
УДК: 
303.63

Оригинални  
научни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXI) VIII, vol=21
Бр. 3 / 2009.
стр. 239-260.

- 239 -

  

- 239 -

ДраганСуботић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

МЕТОДАПОСМАТРАЊА
УИСТРАЖИВАЊУ**

Сажетак
Ауторпишеопримењенимистраживањимаумето
дологији,спосебнимосвртомнапосматрањекаотех
никуприкупљањаемпиријскихподатака.Истичеоб
ликепосматрањасаибезучествовања,систематско
посматрањекаоипосматрањеуексперименталним
условима. Анализира  значај посматрања у емпириј
ским истраживањима, посебно у области друштве
них наука. Аутор посебно указује на значај методе
студијеслучајакаоиинтервјуаиупитникауприку
пљањуподатакауистраживањима.Свакако,нисуиз
остала ни размишљањао анализи садржаја као и о
личнојједначиниистраживача.
Кључнеречи:методологија,емпирија,метод,посма
трање....

1.УВОДНАРАЗМАТРАЊА
ОМЕТОДОЛОГИЈИИСТРАЖИВАЊА

Mе то до ло ги ја је гра на на у ке или тач ни је је дан део ло ги ке, јер 
оп шту ме то до ло ги ју је не мо гу ће одво ји ти од ло ги ке. Ме тод је 

на чин ис тра жи ва ња ко ји се при ме њу је у не кој на у ци и по ве зан је са 
на уч ном де лат но шћу. За пра во, ме то до ло ги ја про у ча ва ме тод, раз-
ви ја ње го ва ло гич ка на че ла, од но сно, про у ча ва на уч ни си стем, на-
* На уч ни са вет ник ИПС у Бе о гра ду 
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та “Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји (149057 Д), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти-
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло-
шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
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чин на ко ји су сре ђе на на уч на са зна ња. На уч ни ме тод пред ста вља 
ми са о не рад ње по мо ћу ко јих на уч ник ства ра по ла зну хи по те тич ку 
осно ву. Исто та ко, гно се о ло ги ја је те о ри ја људ ског са зна ња (све оп-
штег), а епи сте ми о ло ги ја је ужи део те о ри ја на уч ног са зна ња (ужи 
део од гно се о ло ги је). Ло ги ка се мо же схва ти ти као на сто ја ње да се 
утвр де нај ра зум ни ји мо гу ћи од но си из ме ђу људ ске ми сли и ствар-
но сти ко ји јој омо гу ћа ва да схва ти шта се у ствар но сти де ша ва. По-
сто је и не ка ста но ви шта на ко ји ма ин си сти ра гно се о ло ги ја а ко ја 
су за на у ку не при хва тљи ва, и ту спа да су бјек ти ви зам – су бјек тив не 
прет по став ке и ми шље ња не ког на уч ни ка ко је се бар у на че лу не 
мо гу про ве ри ти од стра не дру гих за на у ку су не при хва тљи ве.1)

Ме тод сво јим ло гич ким, тех нич ким пра ви ли ма и хе у ри стич-
ким иде ја ма омо гу ћу је про на ла же ње што аде кват ни јих ре ше ња 
за број не ис тра жи вач ке про бле ме. Ме то до ло ги ја раз ви ја пра ви ла 
про ве ра ва ња и до ка зи ва ња на уч них ста во ва, јер, у на у ци ни је до-
вољ но не што от кри ти, већ, тре ба и до ка за ти тач ност сва ког но вог 
са зна ња. Ме тод, од но сно, ме то до ло ги ју чи ни ло гич ки, тех нич ки и 
на уч но-стра те гиј ски део. Ло гич ки об у хва та све оно што се од но си 
на на чин фор ми ра ња на уч них пој мо ва, ана ли зе њи хо вог са др жа ја 
ис пи ти ва ња ло гич ке струк ту ре, раз ма тра ње уло ге хи по те за и њи-
хо вих ра зних ме то да. Тех нич ки об у хва та ор га ни за ци ју раз ли чи тих 
об ли ка ис тра жи ва ња, док се на уч но-стра те гиј ски ти че про це са 
при ку пља ња по да та ка, сре ђи ва ња и об ра де. Раз ма тра и то да ли је 
од ре ђе ни ис тра жи вач ки при ступ ви ше или ма ње по де сан за ре ша-
ва ње не ког на уч ног за дат ка.2)

Дру штве на ис тра жи ва ња се ба зи ра ју на дру штве ним ци ље ви-
ма ко ји че сто не ма ју ве зе са при род ним на у ка ма. Дру штве не по ја ве 
се дру га чи је об ја шња ва ју не го при род не по ја ве. Основ ни за да так 
дру штве них те о ри ја био би по ве зи ва ње дру штве них за ко на ко ји се 
не мо гу об ја сни ти пре ко при род них на у ка. Вил хелм Дил тај сма тра 
да при род не на у ке не мо гу раз у ме ти при род не по ја ве, већ са мо мо-
гу да их об ја сне из во де ћи их из не ких утвр ђе них оп штих за ко на. 
Дру штве не чи ње ни це су чо ве ку ра зу мљи ви је јер их он осе ћа, до-
жи вља ва и раз у ме из људ ске прак се.  

Но во кан тов ци В. Вин дел банд и Х. Ри керт сма тра ју да је основ-
но са зна ње о дру штву исто риј ске а не те о риј ске при ро де.  Но мо-
1) Др Дра ган Су бо тић: “Фа зе ис тра жи ва ња у при ме ње ној ме то до ло ги ји”,  Политичкаре

вија,бр.1/2009, Бе о град, стр. 281-283.
2)  Др Дра ган Су бо тић: “Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња”, Политичкареви

ја,бр.2/2009, Бе о град, стр. 297-298.



стр:239260.

- 241 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

тет ске су оне на у ке чи ји је пр вен стве ни циљ да утвр де оно што је 
у по ја ва ма оп ште, ну жно или за ко ни то. Иди о граф ске су оне на у ке 
ко је же ле да при ка жу ин ди ви ду ал ни ка рак тер про у ча ва не по ја ве 
у ње ној са мо свој но сти и из вор но сти. Основ на те за Вин дел бан да 
је да ни је дан до га ђај не мо же мо об ја сни ти пот пу но за ко ном већ 
да су за кон и до га ђа ји не рас ки ди во по ве за ни. Ри керт то по ку ша ва 
епи сте мо ло шки да обра зло жи, па ка же да се сви са др жа ји ствар но-
сти мо гу про у ча ва ти на при род но-на уч ни на чин, јер пра ви раз ли ку 
из ме ђу кул ту ре и при ро де. Сва ка ко на уч но са зна ње пу тем раз у ме-
ва ња, сма тра Макс Ве бер, мо ра да за до во љи два усло ва: а) да бу-
де сми са о но аде кват но (ако се са став ни де ло ви по на ша ња на ла зе 
у ме ђу соб ној сми са о ној ве зи); б) да бу де узроч но аде кват но (ако 
се на осно ву ис ку стве них уоп шта ва ња мо же за кљу чи ти да по сто ји 
од ре ђе на ве ро ват но ћа да се по ја ве до и ста де ша ва ју на тај на чин). 
Ве бер је кри ти ко вао би хеј ви о ри зам и за сту пао те зу да је по жељ но 
по сма тра ти уну тра шњи жи вот по је дин ца. По ре чи ма Ве бе ра по јам 
хо мо е ко но ми кус – чо ве ка ко га са мо ин те ре су је еко ном ски ин те рес 
оно га ко га не ин те ре су ју емо ци о нал не, срод нич ке или па три от ске 
по бу хе, је сте ти пи чан при мер иде ал ног ти па чо ве ка у ка пи та ли зму. 

По сто јао је чи тав сплет иде ја о ка рак те ру дру штве них на у ка. 
Тај сплет је ути цао на Ве бе ра да уоб ли чи свој при ступ ме то до ло-
гиј. На и ме, Ве бер је же лео да об је ди ни два раз ли чи та гле ди шта: 
исто риј ско и ан ти и сто риј ско гле ди ште дру штве них на у ка. По ку-
шао је да за у зме сред њи став и из ми ри ова два гле ди шта и по све-
тио је па жњу сле де ћим про бле ми ма:

а) схва та ње на че ла из бо ра пред ме та ис тра жи ва ња;
б) ста ву на у ке пре ма кул тур ним вред но сти ма;
в) на чи ну об ја шња ва ња дру штве них по ја ва, од но сно,
г) пој мов ној струк ту ри иде ал них ти по ва.

