномена, а ко
лективне студије обухватају више случајева који пружају
информације о различитимоблицимаистогфеномена.18У
литературисуприсутнебројнекласификацијестудијаслу
чаја,премаразличитимкритеријумима.Међутим,мноштво
типологијастудијаслучајаможебитииконтрапродуктивно:
„Штовишекласификацијапознајемо,бољеилакшеможе
мокласификоватисвојустудијуслучаја.Међутим,унеком
тренуткуморамоповућилинију,јерпретеранфокуснадета
љеприкласификацијистудијеможеприкритиопштизначај
студије”.19Стогасепосебнозадржавамонакласификацији
студијапремациљуистраживања,збогзначајакојиовапо
делаима,каконадизајнконкретнестудије,такоинастатус
студијеслучајакаостратегијеистраживања.

Преманаучномциљуистраживања, студије семогуподе
литинадескриптивне,експликативнеиекспланаторне.Ова
типологијастудијајесвакакоидеалнотипска,будућидасе
нереткоуспровођењуодређенестудијеслучајадескриптив
ногкарактерапојављујуелементиобјашњењаиспитиваног
феномена.Надаље,извођењеекспланаторнестудијесвакако
подразумевадасенајпредобијесадржајанописоногаштосе
објашњава.Иакочистодескриптивнастудијаслучајаможе
битиподједнако значајна заистраживањеодабраногпред
мета,присутнајеопасностсвођењастудијеслучајасамона
описпредметабездовољнетеоријскеутемељеностистудије
иситуирањаслучајаудруштвениконтекст.Флексибилност
студијеслучајаињенаусмереностнаслучајмогудовести
почетникедопропустаудефинисањуобјектаанализе,што
ограничава студијунапукудескрипцијубезконципирања
предмета и интерпретације налаза у ширем теоријском и
друштвеномконтексту.20Дакле,избордескриптивнестудије
нетребадаподразумеваизанемаривањекритеријумакоје
ваљанастудијаслучајатребадаиспуни.Овакавнеоправда
ноограничавајућиприступпосебнојепроблематичанкада
сеимајуувидупредностистудијеслучаја,којеомогућавају
несамодубинскоразумевањепредмета,већианализуод
носаизмеђуслучајаиконтекста.Притомјепотребноима
ти у виду да се закључивање на основу резултата студије
случаја не темељи на логици узорковања и статистичкој
генерализацији,већналогицирепликацијеианалитичком
уопштавању21. Предности студије случаја подразумевају:

18Stake,R.E.Casestudies,in:Strategiesofqualitativeinquiry,eds.Denzin,N.
K.andLincoln,Y.S.(2003),LosAngeles:SagePublications,pp.136138.

19Starman,A.B.нав.дело,стр.34.
20Thomas,G.нав.дело,стр.513.
21Yin,(2007),нав.дело,стр.50.
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а) концептуалну валидност, која је појачана сагледавањем
објекта у друштвеном контексту; б) формулисање нових
хипотеза,што је олакшано натуралистичкимприступоми
контекстуалнимподацима;в)испитивањекаузалнихмеха
низамаи г)моделовањекомплекснихкаузалних веза,што
је омогућено посматрањем имерењем односа већег броја
фактораислучаја.22Доклогикаквантитативногистражива
њаподразумевапосматрањеимерењеваријабленавеликом
бројујединица,студијаслучајаподразумеваутврђивањеве
ликогбројаваријаблинаједнојилимањембројујединица.
Сагледавањемеђусобнихвезаизмеђуслучајаивећегброја
фактора,уњиховомприродномпроцесуодвијања,омогућа
васпецификовањеузрочнопоследичнихвеза.

