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МЕТОДСЛУЧАЈА– 
КОНЦЕПТИПРАКСА

Сажетак: Овај рад посвећен је методу случаја, квалитативном
методуокојемсеусрпскојсоциологијинијемногописало.Упрвом
делу аутори разматрају сам концепт метода случаја и његове
главневрсте,одликеиограничења.Методслучајајенарочитопо
годан за истраживања на социолошки„непознатомтерену“, а
једнаодњеговихглавнихкарактеристикајестекоришћењевећег
бројаквалитативнихиквантитативнихтехниказаприкупљање
података.Другидеорадапредстављаметодолошкуанализуис
траживањакојесуауториреализоваликоришћењемметодаслу
чаја.Заразликуоднекихдругихметода,методслучајаобичнону
диблизакконтактсаживимиконкретнимдруштвенимсветом.

Кључне речи: квалитативни методи, метод случаја, метод
вишеструкогслучаја,истраживачкоискуство.

Предсвакоистраживање,социологјеуобавезидаодабере
одговарајућиметод(е)којимћесеслужити.Методисоцио
лошкогистраживања,каоитехникезаприкупљањеподата
ка,бивајуодабранинајпреуодносунапроблемкојисеис
тражује,затимуодносунаособеностипредметаистражи
вањаи,најзад,уодносунациљевекојисепреддатоистра
живањепостављају;притомесемогућноступотребевише
техникаиметодауједномистраживањуподразумевају.1Као
једанодквалитативнихметода,којиможеусебедаукљу
чи велики број техника за прикупљање података, истиче
се метод случаја. У литератури посвећеној овом методу

1 Шљукић, М. (2018) Фабрика, Ново Милошево: Банатски културни
центар,стр.87.
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(методуслучаја)наглашаваседајеонпосебнопогоданза
проучавањеновихподручјапроцесадруштвенихпромена.2

Стицајем различитих околности, о којима ће бити речи у
даљемтексту,ауториовогприлогасуусвојојдосадашњој
научнојактивностивишепутабилиуприлицидауистра
живањимапримењујууправометодслучаја.Стогаћеуовом
радубитипредстављеннесамоспоменутиметод,односно
његове главне одлике и сам концепт, већ ће битиметодо
лошкианализиранасоциолошкаистраживањакојасморе
ализовалиметодомслучаја.Притоменећемоанализирати
свако истраживањe узето за себе, него ћемо целој ствари
приступитипроблемски,усмислуиздвајањаинаглашавања
методолошкихбитнихмомената.

Концептибитнекарактеристике
методаслучаја

Ометодуслучајанијесекоднасмногописало.Ипак,добар
прегледовогметодадат јеукњизиМ.БогдановићМето
долошкестудије,иначепосвећенеквалитативнимметоди
ма.Премањенимречима,„свабитнасвојствасоциолошког
метода садржана су у методу случаја – очување целине
појаве,њенрелевантниконтекст,развојнадимензија,ком
плементарност различитих извора података.”3Из овог од
ређењаможемоишчитатичетирибитнеодликеовогмето
да:прво,приступпојавикаоцелини(социолошкипристу)
уместоњеног„дробљења”убезбројделићачимесечесто
проблемвишезамагљујенегоштосерасветљава;друго,на
гласакнаокружењукојебитноутиченасамупојаву;треће,
сагледавањеиспитиванедруштвенепојавекаоисторијскеи
динамичке;четврто,употребавећегбројатехниказаприку
пљањеподатака,односновеликибројизвораподатака,чиме
сеизучаванапојаваосветљавасаразличитихстрана,алии
„подубини”.ВладимирМилићсматрада јеметодслучаја
„незаменљивкадасерадиосвестраномпроучавањуцели
непојединчевогискуства,појава,установаиорганизација.”
Овајметод,јекаониједандруги,ефикасанупроучавањима
развојностислучаја(случајева).Историјскадимензијапоја
ваипроцесајебитнакарактеристикадруштвенихзбивања,
ауправосазнавањетедимензијеомогућујеовајметод.4

2 Eisenhardt, K. M. (1989) Building Theories from Case Study Research,
TheAcademyofManagementReview,Vol.14,No4,pp.532550.

3 Богдановић, М. (1993) Методолошке студије, Београд: Институт за
политичкестудије,стр.120.