Ве бер је био под ве ли ким и не по сред ним ути ца јем Х. Ри кер та, 
ко ји сма тра да не по сто ји не ки објек тив ни кри те ри ју ми по ко ји ма 
би на уч ник мо гао да ода бе ре пред мет свог ис тра жи ва ња, је ди но 
ако по ђе од не ких вред но сти. Чо ве ка у су шти ни за ни ма од нос-ве за 
не ке по ја ве пре ма не кој вред но сти и да то пред ста вља осно ву за 
пред мет ис тра жи ва ња. 

Ве бе ру ни је са мо би тан из бор пред ме та ис тра жи ва ња већ и  
да ње го во те о риј ско уоб ли ча ва ње за ви си од дру штве них на у ка и 
са др жа ја кул ту ре. Та ко, ако је у не кој кул ту ри осно ва на вред ност 
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ма те ри јал но бла го ста ње он да ће у том ци љу – сме ру ићи на уч на 
ис тра жи ва ња. Ако је кул ту ра из гра ђе на на не ким дру гим си сте ми-
ма вред но сти (нпр: рат нич ка кул ту ра) у њој се на у ка не ће ни по ја-
ви ти.3)

За раз ли ку од Ри кер та ко ји је сма трао да све кул тур не вред но-
сти тре ба ин те гри са ти у је дан је дин ствен, објек ти ван и ко хе рен тан 
си стам, Ве бер не ве ру је у та кву мо гућ ност и сма тра да је ствар ност 
ира ци о нал на и да љу ди има ју раз ли чи те по ри ве и ста но ви шта, ко ји 
се ме ђу соб но су ко бља ва ју и да је не мо гу ће има ти је дин ствен си-
стем вред но сти. 

Ве бе ра су при вла чи ла и раз ли чи та по ли тич ка де ло ва ња као и 
од нос на у ке пре ма дру штве ној прак си. По ње му су два основ на 
раз ло га за што на у ка не мо же то ли ко ути ца ти на вред но сне ста во ве 
дру штва: 1. да је на у ка из гра ђе на на оде ђе ном вред но сном ста но-
ви шту, од но сно, 2. ствар ност је ира ци о нал на и са мим тим огра ни-
ча ва ути цај на у ке и ис ку стве ног за на ња. 

Он ипак сма тра да ни је бе зна ча јан ути цај на у ке на кул тур не 
вред но сти јер на у ка мо же пој мов но и сми са о но да по ка же шта тре-
ба учи ни ти да би не ко вред но сно ста но ви ште за жи ве ло и да ис пи та 
све објек тив не мо гућ но сти и тро шко ве, као и да про на ла зи ра ци о-
нал на сред ства за оства ри ва ње иза бра ног вред но сног ста но ви шта. 
Со ци о ло шко раз у ме ва ње и об ја шње ње су две ме то де схва та ња јед-
ног истог за дат ка. Об ја шње ње се за сни ва на из во ђе њу по је ди них 
по ја ва из не ких оп штих те о риј ских ста во ва и при ме ном те о риј ских 
са зна ња о узро ци ма и усло ви ма ко ји су пред хо ди ли тој по ја ви. Раз-
у ме ва ње се за сни ва на ра зли ци из ме ђу ме то да дру штве них и при-
род них на у ка, јер, раз у ме ва ње не ког умет нич ког де ла је по стиг ну-
то ако је схва ће на умет ни ко ва ви зи ја, ње гов стил и ако је от кри ве но 
шта је умет ник тим де лом хтео да по стиг не и ка же. Ве бер сма тра 
да ни је до вољ но да “раз у ме ва ње не ких дру штве них по ја ва бу де са-
мо су бјек тив но убе дљи во” већ и на осно ву не ког оп штег зна ња ис-
ку ства ко је нам да је на у ка. 

Ме то до ло шки ин ди ви ду а ли зам је пре тва ра ње но ми на ли стич-
ког те о риј ског схва та ња дру штва кроз ре зул тат де ло ва ња по је ди-
на ца ко ји га са чи ња ва ју. Овај но ми на ли стич ки при ступ не до пу-
шта да се по ступ ни је раз ви је при ка за на тех нич ка за ми сао о уло зи 
дру штве них на у ка. То је уви део и Ве бер и ука зао да је по не кад за 
раз не прак тич не по тре бе то по треб но чак и нео п ход но. По ње го вом 
3) Др Дра ган Су бо тић: “Те о риј ски окви ри ме то до ло шких ис тра жи ва ња”, Политичкаре

вија, бр. 3-4/2008, Бе о град, стр. 1512-1518.



стр:239260.

- 243 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.3/2009год.(XXI)VIIIvol=21

ми шље њу као и Дил та је вом, ве ли ка је пред ност дру штве них на у-
ка у мо гућ но сти раз у ме ва ња по на ша ња по је дин ца, за раз ли ку од 
при род них на у ка ко је се мо ра ју за до во љи ти от кри ва њем функ ци о-
нал них и узроч них ве за али и не мо гућ но сти раз ма тра ња њи хо вих 
еле ме на та.

У сре ди ште Ве бе ро вих кул тур но-исто риј ских ана ли за увек се 
на ла зи ис пи ти ва ње по је дин ца у од ре ђе ним исто риј ским дру штве-
но-кул тур ним усло ви ма. Он раз ли ку је не ко ли ко вр ста раз у ме ва ња: 
1. раз у ме ва ње за ми шље ног сми сла не ког де ла ња и от кри ва ње ве зе 
из ме ђу ци ље ва и сред ста ва ко ја се ко ри сте ра ди њи хо вог по сти за-
ња; 2. раз у ме ва ње емо тив но-афек тив ног по на ша ња кроз спо соб но-
сти ужи ва ња; 3. естет ско-умет нич ко раз у ме ва ње као ви ши сту пањ 
где се пси хо ло шко раз у ме ва ње по ве зу је са об ја шње њем и раз у ме-
ва њем по бу да као не по сред ним узро ци ма и по во ди ма од ре ђе них 
по сту па ка, као и об ја шње ње тих по сту па ка. Сва ко на уч но са зна ње 
пу тем раз у ме ва ња мо ра да за до во љи два усло ва: а) да бу де сми са-
о но (ту ма че ње не ког по на ша ња ти пич ног за не ки уоби ча јен на чин 
ми шље ња и осе ћа ња у да тој кул ту ри) и б) да бу де узроч но аде кват-
но са мо ако се на осно ву ис ку стве них уоп шта ва ња мо же за кљу чи-
ти да се она де ша ва ју на тај на чин.

Ве бер је у сво јим схва та њи ма иде ал ног ти па као по себ ног 
сред ства за об ја шња ва ње дру штве них по ја ва, тра жио сред ње ре-
ше ње из ме ђу ан ти те о риј ски рас по ло же ног исто ри зма и ап стракт-
не оп ште те о ри је. Ве бер спа да ме ђу со ци о ло ге ко ји су у свом ис-
тра жи ва њу ко ри сти ли упо ред на ис тра жи ва ња и ве ћи на ње го вих 
иде ал них ти по ва је на ста ла или као ре зул тат или као сред ство тих 
упо ред них ис тра жи ва ња, и на тај на чин је де ли мич но раз био окви-
ре опи сног исто ри зма. Ме ђу тим, он у сво јим ме то до ло шким ра-
до ви ма ни је ши ре об ра дио про бле ме и те шко ће упо ред них-со ци о-
ло шких ис тра жи ва ња. Сла бост Ве бе ро ве ме то до ло шке за ми сли су 
у гле ди шту да из бор про бле ма и прав ци у ко ји ма се они на уч но 
про у ча ва ју, за ви се у на у ци ис кљу чи во од по сто је ћих кул тур них 
вред но сти. То гле ди ште не узи ма у об зир да у дру штве ном жи во ту 
по сто је од прак тич них и људ ских вред но сти и при мар ни је објек-
тив не струк ту ре. Дру га сла бост Ве бе ро вог схва та ња од но са на у ке 
пре ма вред но сти ма, је што је он ја ко пот це нио мо гућ ност ути ца ја 
на у ке на ва же ће дру штве не вред но сти. Тре ћа сла бост је што ни 
Ве бер а ни дру ги пред став ни ци та ко зва не со ци о ло ги је раз у ме ва ња 
ни су мно го до при не ли раз во ју тех нич ких сред ста ва за ис тра жи ва-
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ње дру штве них по ја ва чак ни у обла сти при ку пља ња по да та ка, а 
ни су да ли ни зна чај ни ји по сти цај за уна пре ђе ње на чи на при ку пља-
ња на уч них ис ку стве них по да та ка.4)

Ме то до ло ги ја мо ра да има нор ма тив ни ка рак тер, да из гра ђу је 
нор ме ко јих тре ба да се при др жа ва ју на уч ни ци у ис тра жи ва њу. Те-
о риј ска на у ка је ор га ни зо ва но и ме то дич но на сто ја ње да се ра ци о-
нал но-ис ку стве ним пу тем до ђе до објек тив ног по у зда ног и пре ци-
зног, оп штег и си сте мат ског са зна ња о ствар но сти од но са и о оном 
ње ном де лу ко ји про у ча ва не ка на у ка.5) 

Објек тив ност по сма тра мо из два аспек та: од нос пре ма ствар-
но сти и основ не фор мал не осо би не на уч ног са зна ња: а) Објек-
тив ност као од нос пре ма ствар но сти зна чи пре све га без у слов ну 
те жњу да се при ли ком раз ма тра ња би ло ког про бле ма узи ма ју у 
об зир сви рас по ло жи ви ре ле вант ни ис ку стве ни по да ци, да се упор-
но тра га за но вим оба ве ште њи ма. Објек тив ност зна чи отво ре ност 
пре ма ствар но сти и но вим ис ку стви ма. б) Објек тив ност са фор-
мал не стра не са сто ји се у то ме да се ис тра жи ва ња из во де та ко да 
дру ги ис тра жи ва чи мо гу што лак ше по но ви ти и про ве ри ти њи хо ве 
ре зул та те. 