Процењујућиквалитетизвештавањаоквалитативнимсту
дијама случаја Хијет и сарадници23 сачинили су преглед
критеријумакојестудијаслучајатребадазадовољи,класи
фикујућикритеријумекојеформулишеСтејк (Stake)удве
категорије–критеријумекојиважезасваквалитативнаис
траживањаикритеријумекојисеспецифичноодносенасту
дијуслучаја–идопуњујућиихстандардимановијегдатума
(видети:Табелу1).Ауторисуанализиралирадовеобјавље
неучасописимаусмеренимнаквалитативнаистраживања,
којисуиндексиранинаSCIлистииобјављениупериодуод
2008.до2013.године.Узоракјеобухватио34рада,којису
свисадржалиописпримењенихтехниказаприкупљањепо
датака,докобразложењеизбораиприменестудијеслучаја
нијеадекватноизложеноумногимрадовима–чак26радова
нијесадржалониједнуреференцунаметодолошкулитера
туруоприменистудијеслучаја.Трећинаузорка,премаау
торима,неможесесматратистудијомслучајавећизвешта
јемослучају(casereport),збогнеадекватногметодолошког
утемељења и циља истраживања; ови радови ослањају се
насекундарнеизвореилилитературуоквалитативнимтех
никама,аанализиранислучајевипредстављенисукаоилу
страцијеилипримери.Изборслучајевачестонијеоправдан,
тесејављајупригодниизборизакојенијејаснообјашњено
какавдоприносњиховоистраживањепружанауци.Остали
недостаци који се јављају су изостављање контекстуалне
анализеслучајаиприказаодносаистраживачапремаиспи
тиваномслучају.24Основнизакључакпредстављенеанализе

22GeorgeandBennett,(2005),нав.дело,стр.25.
23Hyett,N.,Kenny,A.andDicksonSwift,V.(2014)Methodologyormethod?

Acriticalreviewofqualitativecasestudyreports,InternationalJournalof
Qualitative Studies on Health and Wellbeing, 9(1), 23606, Milton Park:
Taylor&Frrancis,p.4;DOI:10.3402/qhw.v9.23606.

24Исто,стр.5–7.
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јенеопходностраздвајањастудијаслучајаодметодолошки
иетичкимањезахтевнихизвештајаослучају,одређењепа
радигме у оквиру које се спроводи студија случаја (соци
јалноконструктивистичкаилипостпозитивистичка),њена
применаиметодолошкадоследностускладусазахтевима
изабране парадигме и транспарентност у извештавању. У
складу са датим препорукама и заступљеним проблемима
приспровођењустудијеслучаја,указујемонаосновнееле
ментенацртастудијеслучаја,фазеуистраживањуикључне
проблемекојетребарешитиуоквирусвакефазе.

Дизајнирањестудијеслучаја

Нацрт студије случаја одређен је примарно усмереношћу
напојединачнислучај,пренегопримењенимтехникама.25
Иако се претежно сматра квалитативним приступом, који
подразумева идиографски приступ и одговарајуће теориј
скоусмерење–интерпретативни,феноменолошкииликон
структивистичкиприступ–студијаслучајаможеобухватити
иприменуквантитативнихтехника,иликомбиноватиква
литативнеиквантитативнетехнике.Двеосновнепарадигме
схватањастудијеслучајасусоцијалноконструктивистичка,
коју заступајуСтејк (Stake) иМеријам (Merriam), и пост
позитивистичка,чијисупредставнициЈин(Yin),Флибјерг
(Flyvbjerg)иАјзенхард(Eisenhardt).26

На основу релевантне литературе,могу се спецификовати
следећефазеуспровођењустудијеслучаја27:

А)Одређивањеистраживачкогпитањаиизборслучајева.
Уовојфазиважнојепрецизноформулисатиистраживачко
питањеи циљистраживањаи донети одлуку о избору је
динственог,типичногилирепрезентативногслучаја;битно
јеиматинаумуиразликовањеобјекта,каоаналитичкоги
теоријског оквира и субјекта, или конкретног историјског
ентитета, тј. случаја.28 Одабир случаја кључни је корак у
применистудијеслучајаионнајчешћенијенасумичанкао
у анкетнимистраживањиманего је стратешкипланиран.29
Удефиницијамастудијеслучајачестјефокуснабројслу

25Исто,стр.2.
26Исто.
27Alnaim,F.(2015)TheCaseStudyMethod:CriticalReflection,GlobalJour
nalofhumansocialscience15(7),Framingham:GlobalJournalsInc,(USA)
Online,pp.30–31;ISSN:2249460x&PrintISSN:0975587X,

28Thomas,G.(2011)ATypologyfortheCaseStudyinSocialScienceFollowing
aReviewofDefinition,Discourse,andStructure,QualitativeInquiry17(6).
LosAngeles:SagePublications,p.513;DOI:10.1177/1077800411409884.