4 Милић, В. (2011)Основи методологије искуственог истраживања у
друштвенимнаукама,Београд:Заводзапроучавањесела,стр.125.
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ЈеданоднајбољихпознавалацаметодаслучајаРоберт Јин
(RobertYin),истичедајетајметодпогоданкадасе:1)уис
траживањупостављапитање„како”и„зашто”некипроцес
делује; 2) када истраживач нема контролу над догађајима
којеистражујеи3)кадасеистражујенекаквасавременапо
јавауреалномдруштвеномконтексту.5Уодносунациље
веистраживања,студијеслучајамогубитиексплораторне,
дескриптивне и експланаторне, с тим да је метод случаја
посебнопогоданкадајепотребна„дубинска”дескрипција
некепојаве.6ПамелаБакстер (PamelaBaxter)иСузанЏек
(Susan Jack) разликују чак седам типова студија случаја:
експланаторна,експлораторна,дескриптивна,студијавише
струкогслучаја,интринзична,инструменталнаиколектив
на(којајесличнавишеструкојстудијислучаја).7

Велики значај за сама истраживања има разликовање две
варијанте метода случаја: метод појединачног (single ca
semethod)иметодвишеструкогслучаја(multiplecasemet
hod).Основна разликамеђуњима је у томешто семетод
вишеструког случаја примењује у ситуацијама када једна
студијаобухватавишеод једногслучаја,причемусесле
дилогикапонављања(проучавајусеновислучајевиутео
ријскипрецизноутврђенимусловима),каокодвишеструког
експеримента.Применаметодавишеструкогслучајазахте
ва чвршћу стандардизацију поступка, оштрију селекцију
кључнихдимензијаирелевантнихподатака,самањедета
љанегоштосетоиначечиникадасеостајесамокодједног
случаја.8Оваквизахтевикодметодавишеструкогслучајасу
сасвимразумљиви,јерсенеможеочекиватиједнакафоку
сираностиинсистирањенадетаљимакаокодметодапоје
диначногслучаја–баремнеујединственомистраживању.
Свислучајевиморајубитипажљивоодабранибезобзирана
тодалисењиховимпроучавањемочекујусличнирезулта
ти(дословнопонављање–literalreplication),илисупротни
резултати,алиутеоријскиочекиванимусловима(theoretical
replication).9Одабирслучајевајенужноутеснојвезисатео
ријскохипотетичкимоквиромистраживањакојесеизводи.

5 Yin,R.(2009)CaseStudyResearch–DesignandMethods,SAGEPublica
tions,Inc,pp.28.

6 Yin,R.(1981)TheCaseStudyCrises:SomeAnswers,AdministrativeScien
ceQuarterly,Vol.26,No.1,pp.59;Yin,R.(2009),нав.дело,стр.4.

7 Baxter,P.andJack,S.(2008)QualitativeCaseStudyMethodology:Study
DesignandImplementationforNoviceResearchers,TheQualitativeReport,
Vol.13,No.4,pp.547549.

8 Богдановић,М.нав.дело,стр.9697.
9 Исто,стр.99100;Yin,R.(2009),нав.дело,стр.5354.
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Један од главних проблема када се ради о методу случа
ја, посебно вишеструког случаја, јесте стандардизација.
„Лабавост” стадардизације последица је квалитативног
карактера овог метода. Чвршћа стандардизација поступка
упримениметодавишеструкогслучајапостижесеприме
номанкетекаотехникезаприкупљањеподатака.Овимсе,
истовременоповећаваиквалитетсамогистраживањајерсе
уз квалитативну додаје и квантитативна димензија анали
зе,чијеотсуствочестозамераметодуслучаја.МекКлинток
(C.C.McClintock) и сарадници се посебно залажу за ком
биновање,односнообједињавањеанкетногистраживањаи
метода случаја, истичући значај примене логике анкетног
истраживањана стандардизацијуметода случаја.Они чак
предлажуметодкојиинтегришеобаприступа,задржавајући
њиховепредности.Такоинтегрисан,новиметоддобиоби
назив „методслучаја као скупине” (case clustermethod), а
засниваобисенапретпоставциопојединачномслучајукао
скупинихетерогенихјединицаанализе.10Осимтога,према
овимауторима,стварнаснагаприменеипретпоставкастан
дардизацијеметодаслучајајеиутеоријскојзаснованости
истраживања.11

Када је реч о истраживачком плану који се примењује у
оквиру студије случаја, разликују се две варијанте: холи
стичкииуграђенипланистраживања,азасвакиодовадва
плана су идентификовани услови примене. Холистички
план се примењује у ситуацијама када је теорија на оном
степенуопштостиданеомогућаваидентификацијуподје
диница.Ованедовољнаодређеносттеоријеможенегативно
утицатинаистраживање,усмислудасеистраживањеод
вија на апстрактномплану, безмогућности уочавања спе
цифичностиодређенихпојава,каоиуспостављањапреци
знихмераиподатака.Садругестране,развијањутеоријске
иметодолошкеосетљивостипомажечвршћеструктурисана
ситуацијаимогућностпрепознавањаодређенихподједини
ца,па„уграђени”истраживачкипланможепослужитикао
нацрт за усмеравање истраживања у проучавању случаја.
Међутим,иукоришћењуовогпланатребаводитирачуна
опотенцијалним„опасностима”, јерсеможедеситидасе
проучавањемподјединицазаборавивраћањенацелинуслу
чаја.Упримениметодавишеструкогслучајаможесетакође
користититихолистичкиилиуграђениистраживачкиплан,
односно индивидуални случајеви вишеструког приступа
могусепроучаватинаосновуједногилидругогплана.Јин,

10Према:Богдановић,М.нав.дело,стр.90.
11Према: Богдановић, М. нав. дело, стр. 9092; Исто мисли и: Yin, R.