На у ка обич но оста вља нај сна жни ји ути сак на ла и ка фор мал-
ним обе леж ји ма сво је пре ци зно сти. Пре ци зност са зна ња са сто ји 
се у спо соб но сти да се у ис ку стве ним по ја ва ма,утвр де ма ње и те же 
при ме тљи ве раз ли ке ко је су ипак са знај но зна чај не. Пре ци зност 
са зна ња за ви си од ни за пој мов них, опе ра тив них и ана ли тич ко-син-
те тич ких пред у сло ва. Сва ка те жња за пре ци зно шћу јед не фа зе ис-
тра жи вач ког по ступ ка, ко ја ни је ускла ђе на са оним што је по стиг-
ну то у оста лим, у ства ри, је фор ма ли зам. Нај че шће се са сто ји у 
јед но стра ном ис ти ца њу не ког ме то до ло шког на че ла или по ступ ка. 

На че ла објек тив но сти, пре ци зно сти и си сте ма тич но сти ва же у 
ме то до ло ги ји свих на у ка. Си сте ма тич ност те о риј ских на у ка је из-
гра ђе на ис кљу чи во на те ме љу оп што сти са зна ња. Што је не ко са-
зна ње оп шти је, то има ши ри си сте мат ски зна чај. На уч ни за кон је 
дру ге при ро де и он је ис ку стве ни став ко ји из ра жа ва не ку оп шту 
осо бе ну по ја ву или не ки њи хов од нос, ко ји ну жно про из и ла зе из 
њи хо ве при ро де и од ре ђе них усло ва. Али сва ки за кон је ну жан од-
нос у окви ру не ке де тер ми ни стич ке струк ту ре. По сво јој ло гич кој 
при ро ди на уч ни за ко ни су оп шти ис ку стве ни ста во ви. Они из ра жа-
4) Ви де ти ши ре: Макс Ве бер: Методологијадруштвенихнаука, За греб, 1997, стр. 7-26.
5) Ви де ти оп штир ни је: Алек сан дар Но ва ко вић: “Ме то до ло ги ја кри тич ког ра ци о на ли-

зма”, Српскаполитичкамисао, бр. 1-2/2008, стр. 35-36.
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ва ју не ку кон сти ту тив ну осо би ну по ја ва од ре ђе не вр сте од но сно 
не ки ре ла тив но ста би лан и ну жан од нос из ме ђу по ја ва раз ли чи тих 
вр ста. Ме ђу тим, по ред за ко на ко ји су ор га ни че ни на је дан ду жи и 
кра ћи исто риј ски пе ри од, у дру штву де лу ју и оп шти ји за ко ни чи је 
је ва же ње у исто риј ском по гле ду да ле ко трај ни је.6) 

Дру га ло гич ка осо би на за ко на је сте да су они ап стракт ни, а 
не кон крет но-опи сни ста во ви. Ме ђу тим, от кри ва ње за ко на ни је 
са мо ста лан са знај ни циљ. Они слу же за об ја шња ва ње кон крет них 
по ја ва. Због то га се за ко ни на ла зе на раз ли чи тим ступ ње ви ма ап-
стракт но сти. Из нај ап стракт ни јих основ них за ко на из во де се кон-
крет ни ји за ко ни. 

На уч ни за ко ни су са мо јед на, ма да нео бич но зна чај на сте пе-
ни ца у те жњи за оп што шћу и си сте ма тич но шћу ко ја свој за вр шни 
об лик до би ја у на уч ној те о ри ји и на уч ном те о риј ском си сте му. Те-
о ри ју не ке на у ке са чи ња ва ју на од ре ђен на чин по ве за ни оп шти ис-
ку стве ни ста во ви по мо ћу ко јих она сре ђу је ис ку стве не по дат ке и 
об ја шња ва ис ку стве не по ја ве на оном под руч ју ствар но сти ко је је 
пред мет ње ног ис тра жи ва ња, као и усме ра ва да ља ис тра жи ва ња.

У струк ту ри те о ри је мо гу се раз ли ко ва ти три основ на еле мен-
та: (1) реч ник ко ји са др жи де фи ни ци је основ них пој мо ва ко ји се 
ја вља ју у по сту ла ти ма те о ри је; (2) од ре ђен број по сту ла та те о ри је; 
(3) ве ћи или ма њи број те о ре ма ко је су из ве де не из по сту ла та. По-
сту ла ти су нај оп шти ји те о риј ски ста во ви не ке те о ри је, из ко јих се 
мо гу из ве сти све оста ле ње не те о ре ме, и чи ја се тач ност про ве ра ва 
на осно ву ње них из ве де них за кљу ча ка.

Ана ли за струк ту ре и ка рак те ра на уч ног об ја шње ња по ка за ће 
је дан од основ них на чи на при ме не тих оп штих ста во ва. Дру ги на-
чин при ме не за ко на и те о ри ја до ла зи до из ра жа ја у на уч ним пред-
ви ђа њи ма. За ко ни и те о ри је су основ на сред ства на уч ног об ја шње-
ња, што ће се ја сно ви де ти из ње го ве струк ту ре. Сва ко раз ви је но 
на уч но об ја шње ње је де тер ми ни стич ке при ро де. По је ди но на уч но 
об ја шње ње мо же се од но си ти на (1) не ки оп шти став и (2) на по је-
ди нач не по ја ве од ре ђе не вр сте. То за ви си од при ро де ста ти стич ких 
по да та ка. На уч но об ја шње ње до би ја си сте мат ски ка рак тер при ме-
ном на уч них за ко на и те о ри ја.

У дру штву ко је ис тра жу ју со ци о ло ги ја, еко но ми ја и оста ле 
дру штве не на у ке по сто ји јед на спе ци фич на ка те го ри ја ис ку стве-
них чи ње ни ца – етич ко-кул тур не вред но сти. Том де ло ва њу вред-
6) Др Дра ган Су бо тић: Уводуметодологијунаучногистраживања, књ. 1, Но ви Сад - Бе-

о град, 2009, стр. 16-17.
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но сти ука зу ју ци ље ве, од ме ра ва ју ва жност ра зних мо гућ них ци ље-
ва на ко је се мо же усме ри ти де лат ност, по ста вља ју нор ме иде ал ног 
и до зво ље ног по на ша ња у ра зним об ли ци ма де лат но сти и у ра зним 
при ли ка ма, а ути чу на зна чај ко ји ће се при да ва ти по је ди ним дру-
штве ним по ја ва ма. Мно го ви ше спо ро ва има око дру гог об ли ка у 
ко ме вред но сти мо гу да се по ја ве у ис тра жи ва њу дру штве них на-
у ка. Тај дру ги об лик су вред но сни су до ви. Дру штве не по ја ве и од-
но си мо гу би ти пред мет вред но сне оце не и кри ти ке.7)

2.ТЕХНИКЕПРИКУПЉАЊАПОДАТАКА

2.1.Посматрање

По сма тра ње је при ку пља ње по да та ка о “по ја ва ма пу тем чул ног 
опа жа ња. По да ци до би је ни на уч ним по сма тра њем ће би ти тач ни ји 
од по да та ка чи је је ства ра ње ду го трај ни је и у ко ме уче ству ју ви ше 
ли ца без струч них осо би на по треб них за на уч но по сма тра ње. По-
сма тра ње про ши ру је ис тра жи вач ка ис ку ства. Трај ни јим по сма тра-
њем се мо же до би ти це ло ви та пред ста ва о при род ном, ма те ри јал-
ним, дру штве ним усло ви ма жи во та не ке за јед ни це. Ти до жи вља ји 
се ка сни је раш ћла њу ју, про ве ра ва ју и си сте мат ски раз ви ја ју”.8)

Мо гу се по сма тра ти са мо ак ту ел ни са др жа ји. Ва жно је по-
зна ва ти и ве зе са про шлим до га ђа ји ма и од нос пре ма за ми шље ној 
бу дућ но сти. По сма тра ње је до бро за при ку пља ње ин фор ма ци ја о 
спо ља шњим до га ђа ји ма дру штве ног жи во та. За то се дру га пси хич-
ка (уну тра шња) стра на те шко мо же уви де ти, и ни је мо гу ће ство-
ри ти ство ри ти пот пу ну сли ку о њој. Огра ни че ње по сма тра ња се 
од но си на не ки од ре ђе ни вре мен ски ход. За не ке по ја ве тре ба до-
зво ла за по сма тра ње. Рет ко ко до зво ли да се ства ри по сма тра ју у 
тре нут ку де ша ва ња. 