29Bleijenbergh,I.CaseSelection,in:EncyclopediaofCaseStudy,eds.Mills,
A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:Sage,p.61.
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чајевауместонасуштинуприступаслучају,штојеједанод
разлогазапостојањевеликогбројадефиницијастудијеслу
чаја.30Заправо,фокусморабитинаодабируслучајевакоји
могудатимаксималнуколичинуинформацијасобзиромна
сврхуистраживања,паотудаистраживачибирајуслучајеве
чијеизучавањеповећавамогућностзаразвијањехипотезаи
теоријакојеобјашњавајусоцијалнифеноменилионекоји
омогућавајунајисцрпнијеирелевантнеинформацијеоспе
цифичнимособинамаикарактеристикамаизучаваногфено
мена.Студијаслучајасезасниванаинтензивномпроучава
њуједнејединице,доксестудијевишеструкогслучајаба
зирајунакомпарацијидваивишеслучаја,најчешће210.31
Притом,ауторисууглавномсагласнидадизајнстудијеви
шеструкихслучајеваомогућавабољеусловезазатестирање
теоријеилихипотезебудућидаомогућавајуистраживачима
дасистематскиупоређујеваријацијеизмеђуслучајаи/или
разликуунутарслучајева(кадасерадиокомпозитноммоде
лустратегије).ПремаЈину,студијесавишеслучајеванису
посебан облик ове стратегије, већ подразумевају примену
истог истраживачког приступа на више јединица. Студија
једногслучајапримењујесекадајеиспитиванислучајкљу
чанзатестирањетеорије,јединственилиекстреман,типи
чанилирепрезентативанслучајкојиомогућавауопштава
њезакључака,астудијевишеслучајевапружајумогућност
репликације али и захтевају више времена и ресурса. Без
обзирана број случајева, студије случајамогу бити холи
стичкеикомпозитне:холистичкестудијеприступајуслучају
каојединственоментитету,доккомпозитнеузимајууобзир
унутрашњуструктуруслучаја,обезбеђујућидасесазнањео
њемузаокружикрозинформацијеорелевантнимподједи
ницамакојеслучајобухвата.32Веомајеважнонагласитида
сеслучајевинебирајусамозатоштосу„занимљиви”или
збогтогаштопостојидовољноподатаказањиховопроуча
вање,негојеречоизборуслучајевакојиукључујускупва
ријабликојесуодтеоријскогинтересазаизградњунаучног
објашњењафеномена/процесакојисеизучава.33

Б)Припремазаприкупљањеподатакаосигуравасистема
тичностстудијеизахтеваспецифичневештинеистражива
чаиприпремупротокола.Протоколстудијеслучајанетреба
мешатисаистраживачкиминструментом/инструментимаза
прикупљањеподатакаприњеномспровођењу.То јешири

30Verschuren,(2001)према:Starman,A.B.,нав.дело,стр.32.
31Bleijenbergh,I.нав.дело,стр.61.
32Yin,R.K.(2007),нав.дело.
33George,L.A.andBennet,A.(2005)CaseStudiesandTheoryDevelopment
intheSocialSciences,Cambridge,Massachusets,London:MITpress,p.58.
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формалнидокументкојиконкретизујесвекоракеипоступке
укљученеуосмишљавањеистраживања,прикупљањепода
таказастудијуслучајаињенуизраду.Уобичајено,сугерише
сенекихпеткључнихцелинапротокола,одкојихпрвучине
наведенаосновнаистраживачкапитањаициљевистудије,
дефинисанслучајиливишеслучајакојићебитиукључени
устудију.Потомследидеопротоколаукомејеексплицит
но описано на који начин ће бити успостављен контакт с
кључним информантима и изведено теренско истражива
ње, укључујући и образложен одабир главних поступака
за прикупљање грађе и приложене инструменте.Овај део
протоколаможеукључитиидругапроцедуралнаупутства
за теренски рад уколико више истраживача спроводи те
ренскоистраживање.Утрећемделупротоколасадржанису
описимераусмеренихназаштитусубјекатаистраживања,
имајућиувидудаизучавањеслучајачестозахтеваприку
пљањеделикатнихинформација.Етичкистандардиподра
зумевајудобровољнипристанакнаистраживање,којитре
бадокументоватиупротоколу, алиичитавнизпоступака
који ће сачувати дигнитет особа укључених у истражива
ње.Централнидеопротоколастудијеслучајајестеодељак
укомесунаведениконкретнисуштинскиаспектислучаја/
случајева.Уњемусенаводепитањаупућенаистраживачу
у вези са свакимаспектомслучајаипописаниизворипо
датака помоћу којих се могу обезбедити одговори. Тако,
например, уз свакопитањеможе сенаћипопискључних
докумената, казивача које требаинтервјуисати,места које
требапосматратиисл.Овајдеопротоколанајчешћејепод
ложанревизијитокомтеренскограда,управо захваљујући
подацимакојисеприкупљајунатерену.Важнојеистаћида
израдатогсегментапомажеиупланирањупоследњегде
ласадржајапротокола–прелиминарногоквиразаписање
извештаја.Садржајпротоколасемораусагласитимеђуис
траживачима уколико вишењих спроводи студију случаја
односномораистрпетилогичкувалидацију(подразумевасе
иусветлуполазнетеоријскеперспективе)истраживачакоји
гасамосталноспроводи.34