(2009),нав.дело,стр.35,57.
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при томе, наглашава да се приликом употребе уграђеног
планаистраживањамогукориститиквантитативниподаци
добијенианкетом,алидаонипритоменесмејубитиобједи
њени,негосеморајутретиратипосебно,јербисечењегра
ницаслучајеваучинилодапланвишеструкогслучајаизгуби
својсмисаоидапрерастеупланзаанкетноистраживање.12

Стандардизацијаметодаслучаја,осимразвијањемпланаис
траживања,постижесеиутврђивањемусловањеговепоу
зданостииваљаности.Утомсмислусеулитературинаводе
следећи условињегове примене: 1) услов појмовне ваља
ности, односно утврђивање тачних операционих мера за
појмовекојисекористеупроучавању;2)условунутрашње
ваљаности, која се испитује само у студијама усмереним
наутврђивањеузрочнихвеза,асмисаојојједаразграничи
привиднекорелацијеодузрочнихвеза;3)условспољнева
љаности–речјеоделикатнојичестокритикованојстрани
студијеслучаја,атичесемогућностиуопштавањадобије
нихподатака.Одговорнаовуврстукритикеналазисеураз
вијањуипримениметодавишеструкогслучајазаснованог
налогиципонављањапутемпроучавањадругихслучајева
у условима предвиђених теоријом; 4) услов поузданости,
којисесигурнијепостижеприменомметодавишеструког
случаја,аузупотребупротоколаибазеподатака.Ваљапо
себнонагласити да је проверавање унутрашње ваљаности
сложензадатак,повезансаанализом,акојисевршиуокви
ру три основна аналитичка поступка: обрасца суочавања
(patternmatching) двеју супротних претпоставки, грађења
објашњењаианализевременскесерије.13

Протокол се сматра једном од главних тактика за повећа
ње поузданости метода случаја, а садржи општа начела,
алиидетаљноразрађенупроцедуруитехникеистражива
ња.14Стварање протоколафорсира истраживача на интен
зивноразмишљањеоономештапроучаваинакојиначин.
Протоколбитребалодасадржиследећецелине:1)преглед
пројектазастудијуслучаја,којиукључујециљеве,основне
проблемеирелевантнулитературу;2)теренскепроцедуре–
деопротоколакојитребадабудештонепосреднијеопера
ционалноразрађен(процедурепосматрањаиинтервјуа/ан
кета требају се прилагодити току и времену посматраних
догађаја,односновременуиспитаника,утврђивањешта је
од архивских и других докумената доступно, упутства о

12Богдановић,М.нав.дело,стр.98100;Опширнијеу:Yin,R.(2009),нав.
дело,стр.5054,5960.

13Богдановић,М.нав.дело,стр.100101.
14Yin,R.(2009),нав.дело,стр.77.
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успостављањуконтаката са средином,кључнимљудимаи
институцијамаодкојихсетражеобавештења);3)основна
истраживачкапитањаобухваћенастудијом,којаусмеравају
прикупљањеподатака,каоипитања„подсетници”која су
постављенаистраживачуичијајесврхадаподсетекојепо
даткеизаштотребаприкупити;4)водичзаписањеизвешта
јаодобијенимподацима (одпретпоставки,прекоописаи
прецизирањаистраживачкогплана,употребљенихтехника
заприкупљањеподатака,досаопштавањарезултата,комен
тараувезисањима,извођењазакључакаибиблиографских
информација).15

Собзиромнатодајеконститутивнаособинаметодаслучаја
разноврсностизвораиподатака,већуоквируистраживач
когпланасепредвиђајуониизворииподаци(постојећи,као
иновидокојихистраживањемтектребадоћи)којисе,на
основуциљеваипретпоставкиистраживања, сматрајуре
левантнимзапроучаванислучајилислучајеве.16Коришће
њеподатакаизразличитихизвораимазациљдаповећаса
знајнувреднострезултатаидапомогнеурешавањупитања
појмовневаљаностиипоузданостицелестудије.Упроцесу
прикупљањаподатакаизразличитихизвораморајупошто
ватиодређенипринципиито,пресвега,упроверавањуњи
хове тачности.17 Другим речима, поузданост студије бива
осигуранапоузданошћуизворакоришћенихподатака.