Упра во као об лик при ку пља ња по да та ка у ко ме се мо ра ус-
по ста ви ти трај ни не по сред ни од нос са пред ме том ис тра жи ва ња, 
по сма тра ње мо же би ти вр ло по де сан ор га ни за ци о ни оквир за упо-
тре бу оста лих по сту па ка и ефи ка сан ко рек тив њи хо вих ре зул та та. 
Основ на пред ност по сма тра ња као ме то де ис тра жи ва ња ма ни фе-
сти је се у не по сред ној спо зна ји ре ак ци је по сма тра не осо бе. Због 
чи ње ни це да осо ба ко ја се по сма тра обич но не зна да је по сма тра-
на, она ни је у мо гућ но сти да дâ не тач не ин фор ма ци је, већ сво јим 
7)  Ви де ти: Је ле на Пе шић: “Кри тич ко ми шље ње и на уч но са зна ње”, Српскаполитичка

мисао, бр. 1-2/2008, ИПС, Бе о град, стр. 12-13.
8) Др Дра ган Су бо тић: “Тех ни ке на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња”, Пословнаеконо

мија, бр. 2/2009, стр. 278-279.
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по на ша њем пру жа пра ву сли ку о ствар но сти. Уко ли ко се при ме ни 
ме то да по сма тра ња без уче ство ва ња ин тер вју и сте мо гу ће је из бе-
ћи ње гов ути цај на по на ша ње по сма тра не осо бе. Као што смо већ 
на по ме ну ли по сма тра ње је де фи ни са но као при ку пља ње по да та ка 
о по ја ва ма пу тем њи хо вог не по сред ног чул ног опа жа ња.9)

Ка ко је пут из ме ђу не ког са др жа ја ствар но сти и ис ку стве ног 
по да тка о ње му скра ћен до нај ма ње ме ре и ли шен свих по сред ни-
ка, оправ да но је прет по ста ви ти да ће ис ку стве ни по да ци до би је ни 
на уч ним по сма тра њем би ти тач ни ји од по да та ка чи је је ства ра ње 
ду го трај ни је и у ко ме уче ству је ви ше ли ца без струч них и оста лих 
осо би на по треб них за на уч но по сма тра ње. Је ди но се трај ним по-
сма тра њем мо же до би ти ком плет на пред ста ва о при род ним, ма те-
ри јал ним, дру штве но-ор га ни за циј ским и кул тур ним усло ви ма жи-
во та не ке за јед ни це или ор га ни за ци је, и о љу ди ма ко ји у њој жи ве 
и де лу ју.

Ни је сва ко по сма тра ње на уч но по сма тра ње. Као ме тод у дру-
штве ним на у ка ма, по сма тра ње мо ра да ис пу ни чи тав низ стро гих 
усло ва да би има ло епи тет на уч не ме то де. Та ко по сма тра ње мо ра 
да има сле де ће ка рак те ри сти ке: а) се лек тив ност; б) си сте ма тич-
ност; в) пре ци зност; г) про вер љи вост (ства ра ње и очу ва ње лан ца 
ем пи риј ске еви ден ци је); д) струч ност у по гле ду зна ња и ис ку ства 
ис тра жи ва ча.10)

Под пој мом ме то да по сма тра ња, услов но ре че но, под ра зу ме ва 
се вр ста ме то де на уч ног са ку пља ња по да та ка не по сред ним чул ним 
опа жа њи ма ма ни фе ста ци је по ја ве.

На ве де на де фи ни ци ја је услов на за то што се, по ко зна ко ји 
пут, по ја вљу је про блем раз гра ни че ња. У кон трет ном слу ча ју по ја-
вљу је се про блем раз гра ни че ња из ме ђу не по сред ног чул ног опа-
жа ња и дру гих на чи на при ку пља ња по да та ка. Ис каз не по сред но 
чул но опа жа ње зна чи да ис тра жи вач не по сред но сво јим чу ли ма 
по сма тра по ја ву.11)

По сто је раз ли чи те вр сте по сма тра ња на осно ву ко јих љу ди у 
сва ко днев ном жи во ту до би ју од ре ђе на оба ве ште ња. нај ве ћи број 
њих од ви ја се спон та но и не си сте мат ски и, као та ква, она не ма ју 
на уч ни ка рак тер, ни су на уч на. На уч на по сма тра ња се бит но раз-
ли ку ју. Она су ре ла тив но објек тив на, пред мет на, пре ци зна и си-
сте ма тич на и тре ба да за до во ље сле де ће усло ве: да слу же сти ца њу 
9) Во јин Ми лић: Социолошкиметод, 2. изд., Бе о град, 1978, стр. 143.
10) Исто, стр. 143.
11) Проф. др Мом чи ло Са кан: Методологијавојнихнаука, Бе о град, 2006, стр. 166.
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но вих на уч них са зна ња; да су усме ре на пре ма од ре ђе ном објек ту 
по сма тра ња; да су пла ни ра на (да ни су слу чај на); да су по сма тра-
чи струч но оспо со бље ни за ре а ли за ци ју по сма тра ња; да се по да ци 
(оба ве ште ња) бе ле же си сте мат ски и да се до би је ни по да ци мо гу 
кон тро ли са ти у по гле ду тач но сти и по у зда но сти.12)

У про це су по сма тра ња ис тра жи вач мо же у ма њој или ве ћој ме-
ри да “уче ству је у дру штве ним про це си ма ко ји су пред мет ис тра-
жи ва ња. Ис тра жи вач у про це су по сма тра ња мо же би ти: 1) пот пу ни 
уче сник; 2) уче сник по сма трач; 3) по сма трач уче сник и 4) пот пу ни 
(чи сти) по сма трач.

Чак и нај ши ре ор га ни зо ва но по сма тра ње, у ко ме би уче ство-
ва ли мно го број ни по сма тра чи ко ји су си сте мат ски рас по ре ђе ни по 
иза бра ном дру штве ном про сто ру, ни је до вољ но за ства ра ње пот пу-
не со ци о ло шке ис ку стве не еви ден ци је, јер по сма тра ње, има не ко-
ли ко има нент них ор га ни че ња од ко јих из два ја мо сле де ћа:

а) По сма тра ти се мо гу са мо ак ту ел ни ис ку стве ни са др жа ји, 
од но сно са мо оно што по сто ји или се зби ва у вре ме по-
сма тра ња. Баш за то што по сма тра ње не ма по треб ну вре-
мен ску ду би ну знат но сма њу је ње го ву вред ност у про у ча-
ва њу дру штве них по ја ва.

б) По сма тра ње је на ро чи то при клад но за при ку пља ње по да-
та ка о спо ља њим ма ни фе ста ци ја ма дру штве ног жи во та. 
По сма тра њем спољ них об ли ка по на ша ња вр ло је те шко 
из гра ди ти пот пу ни ју на уч ну сли ку пси хич ке стра не дру-
штве ног жи во та, а на ро чи то ње них це ло ви ти јих об ли ка.

в) При ку пља ње по да та ка о ду жим раз вој ним про це си ма по-
сма тра њем вр ло је спо ро. По сма тра ње је оба ве шта ва ње о 
по ја ва ма у њи хо вом спон та ном то ку. Бр зи на при ку пља ња 
по да та ка јед на ка је бр зи ни од ви ја ња по сма тра них про це-
са. 

г) Све што се у дру штву де ша ва “иза за тво ре них вра та” ни је 
при сту пач но ни по сма тра чу: Че сто се де ша ва да ис пи ти-
ва не гру пе при ста ју да ис тра жи ва ча на кнад но тач но оба-
ве сте о не ким сво јим по на ша њи ма не го да му до зво ле да 
та по на ша ња по сма тра док су у то ку.13)

По сма тра ње се у са вре ме ним со ци о ло шким ис тра жи ва њи ма 
по ја вљу је у раз ли чи тим об ли ци ма ко ји има ју раз ли чи то по ре кло.