В)Прикупљањеподатака:Студијаслучајаомогућаваупо
требуразличитихтехникаиметодазаприкупљањеподата
ка,какоквалитативнихтакоиквантитативних,причемуне
маограничењауњиховомкомбиновању,премдајеупракси
најзаступљенијаупотребапосматрања,интервјуаианализе
документације. У овој фази битно је осигурати смислену

34Ширеотомеу:Yin,R.K.(2007),нав.дело;Yin,R.K.CaseStudyProto
col,in:EncyclopediaofCaseStudy,eds.Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,
E.(2010),LosAngeles:Sage,pp.84–86;Богдановић,М.нав.дело.
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употребувишеструкихизвораиобезбедитиочувањеланца
доказазбогобезбеђивањаконструктневаљаностиипоузда
ностизакључивања,штојемогућезахваљујућидоброосми
шљеномпротоколустудијеслучаја.Ланацдоказасеобезбе
ђујетакоштосвакиелементобјашњењаилиописаслучаја
кореспондирасаодговарајућимподаткомизбазе,причему
јеподатакизбазе јасноповезансаодговарајућимелемен
тимапротоколаипочетнимпитањимаициљевимастудије.
Применабилокојеметодезаприкупљањеподатакаподразу
мевауважавањеопштихстандардаустварањунаучнееви
денције(одкреирањаинструменатадоњиховеприменена
терену).Применасекундарнеграђе(архивске,статистичке,
институционалне, личних докумената и сл.), захтева кри
тичкиприступипажљивуиобразложенуселекцијупоузда
нихикредибилнихизвора.Ипак,најделикатнијисегменту
овомделуизвођењастудијеслучајајестекреирањебазепо
датака.35Заправо,формирањеформалнебазеподатакајесте
начиндасеобезбедипоузданостирепликабилностистра
живања.Иаконепостојијединственприступуспостављању
базаподатакастудијеслучаја,квалитетбазе,паиконачне
студије,процењујесенаосновутогадалисудругиистра
живачиу стањударазумеју какоприкупљена грађаподр
жава тврдње и закључке изнесене у коначном извештају
студије.Базаморабититакоуређенадајемогућеурадити
секундарну анализу података,што захтева ниво јасноће и
праћењесвихспецифичностиграђеопроучаваномслучају,
каоипрецизности тачностунетихподатака.Базе садрже
уобичајенонеколикоцелина:белешкеистраживачаослуча
ју, табеларни приказ налаза, наративе, фотографије, чак и
аудиодатотеке.Иакопоједине студије случајамогуукљу
читипрегледањеианализуобиљадокумената,подразумева
седакључнадокумента(институционалниизвештаји,одлу
ке,препоруке,архивскадокумента,личнадокументаувиду
препискии слично)морајунаћиместаи у базиподатака,
поготову у ситуацији када су чињенице садржане уњима
саставнидеоописаилиобјашњењаслучаја.

Г)Анализа података може неформално започети и током
претходнефазе.Штавише,тојенеопходно,имајућиувиду
да откривањенеочекиваних чињеница о случајуможе во
дитиредизајнирањустудије.Заправо,начелоконтинуиране
(секвенцијалне)анализеподатакакојезапочињејошприли
комњиховогприкупљањајестекарактеристичнозастудију
случаја.Собзиромнаобиљеподатакаважно јеиздвојити
онеподаткекојиомогућавајуодговорнаистраживачкопи
тање,осигуратисистематичностукатегоризацијииобради