Да би се осигурала већа поузданост вишеструке студије
случаја (али и студије појединачног случаја) потребно је
формирањебазеподатакаиочувањеланцаевиденције,што
заправозначидајепотребноизградитипосебанначинорга
низовањасакупљенедокументације.18Натајначинсепо
дациорганизујуикатегоришукакобиупотребномтренутку
били приступачни.Ту спадају теренске белешке истражи
вачакојесуствараненаосновуинтервјуаипосматрања,а
којесенајчешћеразврставајупроблемски.Осимтога,уба
зуподатакаукључујусеидокументикојисурелевантниза
осветљавањепроучаваногслучаја(илислучајева),акојису
ради лакшег одлагања и поновног коришћења обележени
библиографски.19

Имајућиувидунаведенучињеницудајезаметодслучајака
рактеристичноприкупљањеподатакаизразличитихизвора,

15Богдановић,М.нав.дело,стр.102103;Yin,R.(2009),нав.дело,стр.81.
16YinR.(2009),нав.дело,стр.6263;BaxterandJack,нав.дело,стр.554.
17Богдановић,М.нав.дело,стр.103.
18BaxterandJack,нав.дело,стр.554;YinR.нав.дело,стр.83;Богдановић,

М.нав.дело,стр.104.
19Богдановић,М.нав.дело,стр.105.
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каои чињеницу даистраживање које се реализује приме
номметодаслучајатраједуго (јер јеречоквалитативном
истраживању),потребно јеразвитиипримењиватиконти
нуирану,односносеквенцијалнуанализуподатака.Уоквиру
овеанализеполазисеодизворнихтеренскихподатака,као
ипостојећихизвораевиденције,којисесређујуиобликују
уформусистематскогизвештаја,чимесестварајуусловии
пружаосновадасеобимнаприкупљенаграђасведенамеру
релевантнихподатакаупотребљивихзаанализу.20

Приликом анализе података добијених применом метода
случаја, препознају се две аналитичке стратегије: описна
(циљстудијејеопис)иопшта(циљстудијејеобјашњење).
Описна стратегија се примењује у случајевима оскудева
њаутеоријскомиискуственомсазнањуодоменуукомесе
некапојаваилипојавепроучавајуметодомслучаја.Општа
стратегија, чији је циљ објашњење, заснива се на чвршће
формулисанимтеоријскимпретпоставкамакојеусмеравају
целокупнопроучавањеиона садржипрецизније одређене
циљеве студије, одређеније развијен план истраживања и
прикупљања података и назначена очекивања.Позивајући
се наР. Јина,М.Богдановић наводи трипоступка која се
користеуоквируопштиханалитичкихстратегија,акојадо
приносепојачавањуунутрашњеиспољневаљаностиупри
мениметодаслучаја.Првипоступакјепоређењеобразаца
(pattern matching), а Јин га сматра најпожељнијом анали
тичкомстратегијомзаанализу,јерпочиваналогиципоре
ђењаемпиријскизаснованогсапредвиђенимобрасцем(ко
јихможебитиивише).Другипосебанпоступакзаанализу
податакаозначавасекаограђењеобјашњења (explanation
building) и уњему се, за разлику од претходног поступка
претпоставкеоузрочнимодносиманеизводепреистражи
вањанегосеобјашњењеградипостепено.Трећипоступак
заанализуподатакаустудијислучајајеозначенкаоанализа
временскихсерија(timeseriesanalisis),аомогућавапраћење
временског (хронолошког) редоследапојаваимогућности
испитивањаштаседогађауслучајудасеједнакарикаутом
ланцупрекине.21

Збогтогаштотраједуго,збогтогаштосекористиобимна
истраживачкаграђа,алиизбогтогаштомунедостаје„стро
гост” статистичког метода, развио се отпор према методу
случаја.22Ове алии сличнеприговореразматраикритич
кииаргументованооспораваР.Јин.Оннаглашавадасеу

20Исто,стр.106107.
21Исто,стр.112114.
22Исто,стр.83.
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методуслучајакористеиквалитативнеиквантитативнетех
никезадобијањеподатака,анесамоовепрве,каоштосе
точестотврди.Зањегаметодслучајазаправопредставља
истраживачкустратегију,наликексперименту,историјиили
симулацијикаоалтернативнимстратегијама.23