Фи ло зоф Ђу ро Шу шњић сма тра да је ме то да по сма тра ња је ди-
на ис тра жи вач ка ме то да ко ја омо гу ћа ва да се “ин фор ма ци је о при-
12)  Исто, стр. 285.
13)  А. Ђи ли: Какосеистражује, За греб, 1974, стр. 61.
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род ним и дру штве ним по ја ва ма до би ју на не по сре дан на чин. Код 
свих дру гих ис тра жи вач ких ме то да, ис тра жи вач не ма не по ср дан 
до дир са по ја ва ма ко је по сма тра. Ова спе ци фич ност ме то де по сма-
тра ња да је јој из у зет ну епи сте мо ло шку пред ност у од но су на дру ге 
ис тра жи вач ке ме то де.”14)

По сма тра ње је при клад на ме то да за ис тра жи ва ње спо ља шњих 
ма ни фе ста ци ја ин ди ви ду ал ног и ко лек тив ног по на ша ња, али не 
да је нам си гур ни ја са зна ња о уну тра шњим, пси хо ло шким мо ти-
ви ма, же ља ма и оче ки ва њи ма. Пот пу но иден тич но спо ља шње по-
на ша ње по је ди на ца и гру па мо же да бу де усло вље но са свим раз-
ли чи тим мо ти ви ма, же ља ма и оче ки ва њи ма. Та ко на при мер, ако 
љу ди гла са ју за јед ну од лу ку на је дин ствен на чин, мо ти ви, же ље 
и оче ки ва ња мо гу би ти ве о ма раз ли чи ти. Не ко гла са за од ре ђе ну 
од лу ку за то што му се чи ни да је од лу ка ра ци о нал на, не ко из по-
тре бе да се увек сла же са дру ги ма, не ко због стра ха од ка зне, не ко 
из ка ри је ри стич ких раз ло га, итд. По на ша ње не мо ра да се сла же са 
лич ним ве ро ва њи ма и вред но сти ма.

Гру па вр ши сна жан ути цај на по је дин ца: сво јом струк ту ром, 
сво јим нор ма тив ним оче ки ва њи ма, сво јим ци ље ви ма, сво јом спе-
ци фич ном иде о ло ги ом, спе ци фич ним је зи ком гру пе (ко ји је че-
сто је зик на ре ђи ва ња), итд. По на ша ње по је ди на ца под од ре ђе ним 
усло ви ма та ко ре ћи пре ста је да за ви си од њи хо вих лич них осо би-
на и ско ро пот пу но је од ре ђе но про ме на ма у со ци јал ној си ту а ци-
ји. Ме от да по сма тра ња је на ро чи то при клад на за та кве слу ча је ве 
и са мо та да да је нај бо ље ре зул та те. Ре зул тат та квих по сма тра ња 
је обич но не ко но во са зна ње о ти по ви ма по на ша ње ко ји за ви се од 
ти па со ци јал не си ту а ци је. У од ре ђе ним си ту а ци ја ма љу ди по на-
вља ју сво је по на ша ње. Ова по ве за ност њи хо ва по на ша ња са ти пом 
со ци јал не си ту а ци је да је нам мо гућ но сти да пред ви ди мо њи хо во 
по на ша ње у бу ду ћим си ту а ци ја ма.

По сма тра ње као “јед на од ме то да при ку пља ња по да та ка о нај-
ра зли чи ти јим по ја ва ма дру штве ног жи во та раз ли ку је се од сва ко-
днев ног по сма тра ња у ни зу осо би на: (а) при ку пља ње по да та ка је 
ну жно се лек тив но, од но сно вр ши се у од но су на хи по те зу ко ју же-
ли мо про ве ри ти; не мо же се при ку пља ти све и сва шта, јер хр па не-
сре ђе них по да та ка не ма ни ка кве на ро чи те врд но сти; (б) по сма тра-
ње по на ша ња по је ди на ца и гру па вр ши се на си сте мат ски на чин, 
а ни ка ко слу чај но; ме сто по сма тра ња, вре ме по сма тра ња, усло ви 
14) Др Ђу ро Шу шњић: Критикасоциолошкогметода:Уводуметодологијудруштвених

наука, Ниш, 1973, стр. 47.
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по сма тра ња, број по сма тра ња, ве ли чи на гру пе ко ја се по сма тра, 
и низ дру гих чи ни ла ца мо ра ју се бри жљи во пла ни ра ти; (в) по сма-
тра ње вр ши до бро из ве жбан и стру чан ис тра жи вач, од но сно чо век 
ко ји нај бо ље по зна је по ја ву ко ју по сма тра и ци ље ве и про бле ме 
ко је же ли да ре ши по сма тра њем; че сто ни је мо гу ће за ми сли ти по-
сма тра ње без ко ри шће ња ни за тех нич ких сред ста ва чи је осо би не, 
мо гућ но сти и гра ни це ис тра жи вач мо ра да до бро по зна је.

Ме то до ло зи се углав ном сла жу да по сто је две основ не вр сте 
по сма тра ња – по сма тра ње с уче шћем и без уче шћа. По сма тра ње с 
уче шћем мо же да се по де ли:

1) Пот пу ни уче сник (по сма трач ста ну је, ра ди и жи ви у сре ди-
ни ко ју по сма тра, али сре ди на не зна ко је он: та ко по сма трач мо же 
да се за по сли у не ком пред у зе ћу као рад ник или у не кој уста но ви 
као слу жбе ник и да се по ко ра ва нор ма ма ра да и жи во та сре ди не, 
да уче ству је у фор му ли са њу груп них ци ље ва, да ја ча груп ну иде-
о ло ги ју, да бри не о груп ној кон тро ли и сти сте му од го вор но сти, да 
се бо ри за бо ље ме сто на хи је рар хиј ској ска ли ауто ри те та у гру пи, 
да бра ни гру пу од спо ља шњих при ти са ка, да уче ству је у до но ше-
њу од лу ка ва жних за гру пу, да се так ми чи око груп ног вођ ства и 
дру го).

2) Уче сник по сма трач (по сма трач пре у зи ма не ку рад ну уло гу, 
оба ве зан је да као и дру ги про во ди пу но рад но вре ме и да са ве сно 
оба вља свој по сао; уз гред по сма тра и по на ша ње дру гих ко ји зна ју 
да је он по сма трач и да је у њи хо вој сре ди ни ра ди на уч ног по сма-
тра ња).

3) По сма трач уче сник (по сма трач је до ста сло бо дан, мо же да 
ме ња уло ге, да се кре ће по дру штве ном про сто ру хо ри зон тал но и 
вер ти кал но; сре ди на у ко јој се по сма тра ње вр ши зна да је он по-
сма трач).

4) Чист по сма трач (по сма трач је оби чан гле да лац ра зних све-
ча них об ре да; као члан пу бли ке пра ти не ко ин те ре сант но су ђе ње; 
по сма тра штрајк итд.; ње гов од нос пре ма ис пи ти ва ној гру пи је 
при лич но уда љен и по вр шан и од но си се са мо на јав но по на ша-
ње).15)

Је дан од пр вих из во ра по сма та ња на ла зи се у ис тра жи вач кој 
тра ди ци ји ет но ло ги је и со ци јал не ан тро по ло ги је. До ова квог раз-
во ја по сма тра ња у ет но ло ги ји и со ци јал ној ан тро по ло ги ји до шло 
је сти ца јем ви ше окол но сти као што су про у ча ва на дру штва обич-
15) Исто, стр. 209.
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но би ла не пи сме на па у њи хо вој про шло сти ни је би ло мно го оба-
ве ште ња ни пи са них по да та ка.

У по зна том ме то до ло шком при руч ни ку чи ји су ауто ри Ја хо да, 
Дојч и Кук, по сма тра ње је по де ље но на:16) (1) по сма тра ње са уче-
ство ва њем или тзв. пар ти ци пи ра ју ће по сма тра ње; (2) си сте мат ско 
по сма тра ње и (3) по сма тра ње у екс пе ри мен тал ним усло ви ма.

Ова кла си фи ка ци ја по сма тра ња је не до вољ но раз ви је на, јер 
ис црп ни је ана ли зе по сма тра ња са уче ство ва њем по ка зу ју да по-
сма трач мо же да бу де у раз ли чи том, од но су пре ма ис пи ти ва ној 
сре ди ни, да пре у зи ма раз ли чи те уло ге и да у за ви сно сти од то га 
ме ња ка рак тер по сма тра ња. 