35Yin,R.K.(2007),нав.дело,стр.47–53.
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података и спроводити анализу у складу са теоријским
оквиром.Неопходанипрвикоракуовојфазиизрадестуди
јеслучаја јеодабиропштестратегијеанализе. Јиниздваја
триопштестратегије:ослањањенатеоријскепретпоставке,
успостављање оквира заснованог на конкурентским обја
шњењимаиразрадаописаслучаја.Билокојаоднаведених
општихстратегијамогусеприменитикрозпетспецифич
них техника анализе у студији случаја: подударање обра
заца, конструисање објашњења, анализа временског низа,
анализалогичкихмоделаилисинтеза случајева36.Незави
сноодизборааналитичкестратегијеитехнике,уовојфази
каокључнизахтевисепојављујуфокусирањенанајважнија
питања студије, узимањеуобзир свихрелевантнихчиње
ницаприкупљенихослучајуприликоманализеиизградње
објашњења,јаснадемонстрацијаискључивањаалтернатив
нихобјашњењаиинтерпретацијакаоианалитичкиприступ
којиподразумевауважавањепретходнихтеоријскихиемпи
ријскихсазнањаоизучаваномфеномену(случају),илиши
расазнањаунаучномпољу.Самоутомслучајуауторможе
битисигурандаанализаподатакаводиваљаномописуили
објашњењуслучаја.

Д)Припрема извештајаделикатан је и изузетно захтеван
корак у извођењу студије случаја. „Стандардни” формати
извештаја са изведеног истраживања који се користе код
експерименталнихиликвантитативниханкетнихистражи
вањанајчешћенисупогоднизаизрадувећинеизвештајао
случајевима.37 На располагању су различите форме изве
штавања,алиуззахтевекојисучестомногосложенијино
када се престављају резултати уобичајених истраживања,
штопосебноважикодмултиметодскихистраживања.Неки
одауторакаонајчешћеформеструктуреизрадеизвештаја
излиставају следеће: линеарноаналитичка, компаративна,
хронолошка, структура конструкције теорије, „лебдећа”
инедотерана структура.38 Резултатимогу бити саопштени
и искључиво у форми наратива. Избор неког формата за
висиће не само од тога да ли је реч о студији једног или
вишеструкихслучајева,већиодистраживачкихпитањаи
проценекојиоднаведенихформиприказаналазанајвише
одговара сврси студије. Рефлексија над случајем не запо
чиње саписањемизвештаја, него сеонаодвија све време
спровођењаистраживања,штоомогућавадасенекиделови

36Исто,стр.47–53.
37Weatherbee,T.G.ReportingCaseStudyResearch,in:EncyclopediaofCa
seStudy,eds.Mills,A.J.,Durepos,G.andWiebe,E.(2010),LosAngeles:
Sage,pp.806–808.

38Yin,R.K.(2007),нав.дело,стр.161;Видетишире:Исто,стр.167–168.
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извештајаосмислеиделимичнонапишујоштокомприку
пљања истраживања.Извештај мора бити усаглашен и са
његовомнаменом39.Дакле,основнопитање јестекојојпу
блици је намењенизвештај: академскимкруговима, доно
сиоцима одлука, студентској популацијиилиширој јавно
сти?Ододговоранаовопитањезависићеиконачниизглед
иструктураизвештаја.Акоистраживањетребапредставити
члановимаакадемскезаједнице,битанелементизвештајаје
детаљно образложена коришћена методологија, теоријске
импликације добијених сазнања о случају и снажна аргу
ментацијаналазазаснованихнаподацима.Другимречима,
извештајћетадаукључитиосновнеелементенацртастуди
је,образложењеизбораспроведенихтехникаиизворапода
такаијаснопредстављањерезултата,снагласкомнаутеме
љенопоткрепљивањеизведенихнаучнихзакључакаприку
пљенимчињеницамаослучају.Уколикојеизвештајусмерен
напрактичареуобластијавнихполитикаилинаорганиза
ције, акценат у извештајумора бити стављен на конкрет
наипрактична сазнањадобијенаизучавањемслучаја, без
освртањанаевентуалнитеоријскидоприносистраживања.
Важандеоуизрадиизвештајастудијеслучајајевалидација
стручњакауформирецензијаизвештаја,каоидодатнавали
дацијакојуизвештајморапроћиодучесникаистраживања
(казивача, или лица која су на други начин учествовала у
истраживању).