Методслучајанаделу

Каоштојетовећреченоууводу,ауториовогприлогавише
супутабилиуприлицидау својој истраживачкојпракси
користеметод случаја.Одабир овогметода наметао се из
вишеразлога.Најважнијиодњихвећјегореспоменут:овај
метод јеизузетнопогоданкадасерадиосоциолошкини
какоилинедовољноистраженимпроблемима,амисмосе
вишепутасусреталиуправосатаквомситуацијом.Српско
друштвоииначениједовољносоциолошкиистражено–то
јечињеницакојујетешкооспорити.Сампредмет,атојеу
већинислучајевабилоруралнодруштво,упућиваојесвојим
особеностима(малибројстановника,друштвомеђусобног
познавања, изражене црте традиционалног начина живо
та)наквалитативнеметоде.Трећиразлогјебиотајштоје
спровођењеистраживањаметодомслучајаврлозахтевноу
односу на квалификације самих истраживача, док са дру
гестраненетражинеканедостижнаматеријалнасредства.
Доквамјезаозбиљноанкетноистраживањепотребанпове
ћиузоракибројнианкетари(којенетребасамоплатити,већ
иобучити), студијуслучајаможетеспровестииса једним
илидвависококвалификованаистраживачакојићесвесвоје
социолошкознањеиумећеконцентрисатинарелативнома
лиисечакдруштвенестварности.Коначно,четвртиразлог
јенепосредноповезансапретходним,јервамсмањенапо
требазановцемикадровимаомогућававећуистраживачку
слободу.Бивајућиудобројмериослобођенипритискака
дасерадиоизборуистраживачкихпроблема,билисмо(не
увек, али често) у прилици да се бавимо оним питањима
којасмосматралидруштвенозначајнимикојасунамбила
инаучноиличноблиска.Некаодтихистраживањареали
зовалисмозаједно,анеканезависноједнооддругог.Прво
истраживањеметодомслучаја(ауторСрђанШљукић)реа
лизованојејошпревишеоддвадесетгодина,сажељомда
седођедосазнањаодруштвенимодносиманаиповодом
гробља које користе становници салаша, односно оместу
гробљауживотусељачкогдруштвасомборскихсалашара.24

23Yin,R.(1981),нав.дело,стр.59.
24Шљукић,С.Сомборскисалашаригробљесвојеимају,у:Сеоскецркве
игробљауВојводини,приредиоЛазићВ.(2000),НовиСад:Културно
историјскодруштвоПЧЕСА.
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Следило је врло комплексно вишегодишње истраживање
земљорадничких задруга (СрђанШљукић) у југоисточној
Европи,прецизнијеуСрбији,РумунијииБугарској,укојем
семетодслучајапоказаокаојединиизводљивначинистра
живања.Утомистраживањусенастојалоустановитиштасе
догодилоса земљорадничкимзадругамаунаведенимдру
штвимаувременутранзиције.25Социолошкоистраживање
руралног друштва наставили смо почетком друге децени
је овог века студијом о друштвеним аспектима привредне
трансформације војвођанских салаша (Срђан Шљукић и
МарицаШљукић).Циљ истраживања је био да се утврде
правцитрансформацијесалаша,каоидаседођедосазна
њаокарактеристикамадруштвениходносанасалашимаио
проблемимасакојимасевласницисалашасусрећуусвоме
деловању.26 Премештајући фокус са села на пољопривре
ду,унаредномсмоистраживањунастојалидаустановимо
докле јеусрпскомдруштвудошаопроцестрансформаци
јетрадиционалногсељаштва,анапримеру(случају)једног
модерног пољопривредног газдинства (Срђан Шљукић и
МарицаШљукић).27Међуистраживањимаукојимајекори
штен метод случаја свакако најдуготрајније, најсложеније
итеоријскииметодолошкинајутемељенијебилојеистра
живањеорганизационихпроменаусрпскојиндустрији,које
јереализовалаМарицаШљукић.Циљовогистраживањаје
биодасеутврдиреалан,каоимогућистепениинтензитет
утицајаструктурнихдруштвенихпроменанаорганизовање
индустријскоградаупостсоцијалистичкојтрансформацији
српскогдруштва.28

Уфокусунашегинтересовањаруралнодруштвосенашло
ујошдванаврата.Првиодњихбилојепроучавањелокал
нихсеоскихзаједница,односнопроцесадецентрализације
ицентрализацијевластикадасерадиоруралнимобласти
ма (СрђанШљукићиМарицаШљукић).29Овимсеистра
живањемжелелодоћидосазнањаоначинунакојисеоске
локалнезаједницебивајуинтегрисанеумодернодруштво.
Методслучајапримењенјеиуистраживањусеоскихкафа
наикафића(СрђанШљукићиНиколаВолић)пречетири

25Шљукић,С. (2009)Сељаки задруга уравници,НовиСад:Mediterran
Publishing.

26Шљукић,С.иШљукић,М.(2012)Земљаиљуди,НовиСад:Mediterran
Publishing,стр.283294.

27Исто,стр.295307.
28ШљукићМ.(2018),нав.дело.
29Шљукић,С.иШљукић,М.Друштвенаинтеграцијаидецентрализаци

ја:сеоскелокалнезаједнице,у:Структурнепроменеусавременимдру
штвима,уредилиШљукић,С.иРистић,Д.(2014),НовиСад:Филозоф
скифакултет,Одсекзасоциологију,стр.119145.
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године, саидејомда сеутврдикаквоместоони заузимају
уданашњемсрпскомселу.Резултатиовепоследњестудије
објављенисуучасописуКултура.30

Методслучајанијеусвимнаведенимистраживањимакори
штеннаидентичанначин.Негдејетобилоуњеговојразви
јенојформи,негдеумањеразвијеној,већпремациљевима
којисупостављенипресамогистраживања.Наразликеје
утицалаисложеностиспитиваногпроблема,алиисредства
ивремекојисунамбилинарасполагању.Упрактичнојпри
менисоциолошкогметодаистраживачисередовносусрећу
са тешкоћама за чије је решење потребан креативан при
ступ.Методолошкиприручнициненудеготове„рецепте”,
већнајчешћесамосмерницеопштегтипа,којевампомажу
дасеснађетеуконкретнимситуацијама.