По сма тра ње са уче ство ва њем је нај те жи об лик со ци о ло шког 
при куп ња ња по да та ка, јер зат хе ва од ис тра жи ва ча да на из ве сно 
вре ме про ме ни на чин жи во та и укљу чи се у дру га чи је дру штве не 
при ли ке. Овај вид по сма тра ња је те о риј ски ко ри стан у екс пе ри-
мен тал ним ис тра жи ва њи ма и као сред ство за про ди ра ње у из ве сне 
вр ло за тво ре не дру штве не гру пе ко је на сто је да што ви ше огра ни че 
јав ност свог де ло ва ња. 

Ме ђу тим, по сма тра ње у уло зи пот пу ног уче сни ка ја вља се и 
у об ли ку ме мо ар ске ли те ра ту ре, где не по сред ни уче сни ци не ких 
про шлих дог ђа ја са оп шта ва ју јав но сти мно ге по је ди но сти свог ак-
тив ног уче ство ва ња у не ким об ли ци ма дру штве ног жи во та. Ме мо-
ар ској ли те ра ту ри на у ка у про шло сти ду гу је мно га сво ја зна чај на 
са зна ња. 

По себ на на уч на вред ност по сма тра ња са уче ство ва њем са сто-
ји се у то ме што оно омо гу ћа ва ис тра жи ва чу да у пу ној ме ри лич-
но до жи ви са др жај не ке дру штве не де лат но сти и си ту а ци је ко је се 
зна чај но раз ли ку ју од ње го вих уоби ча је них де лат но сти и на чи на 
жи во та. По сма тра чу се омо гу ћа ва да укљу чи ва њем у по сма тра ну 
сре ди ну сма њу је ути цај по сма тра ња на про ме ну ње ног ре дов ног 
на чи на по на ша ња и от кла ња ју пре пре ке ко је по сто је ка да се жи-
вот на ис ку ства са оп шта ва ју ли цу ко је не при па да ис тој дру штве ној 
гру пи. 

По сма тра ње у уло зи уче сни ка – по сма трач има пред ност, јер, 
по сма трач мо же да стек не мно го ду бље лич но ис ку ство о не кој 
дру штве ној де лат но сти и усло ви ма у ко ји ма се она оба вља, али у 
том слу ча ју он је чвр сто ве зан за пре у зе ту прак тич ну уло гу. Овај 
16) Во јин Ми лић: „Ме тод кри тич ке те о ри је“, Фи ло зо фи ја, (2), 1969, стр. 56.
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тип др штве ног од но са у ко ме пре о вла да ва по сма трач ка уло га да ле-
ко је по де сни ји за при ку пља ње си сте ма тич них из вор них по да та ка.

Уче снич ко по сма тра ње (на ен гле ском, par ti ci pant ob ser va tion) 
је је дан од “ве о ма по зна тих и ути цај них ис тра жи вач ких ме то да, 
од но сно ме то до ло ги ја, ко ји је раз ви ла аме рич ка ан тро по о ги ја у 20. 
ве ку. Овај ме тод пред ста вља зна чај ну ис тра жи вач ку стра те ги ју ко-
јој је циљ да по стиг не бли ско и ин тим но по зна ва ње да те ску пи не 
ин ди ви дуа (као што су вер ске, про фе си о нал не или де ви јант не ску-
пи не) и њи хо вих прак ти ко ва ња (прак си) пу тем ин тен зив ног укљу-
чи ва ња у ту људ ску ску пи ну и њен при род ни око лиш. Овај ме тод 
је из ни као из те рен ског ра да со ци јал них ан тро по ло га и из ур ба них 
ис тра жи ва ња Чи ка шке ан тро по ло шке шко ле.17)

У на у ци ни је до вољ но до ћи до не ких ори ги нал них иде ја, не го 
те иде је тре ба раз ви ти и до ка за ти и та ко их пре тво ри ти у на уч на 
от кри ћа. До ка зи ва ње је не из во дљи во без си сте мат ских из вор них 
по да та ка. За то се при лич но ду го ја вља те жња да се ши ре раз ви-
ја ју ис те мат ске мо гућ но сти по сма тра ња. Је дан од раз ло га је што 
не ко ли ко осо би на по сма тра ња знат но оте жа ва ју по сти за ње ње го ве 
си сте ма тич но сти.

Пр ва од тих осо би на са сто ји се у вре мен ско-про стор ној ор-
га ни че но сти опа жај ног по ља. При ку пља ње по да та ка по мо ћу по-
сма тра ња са сто ји се од ни за по је ди нач них опа жај них де ло ва чи ји 
је са др жај усло вљен то ком зби ва ња и упра во се те жи по сма тра ње 
што ма ње ме ња спон та ни ток по сма тра ња до га ђа ја.

Про цес по сма тра ња је пот пу но под ре ђен спон та ном рит му до-
га ђа ја. У го вор ном оп ште њу мо же се де си ти да са го вор ник ускла-
ди бр зи ну из но ше ња сво јих од го во ра са мо гућ но сти ма њи хо вог 
раз у ме ва ња и бе ле же ња. Обим исто вре ме ног опа жа ња раз ли чи тих 
ис ку стве них са др жа ја као и мо гућ ност њи хо вог пам ће ња и ре ги-
стро ва ња су огра ни че ни.

По сти за ње си сте ма тич но сти по сма тра њем оте жа ва раз ли чи та 
пра вил ност у ја вља њу ра зних дру штве них по ја ва. Што је не ка по-
ја ва ма ње ре гу лар на те же се при пре ми ти за ње но по сма тра ње, па 
ове по ја ве нај ви ше и из ми чу си сте мат ском по сма тра њу.18)

Све по ме ну те те шко ће у по сти за њу си сте ма тич но сти по сма-
тра ња про из и ла зе из те шко ћа објек тив ног ка рак те ра. Али по сти за-
ње ве ће си сте ма тич но сти по сма тра ња мо гу да оте жа ва ју из ве сни 
17) C.A. Mo zer: Методианкетирањауистраживањудруштвенихпојава, Бе о град, 1962, 

стр. 63.
18) Ма ри ја Бог да но вић: Методолошкестудије, Бе о град, 1993, стр. 63.
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те о риј ско-ме то до ло шки не до ста ци од но сно, те шко ће на уч не при-
ро де. Ово је вр ло ва жно јер се про на ла же њем бо љих на уч них ре-
ше ња мо гу сма њи ти мно ги не до ста ци по сма тра ња.

Де ло круг на уч не при ме не по сма тра ња ма лих гру па, од но сно, 
ове вр сте по сма тра ња је до ста ши рок. Она се нај пре раз ви ја у про-
у ча ва њу по је ди них уло га у ор га ни за ци ји ра да. Мно го број не зна-
чај не функ ци је оба вља ју ра зна те ла ко ја су по свом са ста ву ма ње 
гру пе. На чин ра да раз ли чи тих гру па за ви си од осо бе ног ка рак те ра 
њи хо вих за да та ка, ипак, раз ви ја ње оп штег по ступ ка по ма тра ња де-
лат но сти ма лих гру па мо же да знат но олак ша и уна пре ди њи хо во 
про у ча ва ње. 

Беј лсов (Ba les) си стем по сма тра ња ма лих гру па на стао је као 
ре зул тат ду го трај ног екс пе ри мен тал ног про у ча ва ња ма лих гру па. 
Он се са сто ји из кла си фи ка циј ске ше ме за раз вр ста ва ње по да та-
ка и на чи на по сма тра ња. Беј лсов мо дес се за сни ва на по сма тра њу 
свих об ли ка по на ша ња, сва ког по је ди нач ног чла на гру пе при че му 
се по на ша ња раз вр ста ва ју у 12 ап стракт них кла си фи ка ци о них је-
ди ни ца, што зна чи да се од  по сма тра ча зах те ва знат на спо соб ност 
ту ма че ња сми сла раз ли чи тих об ли ка по на ша ња. Окол ност да се 
Беј лсов на чин по сма тра ња раз вио у екс пе ри мен тал ним про у ча ва-
њи ма ма лих гру па у ла бо ра то ри ји ути цао је на чи та ву ор га ни за ци-
ју по сма тра ња. По сма тра ње је ор га ни зо ва но на објек ти ви стич ки 
на чин из ко јег је ис кљу чен сва ки од нос по сма тра ча и по сма тра не 
гру пе, чак и ви дљи вост њи хо ве фи зич ке при сут но сти. Бејлс је из-
гра дио и оквир ни на чин ана ли зе по да та ка. Ка ко се из вор ни по да ци 
при ку пља ју на вр ло ап стракт ној рав ни, мо гућ но сти њи хо ве да ље 
ана ли зе су огра ни че ни.