Казакључивању

Кратак преглед карактеристика студије случаја као истра
живачког приступа и сажет приказ кључнихфаза у дизај
нирању показали су да њена употреба подразумева како
солиднопознавањеуниверзалнихстандарданаучнограда,
којисепротежуодизбораиформулисањапроблемадопи
сањаизвештајаоспроведеномистраживању,такоинизде
ликатниходлукакојисукључнизањенууспешнупримену.
Великиизазовнијесамоодлукаоизборуслучаја/случајева
накомећебитипроверенапочетнатеоријаилиизграђени
новитеоријскиставовиили,пак,сачињенадобрадескрип
ција,негојетоиодлукаоизборуикомбиновањувишеис
траживачкихтехникаи/илиизворасекундарнеграђе,потом
и одабир стратегије анализе и модела приказа добијених
налаза–јердефинисанихрецепатанема.Свезаједносаис
трајнимпреиспитивањеминформацијаприкупљенихнате
ренуусветлупочетнихиновопостављенихпитањатоком
истраживачког рада захтевају посвећеност, време и знање
истраживача.Истовремено,резултатикојисемогудобити

39Weatherbee,T.G.нав.дело,стр.808;Yin,R.K.,2007,нав.дело,стр.16.



236

ЈАСМИНА ПЕТРОВИЋ и НИНА ПАВЛОВИЋ

доброизведеномстудијомслучајанајчешћепревазилазедо
метеприменедругихистраживачкихприступаиметода,не
самопообимуутврђенихчињеницанегоипоприливузна
њауодређенојобласти.

Уситуацијикадасеизучавајумаргиналнегрупеипоједин
ци, наведене карактеристике студије случаја омогућавају
несамоописвећиобјашњењемеханизамакојезадржавају
одређенегрупенамаргинидруштва,разумевањепроблема
сакојимасеовегрупесуочавајуалииспецификацијудру
штвенихфакторакојидоводедостварањаилирепродукци
је оваквог положаја и неједнакости у друштву.С обзиром
наопстајање (и заоштравање)друштвенихнеједнакостии
маргинализацијеодређенихгрупаусавременомдруштву,од
великогјезначајаиздвајањеструктуралнихкарактеристика
икултурнихобразацадруштвакојеотежавајупреовладава
ње ових проблема.Примена стратегије изучавања случаја
можепомоћииразумевањуличнеперспективеактерамар
гинализованих заједница.Субјективноискуство социјалне
искључености није само прост доживљај скрајнутости из
друштвеногживота.Изтаквихдоживљајамогусеишчита
тииспецифичниодговорипојединацанаструктуралнесо
цијалнедатости.Утомсмислустудија случајаможебити
одкористииусагледавањуперспективамаргиналнихгрупа
којесемогупоистоветитиснарочитомпоткултурномпри
падношћукојаможедодатноотежаватињиховдруштвени
положај.Применастратегијеизучавањаслучајаможепого
доватиирасветљавањунекихнеформалних,самонаизглед
небитних, друштвених пракси које учвршћују механизме
друштвеног искључивања, супротно јавно прокламованом
нормативномоквируједнакостиизабранидискриминације.
Поредтога,студијаслучајаможеосигуратипраћењепроме
наиевентуалнихпотешкоћауприменисоцијалнихмераи
политика, усмерених на уједначавање квалитетаживота и
друштвенихнеједнакости,паотуда  требаистаћињенпо
тенцијалуспровођењуакционихиевалуационихистражи
вањаМеђутим,уприменистудијеслучајаморајусеимати
наумупотешкоћеиуобичајене„замке”које„вребају”ис
траживаче,тепредузетиодговарајућаприпремазањихово
решавање.

Прилог.

Табела1.Оквирзапроценуквалитетакодквалитативногис
траживањастудијеслучаја(Списакставкизапроценуква
литетаизвештајастудијеслучаја.Релевантнозасваквали
тативнаистраживања);ПрилагођеноизStake,A.B. (1995,
стр.131).
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Abstract

Although often used to investigate a variety of scientific issues,
casestudyasaresearchstrategystillprovokesopendebateabout its
epistemologicalreachandmethodofapplication.Throughanalysisof
basic featuresofcasestudy,aswellas thecomplex research tasks it
cansolve,andthroughreferencetocourseofimplementationofsuch
a research, thescopeand limitationsof itsapplication inresearching
problemsandtopicspertainingtomarginalizedindividualsandgroups
areoutlined.Familiarityofresearcherswiththecomplexityofoneofthe
most demanding research approaches in social sciencemethodology,
suchasdesignofthecasestudy, isakeyconditionforitssuccessful
application.It isthereforeanintentionoftheauthorsofthispaperto
assistresearchers,especiallythosewithoutexperience.Weconsiderit
necessarytodistinguishitsmeaningfulusefromattemptsatresearch
that often defy its true meaning, reducing it solely to illustrative
examplesoflifetrajectoriesofindividualsandgroupsfromtheborders
of aparticular community,without clearly explaining theunderlying

methodologicalprocedures.

Key words: case study, marginal groups, research design, social
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