Уколико пођемо од темељног разликовања између метода
појединачногслучајаиметодавишеструкогслучаја,види
мода је овај први кориштен у три (друштвени односина
салашарскомгробљу,модернопољопривредногаздинствои
друштвенаинтеграцијалокалнесеоскезаједнице),адругиу
петистраживања(земљорадничкезадруге,привреднатран
сформација војвођанских салаша, организационе промене
у индустрији, социјални капитал у селу, сеоске кафане).31
У сва три случаја у којима је примењенметодпојединач
ног случаја постојао је веома чврст и разрађен теоријско
хипотетички оквир истраживања. Приликом истраживања
друштвениходносанагробљуполазнатачкајебилаМон
драова теорија сељачког друштва;32 проучавање модерног
пољопривредноггаздинствабило јеослоњенонатемељна
сазнањасоциологијесела;услучајудруштвенеинтеграци
јелокалнесеоскезаједницебиојеразвијеннесамоодгова
рајућитеоријски,негоидетаљаннормативниоквир.Отуда
одабирслучајевазаистраживањенијебиопревишезахте
ван, јер се претпостављало да теорија, ако је ваљана, мо
радапружизадовољавајућеобјашњењезасвакиконкретан
пример.

Много је сложенија ситуација била са истраживањима у
којима је кориштенметод вишеструког случаја.Истражи
вањеземљорадничкихзадругау југоисточнојЕвропи,које

30Шљукић,С.иВолић,Н.(2016)Кафанауравничарскомселу:одбирцу
задокафића,Културабр.151,Београд:Заводзапроучавањекултурног
развитка,стр.167183.

31Унаставкуметодолошкеанализенашихистраживањаметодомслучаја
нећемонаводитифусноте,јербитосувишеоптеретилотекстиучинило
гаизузетномтешкимзапраћење.

32Mendras,H.(1986)Seljačkadruštva,Zagreb:Globus.
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је обухватило највећи број случајева, чак 11 (једанаест),
морало једасеослонинапретходнеувидеуналазеагро
економистаиумедијскенаписе,којисузаједноуказалина
различитеобликетрансформацијезадруга,дабизатимби
лиумогућностидаодаберемослучајеве.Сличанпоступак
је примењен и у истраживању привредне трансформације
војвођанскихсалаша, са тимеда је туослонацбионаис
траживањима туризмолога и на медијским извештајима.
Друго истраживање по броју обухваћених случајева било
јеонооорганизационимпроменамаусрпскојиндустрији.
Њимејебилообухваћеношестиндустријскихпредузећау
Србији,одабранихтакодаприпадајуразличитимсекторима
индустрије(текстилна,хемијска,металска,дрвна,електро/
машинска и прехрамбена) и да буду различите величине.
Критеријумиделатностиивеличинекориштенисујерсуод
значаја за начин организовања индустријског рада. Вреди
забележити и начин одабира селаСтапар за истраживање
сеоскихкафана/кафићауравничарскомселу(тристарека
фане,тјбирцузаитримодерне,односнокафића–практично
потпунобухват).Ограничено времеи ослонацискључиво
насредствааутораовдесузахтевалидасеприкупљањепо
датакаспроведенанајбржиинајјефтинијимогућиначин–
азатојеселоСтапарбилоидеално.

Значајно је теже класификовати нашеистраживачке поду
хватеуодносунациљевеистраживања.Тусесусрећемоса
нечимштобисмомоглиназвати„проклетствоидеалногти
па”,односносачињеницомдајеуемпиријинемогућепро
наћи„чист”идеалантип,већсамомешовитеслучајеве,са
доминацијомнекогодтипова.33Свасунашаистраживања
садржавалакаоциљ(дубинску)дескрипцију,алисусепри
сутност експланације и експлорације као циљева у њима
разликовали.Истраживања земљорадничких задруга и са
лашабиласузаистапионирскаусоциолошкомсмислу,тј.
кодњих је апсолутнопреовладавао елемент (социолошке)
експлоративности.Једноставно,тусенијемоглопоћиниод
теорије,ниодпретходнихистраживања, јерихнијебило.
Релативанбалансизмеђуексплораторностииекспланатор
ностиможесууочитикодсвихосталихистраживања.Свуда
супостојалиитеоријскитемељипретходнаистраживања.
Пошто су претходна истраживања у случају организацио
нихпромена уиндустрији била доста временскиудаљена
(датирајујошизвременаСФРЈугославије),тојеовомис
траживањудалои експлораторникарактер;у случају сео
скихкафана,претходнаистраживањасусетицалаурбаних
области,штојезначилодајеистраживањекафананаселу

33ОвдемислимонаидеалнетиповеуВеберовом(M.Weber)смислу.
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ималоиекплораторнециљеве.Експланацијајекаоциљби
лаприсутнауистраживањимасаједнимслучајем(гробље,
модернопољопривредногаздинствоиинтеграцијалокалне
сеоскезаједнице),алијеитубилоелеменатаексплоратор
ности, просто због тогашто се овим питањима у српској
социологијималоко(илиниконије)бавио.