Основ но ана ли тич ко сред ство је из ра да про фи ла о по на ша њу 
гру пе као це ли не и сва ког чла на по је ди нач но. За ана ли зу ових про-
фи ла под јед на ко су по треб не две про цен ту ал не струк ту ре и то:

а) струк ту ра ко ја по ка зу је уче шће по је ди них вр ста по на ша ња 
у укуп ном по на ша њу по је дин ца; б) струк ту ра ко ја по ка зу је удео 
не ког об ли ка ње го вог по на ша ња у укуп ном бро ју по на ша ња исте 
вр сте чи та ве гру пе.

Си сте мат ско по сма тра ње у обла сти ра да – дру га гру па си сте-
ма за по сма тра ње раз ви ла се у пси хо фи зи о ло ги ји ра да, на ро чи то 
у ме ре њу вре ме на и по кре та у теј ло ри зму. Ови си сте ми се знат но 
раз ли ку ју по сте пе ну сво је раз ви је но сти. Не ки се од но се углав ном 
са мо на тех но ло шку стра ну по је ди них за ни ма ња.
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По што се раз не кла си фи ка ци је знат но раз ли ку ју у по гле ду ап-
стракт но сти сво јих ка те о ри ја, њи хо ва упо тре ба зах те ва раз ли чи-
ту струч ну спре му по сма тра ча. Ако је кла си фи ка ци ја кон трет ни ја 
мно го је лак ше раз вр ста ти по је ди нач на по сма тра ња; док рад са ап-
стракт ни јим кла си фи ка ци ја ма зах те ва ве ћу струч ност. Број по сма-
тра ча за ви си од раз у ђе но сти си сте ма, ве ли чи не по сма тра не гру пе 
и од ду жи не по сма тра ња. Овај на чин при ку пља ња по да та ка мо же 
се ис ко ри сти ти за си сте мат ско про у ча ва ње про це са при пре ма ња и 
до но ше ња ра зних од лу ка. 

Оп ште пра ви ло про у ча ва ња ма лих гру па ко је су на ста ле у 
ствар ном дру штве ном жи во ту, је сте да се све што се де ша ва на 
њи хо вим са стан ци ма не по сма тра из дво је но из ши рих дру штве-
них усло ва у ко ји ма се гру па на ла зи. По ло жај по је ди них чла но ва 
у гру пи за ви си од њи хо вог оп штег дру штве ног по ло жа ја, као и од 
по ло жа ја у не кој гра ни дру штве не ор га ни за ци је.

Је дан од пр вих из во ра со ци о ло шког по сма тра ња на ла зи се у 
ис тра жи вач кој тра ди ци ји ет но ло ги је и со ци јал не ан тро по ло ги је. 
Пр ви об лик, со ци о ло шког по сма тра ња су дру штва ко ја су по сма-
тра на би ла су не пи сме на. По сма трач ни је до вољ но по зна вао је зик 
сре ди не, учио га је у то ку ис тра жи ва ња, и за то је мо рао да што ви-
ше по сма тра. Дру ги об лик, со ци о ло шког по сма тра ња је про у ча ва-
ње из ве сне вр сте по ја ва, и то обич но по ја ве ко је спа да ју у дру штве-
ну па то ло ги ју. Тре ћи об лик со ци о ло шког ис пи ти ва ња је пре у зе та 
из со ци јал не пси хо ло ги је и со ци јал но-пси хо ло шког про у ча ва ња 
ма лих гру па у дру штву.

По сма трач у по сма тра њу са уче шћем: а) пот пу ни уче сник – 
по сма трач ра ди и жи ви у сре ди ни ко ју по сма тра, али сре ди на не 
зна ко је он. Ис пи ти ва на сре ди на не зна да је он са за дат ком да 
по сма тра, ње го ва функ ци ја је на мер но при кри ве на. б) Уче сник по-
сма трач – сре ди на ко ју он по сма тра, зна да он има уло гу по сма-
тра ча и да је у сре ди ни ра ди на уч ног по сма тра ња. в) По сма трач 
уче сник – по сма трач је до ста сло бо дан, мо же да ме ња уло ге, да се 
кре ће по дру штве ном про сто ру, сре ди на зна да је он по сма трач. г) 
Чист по сма трач – по сма трач је обич но гле да лац ра зних све ча но-
сти, као члан пу бли ке пра ти не ко ин те ре сант но су ђе ње, по сма тра 
штрајк и слич но. Ње гов од нос пре ма ис пи та ној гру пи је при лич но 
уда љен и по вр шан и од но си се са мо на јав но по на ша ње. 

Те шко ће по сти за ња си те ма тич но сти по сма тра ња об у хва та ју, 
на при мер, вре мен ска – про стор на ор га ни че ност опа жај ног по ља. 
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У раз го во ру са ис пи та ни ком од два три или пет ча со ва, мо гу се 
до би ти са мо не ке ин фор ма ци је из ње го ве про шло сти али не све. 
Огра ни чен обим пам ће ња и бе ле же ња по да та ка – за ви си од бр зи не 
во ђе ња ин тер вјуа. Ако са го вор ник бр зо од го ва ра на пи та ње, пи та-
ње је ко ли ко ће ис пи ти вач бр зо и пре ци зно бе ле жи ти. Не ма пра-
вил но сти у ја вља њу од ре ђе них по ја ва јер, ни кад не мо же мо пред-
ви де ти шта ће се де си ти. Те шко ће на уч не ме то де про ис ти чу из 
са зна ња да су мно ги ме то до ло шки про бле ми не до вољ но про у че ни.

Нај ви ше је у ме то до ло ги ји по стиг ну то у по сма тра њу ма лих 
гру па и по је ди на ца. Де ло круг на уч не при ме не ових ис тра жи ва ња 
је ве о ма ши рок. Нај пре су се раз ви ле у про у ча ва њу по је ди них уло-
га у ор га ни за ци ји ра да. По сма тра ње де лат но сти ма лих гру па мо же 
да олак ша и уна пре ди њи хо во про у ча ва ње. Неј лсов си стем по сма-
тра ња ма лих гру па је као си тем на стао као по сле ди ца ду го трај ног 
екс пе ри мен тал ног про у ча ва ња ма лих гру па. Овај си стем се са сто ји 
на по сма тра њу свих об ли ка по на ша ња, а не са мо вер бал ног, сва ког 
по је ди ног чла на гру пе, по на ша ње се раз вр ста ва ју у 12 ап стракт них 
кла си фи ка циј ских је ди ни ца, од по сма тра ча се зах те ва спо соб ност 
ту ма че ња сми сла раз ли чи тих об ли ка по на ша ња.

Та ко под руч је А и Б – по на ша ње од ко јих за ви си је дин стве ност 
и оп шта уну тра шња ат мос фе ра у гру пи, Бејлс на зи ва дру штве но 
– емо тив ним. Б и Ц – об у хва та по на ша ње ко ја се од но се на про-
на ла же ње ре ше ња по ста вље ног за дат ка. На при мер, си сте мат ско 
осам тра ње у обла сти ра да – се раз ви ло на осно ву пси хо фи зи о ло-
ги је ра да, на ро чи то на ме ре њу вре ме на и по кре та и чи ни га де вет 
гру па: 1) При ма оба ве ште ња; 2) Сре ђу је оба ве ште ња; 3) До но си 
од лу ке; 4) По твр ђу је или ис пра вља од лу ке ру ко во ди о ца; 5) Из да је 
на ло ге; 6) Са ве ту је – об ја шња ва; 7) Над гле да; 8) Из вр ша ва и 9) Ра-
ди на лич ном уса вр ша ва њу.

Слич не кла си фи ка циј ске ше ме мо гу се упо тре би ти кад се не-
ка гру па про у ча ва по сред но на осно ву за пи сни ка, сте но граф ских 
бе ле шки, маг не то фон ских сни ма ка и лич них из во ра. Из вор на оба-
ве ште ња мо ра ју би ти пот пу на и си сте ма тич на од оба ве ште ња до-
би је них си стем ским по сма тра њем. Ко ри сна су за про у ча ва ње ни-
за на уч них про бле ма. Дру го под руч је где се из вор ни по да ци мо гу 
при ку пља ти је про фе си о нал ни са др жај за ни ма ња у по де ли ра да, 
јер ни су сва за ни ма ња под јед на ко за сту пље на у под руч ју ра да. 