Каошто смо већ раније у тексту истакли, једна од најва
жнијиходликаметодаслучајајестевеликибројизворапо
датакаитоистовременоонихизсекундарнихизвораионих
прикупљенихпутемодговарајућихтехниказаприкупљање
података.Усвакомодреализованихистраживањаметодом
случаја постојала је и једна и друга врста података. Нај
чешћи начини за креирање сопствене евиденције били су
непосреднопосматрањеиинтервју.Непосреднопосматра
њебилојекориштеноусвимистраживањимаосимједног
(интеграцијалокалнезаједнице).Оно јеусвимслучајеви
мабилосистематскогкарактера,абелешкесачињенетоком
непосредногпосматрањабилесучестоодкључногзначаја
заправилноразумевањеистраживаногпроблема.Упетис
траживањарадилосеопосматрањубезучествовања,докје
уједном(друштвениодносинаиповодомгробља)билареч
опосматрањусаучествовањем.

Интервјујепримењенусвимгоренаведенимистраживањи
ма.Углавном је то био полуструктурисани тип интервјуа,
којисепоказаокаодовољноеластичнаформауистражива
њимакојасуималаиексплораторнециљевеитозбогтога
штојеомогућаваодопунеиваријацијеутокусамогприку
пљањаподатака.На„непознатомтерену”таквамогућност
јенамакаоистраживачимаостављала„одрешенеруке”да
коригујемоидопуњавамоосновузаразговорналицуместа,
ускладусасопственомпроценомзначајадоласкадоодре
ђенихподатака.Строжаформа,односноструктурисаниин
тервју,кориштенајеупроучавањусеоскихкафанадабисе
добилиподациодвласникакафана/кафића.Занимљивоједа
је у истомистраживању кориштенинеструктурисаниин
тервју,ализадругуврстуиспитаника,тј.закафанскегосте
ипознаваоцекафанскогживотауселу.

Структурисаниинтервјукориштенјеиуистраживањуор
ганизационихпроменауиндустријиитоукомбинацијиса
упитникомкаоинструментом.Оваквакомбинацијатехника
заприкупљањеподатакаиначејевеомачестаудруштвеним
наукама.34Интервјуомсуприкупљаниподациодменаџера
одабранихиндустријскихпредузећа (случајева),аанкетом

34Bryman,A.(2006)Integratingquantitativeandqualitativeresearch:howisit
done,QualitativeResearch,Vol.6,No.1,pp.97113.
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од радника. Узорак за анкету био је вишеструко страти
фикован:премаполу,узрасту,образовању,радномместуи
годинамарадногстажа.

Осимнепосредногпосматрања,интервјуаианкете,подаци
судобијанииизсекундарнихизвора,каоштосуодговара
јућанаучналитература,статистика,различитемонографије,
документиодговарајућихорганизација(статути,уговории
сл),подаципривреднихкомораизадружнихсавеза,медији,
итд.Увишеслучајеванаправилисмоивећибројфотогра
фијанатерену.Бројизвораподатакапоистраживањукре
таосеодчетиридоједанаест,узависностиодсложености
истраживања и доступности извора. Најбројнији су били
извориподатаказанајсложенијеистраживањеметодомви
шеструкогслучаја,онооорганизационимпроменамауин
дустрији.Уњемусукориштениследећеизвори:структури
саниинтервју,упитник,непосреднопосматрање,архивска
грађа,монографијепредузећа,резултатиинтернихфабрич
ких истраживања, подаци и евиденција самих предузећа,
подациостратегијибудућегпословања,подацисаофици
јелних интернет сајтова предузећа, затим из привредних
комораиизмедија.

Свакоодистраживањаималојесвојпротокол,којисепока
заокаовеомакористан,несамокадасерадиопроцедура
мазаприкупљањеподатака,већзацелокупанистраживачки
поступак.Протоколзаправоводиистраживачакрозцеопро
цес,недозвољавајућимуда„залута”илиданештозаборави
управој„шуми”информација;добропромишљенпротокол
је незаменљивинструмент када се радиометоду случаја.
Треба,међутим,рећиитоданематогпротоколакојимсе
можебашсвепредвидети.Натерену,токомистраживања,
више пута смо били у прилици да оношто је било пред
виђено протоколом прилагођавамо конкретним (непред
виђенимичестонепредвидивим)околностиманакојесмо
наилазили.Овојепосебнобиослучајуонимистраживањи
макоја суималанаглашенији експлоративникарактер.То
јеиразумљиво,јерулазакна„непознаттерен”траживише
сналажења„налицуместа”.

Експлоративностреализованихистраживањајенагласилаи
потребузасеквенцијалноманализом.Обиљеподатакакоје
једолазилоизвишеразличитихизворазахтевалојесређива
њеианализу„уходу”,какобисемоглонаставитисарадом
направиначиникакобизакључцибилибољеутемељени.
Отуда је, токомприкупљањаподатака, требалоповремено
статии„узетиваздух”,односносредитиианализиратидо
тададобијенеподатке.Методслучаја тражиконтинуиран,
али и разноврстан рад истраживача, као ињихову сталну
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будностиотвореностзаново,какоусмислуизворапода
така,такоиусмислусазнавањаиразумевањадруштвеног
живота.

Да се дотакнемо на крају и теренских искустава која смо
ималиикојасууглавномбилапријатна.Увећинислучаје
ваљудисакојимасмонатеренудолазилиуконтактимали
суразумевањазаоношторадимо.Чакикадајеразумевања
биломањеиликадајеонопотпуноизостајало,теренскирад
нам јеомогућиодастекенемонепоновљиваискуствадру
штвеногсвета,штонијемоглодабудебезефектанаразу
мевањедруштвенихпојаваипроцеса.Седетина клупици
упрепунимпросторијамацрквенеопштине,интервјуисати
гробарауњеговомскромномстану,обилазитивојвођанске
салашеињиве,разговаратисатимасаземљорадницима,ула
зити(тешкоммуком)уиндустријскапредузећаитамопри
купљатиподаткеодменаџераирадника,упознавативласни
кесеоскихкафанаињиховегосте–свејетобилодеонашег
теренскоградаукојемсмоуспостављалииусоциолошком
иљудскомсмислувреднедруштвенеконтакте.

Закључак

Методслучајајевеомасложенсоциолошкиметод,којипод
разумевавећибројпоступаказаприкупљањеподатакаиве
ликибројизвораподатака.Посебнојепогодануситуација
маукојимасесоциологистраживачналазинасоциолошки
непознатом„терену”(усмислупроблема,алиипредмета),
јерсењеговомприменомчувацелинаистраживанепојаве,
њенрелевантниконтекстидинамичкикарактер.Овајметод
свакакоимаиодређененедостатке,алисеонимогуоткло
нитиакосуихистраживачисвесни.Оноштометодслучаја
сигурнопружаонимакојигакористе јестедубинскиувид
уистраживанупојавууследмноштваразличитихподатака
којисеоњојприкупљају.Тачињеницабивапојачанауколи
косекаотехникеприкупљањаподатакакористенепосредно
посматрање и интервју.Данас је у науци распрострањено
анкетноприкупљањеподатака,штонеподразумеванужно
лични контакт истраживача са испитаницима, нитињегов
непосреданборавакнатерену.Утомслучају,мањеиливи
шеобученианкетарисупосреднициизмеђуистраживачаи
испитаника.Анкетаринеморајунужнодабудуупознатиса
свимдетаљимаистраживања,анијенеопходнонидапозна
јусвусложеностистраживачкогпроблема.Збогтоганемо
губитидовољнофлексибилнинатерену,асасвимјемогуће
даиммогупромаћинекипотенцијалнорелевантнидетаљи
(информације).Осимтога,нереткосеупроцесуприкупља
њаподатакакористеелектронскебазеизкојихсеселектују
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испитаници,којимасепотомелектронскимпутемпросле
ђујуупитници.Даклениуовомслучајунеманепосредног
контактаистраживачасатереномииспитаницима.Зараз
лику од метода случаја, кабинетско састављање упитника
икоординацијарадаанкетаранемогудапружеконтактса
живимдруштвенимсветом,штоупроучавањудруштвених
појаваипроцесасматрамопосебноважним.
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Abstract

Thispaperdealswithcasestudyresearchasaqualitativemethodthat
hasnotbeenmuchwrittenaboutintheSerbiansociology.Inthefirst
part,theauthorsdiscusstheveryconceptofcasestudyresearch,itsmain
forms,featuresandlimits.Casestudyresearchisespeciallyconvenient
for researches on a sociologically “unknown” terrain, and one of its
mainfeaturesistheuseofnumerousqualitativeandquantitativedata
gatheringtechniques.Inthesecondpartofthepaper,amethodological
analysisoftheresearchtheauthorsconductedusingcasestudymethod
ispresented.Differentlyfromsomeothermethods,casestudyresearch

usuallyoffersaclosercontactwiththerealandlivesocialworld.
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