Ка да је реч о на сто ја њу да се си сте ма ти зу ју ком плек сни об ли-
ци со ци о ло шког по сма тра ња, по сто је три осо би не ком плек сног по-
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сма тра ња: 1) про у ча ва се не ки сло же ни дру штве ни об лик, на при-
мер, град ска че тврт уста но ва, пред у зе ћа и слич но, 2) по сма тра ње 
тра је ду же вре ме, на сто ји се да из гра ди оп шти ути сак, од но сно, 3) 
по ред по сма тра ња ко ри сте се и дру ги на чи ни при ку пља ња по да-
та ка. При мер у ан ке ти, пру ку пља ње по да та ка ор га ни че но на је дан 
ис тра жи ва ни мо ме нат, пре не го што поч не, мо ра ју се ре ши ти сви 
про бле ми ана ли зе са др жа ја и на чи на при ку пља ња. Ана ли за по чи-
ње ка да су сви по да ци већ при ку пље ни. Те о риј ске иде је ука зу ју на 
прав це у ко ји ма ис тра жи ва ње тре ба да се кре ће. У пр вом до дир ном 
са пред ме том ис тра жи ва ња, сти че се оп шти по чет ни ути сак, и про-
ши ру је се  у за ви сно сти од ци ље ва и ста ња у ко ме се на ла зи од ре-
ђен дру штве ни об лик. Про цес при ку пља ња по да та ка тра је ду го, и 
њи хо ва ана ли за се од ви ја у ета па ма.

2.2.Студијеслучаја

Ме то да сту ди је слу ча ја са сто ји се у ис тра жи ва њу свих ва жних 
аспе ка та не ке по ја ве или си ту а ци је, узи ма ју ћи за је ди ни цу про у ча-
ва ња по је дин ца, ор га ни за ци ју, со ци јал ну гру пу или би ло ко ју це-
ли ну.

Раз ли ку је мо три мо да ли те та при ме не ме то да сту ди је слу ча ја: 
1) ис тра жи ва ње по је ди нач ног са др жа ја; 2) ис тра жи ва ње слу ча ја у 
ни зу и 3) ис тра жи ва ње мо за и ка слу ча ја.

1. Код ис тра жи ва ња по је ди нач ног са др жа ја, ова ме то да се 
при ме њу је на кон кре тан пред мет. Тај пред мет се по сам-
тра изо ло ван на јед ном про сто ру, у јед ном вре ме ну и без 
мо гућ но сти по на шља ња ис тра жи ва ња.

2. Ис тра жи ва ња слу ча ја у ни зу има ју за јед нич ки пред мет 
ко ји је раз ву чен у вре мен ском кон ти ну и те ту и на раз ли-
чи тим про сто ри ма.

3. Ис тра жи ва ња мо за и ка слу ча ја су она код ко јих по сто ји 
за јед нич ки про блем и основ ни пред мет ис тра жи ва ња, де-
ло ви мо за и ка се ре а ли зу ју на раз ли чи тим ме сти ма у при-
бли жно исто вре ме.19)

Лич на јед на чи на по сма тра ча за ви си од пси хич ких осо би на 
по сма тра ча и на њу ути чу: 1) бр зи на, пре ци зност ка рак те ри сти ке 
опа жа ја; 2) усред сре ђе ност, љу ди се у том по гле ду до ста раз ли-
ку ју. Не ки су у ста њу да са ти ма по сма тра ју је дан исти при зор; 3) 
осо би не пам ће ња (за ви се од ин ди ви дуе). Не ки те же пам те, не ки 
има ју фо то граф ско пам ће ње, пам те све по је ди но сти; 4) тре нут но 
19)  Др Дра ган Су бо тић: “Ме то де на уч ног и ем пи риј ског ис тра жи ва ња”, Политичкареви

ја, бр. 2/2009, Бе о град, стр. 309-310.
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пси хич ко рас по ло же ње – не рас по ло жен, уз бу ђен, пре мо рен по сма-
тач је ма ње спсо о бан за пре ци зно по сам тра ње; 5) дру штве не ка-
рак те ри сти ке по сма тра ча об у хва та ју спо соб ност за ус по ста вља ње 
ко му ни ка ци је као и не по сред ност.

2.3.Разговор,упитникианализасадржаја

2. То су нај че шће упо тре бље на сред ства за при ку пља ње по да-
та ка у ис тра жи ва њи ма.

Основ на раз ли ка из ме ђу „ин тер вјуа (раз го во ра) и ан ке те (пи-
сме ног упит ни ка) са сто ји се у то ме што се ан ке том до би ја ју ин-
фор ма ци је без по сред ства ис пи ти ва ча, тј. са ми ис пи та ни ци пи сме-
но од го ва ра ју на пи та ња из ан ке те. Мно ге осо би не ко је тре ба да 
има ин тер вју, на рав но, ва же и за ан ке ту. Про бле ми око фор му ла ци-
је и ре до сле да пи та ња, од но са пи та ња пре ма основ ном про бле му 
ко ји се ис тра жу је, из бор из ме ђу пи та ња са за тво ре ним или отво ре-
ним од го во ри ма, прет ход но про ве ра ва ње пи та ња на ма њем узор ку, 
итд. – све су то про бле ми на ко је ис тра жи вач на и ла зи и при ли ком 
ко ри шће ња ан ке те у свр ху при ку пља ња на уч но ва ља них ин фор ма-
ци ја“.20)

Ин тер вју је тех ни ка ис пи ти ва ња ко јом се пу тем на уч ног раз-
го во ра из ме ђу ис пи ти ва ча и ис пи та ни ка до ла зи до по да та ка зна-
чај них за ис тра жи ва ње. Ин тер вју се од ви ја из ме ђу дво је и ви ше 
љу ди о не кој кон крет ној про бле ма ти ци. По сто је усме ре ни ин тер вју 
– има кон ци пи ра ну основ ну за раз го вор и не у сме ре ни ин тер вју – 
сло бо дан раз го вор. Раз ли ку је мо две вр сте стра те ги је ис пи ти ва ња: 
а) пси хо ло шку и б) ло гич ку.

а) Пси хо ло шка стра те ги ја чи ни на сто ја ње ис пи ти ва ча да што 
ви ше мо ти ви ше ис пи та ни ка за уче шће у ис тра жи ва њу и да га под-
стак ну да да исти ни те од го во ре. Ис пи ти ва ње не би тре ба ло да тра-
је ду же од 15-20 ми ну та, или, ако је у пи са ној фор ми (упит ник) 
8-10 стра на.

б) Ло гич ка стра те ги ја на во ди три мо де ла ор га ни за ци је пи та ња: 
1) лев ка, 
2) ба те ри ја и 
3) по ле де тер ми ни стич ки мо дел.

1) Мо дел ле вак. – Ис пи ти ва ње тре ба да кре не од ши рих, оп-
штих пој мо ва и ин фор ма ци ја и иде ка ужим (ле вак са осно-

20) Др Ђу ро Шу шњић: Критикасоциолошкеметоде–Уводуметодологијудруштвених
наука, Ниш, 1973. стр. 229.
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вом на го ре), а мо же да кре не од ужих и пре ци зни јих ин фор-
ма ци ја, а по том иде ка ши рим и оп штим (обр ну ти ле вак).

2) Мо дел ба те ри је на сто ји да пи та ња кон цен три ше у по себ не 
це ли не, а за тим се ме ђу соб но по ве зу ју и сла жу по ло гич ком 
ре до сле ду или по хи је рар хи ји.

3) По ли де тер ми ни стич ки мо дел има уну тра шњу ор га ни за ци ју 
пи та ња ве за них за је дан са др жај од го во ра ис пи та ни ка.

Ан ке та је тех ни ка при ку пља ња по да та ка ко ји се ко ри сти у ис-
тра жи ва њу дру штве них на у ка. До по треб них по да та ка се до ла зи 
та ко што ис пи та ник са мо стал но по пу ња ва пред ход но при пре мљен 
обра зац – упит ник или ан кет ни лист. Отво ре на пи та ња до зво ља ва-
ју ис пи та ни ку да спон та но фор му ли ше од го вор, док за тво ре ни тип 
пи та ња чи не она код ко јих ис пи та ник као свој од го вор би ра јед ну 
од по ну ђе них ал тер на ти ва. Број ал тер на ти ва се кре ће од 4-10, нај-
по год ни је су ли сте ко је има ју че ти ри до шест од го во ра, а нај јед-
но став ни је су оне ко је има ју два ал тер на тив на од го во ра (да-не). 
Упит ник је ин стру мент (фор му лар) чи јим се по пу ња ва њем до би ја-
ју тра же на оба е ште ња. Раз ли ка из ме ђу раз го во ра и упит ни ка је сте 
у до би ја њу оба ве ште ња без по сред ства ли ца ко је во ди раз го вор. 
Ис пи та ни ци су ли ца ко ја од го ва ра ју на пи та ња, би ло пи сме но или 
усме но. 

Ка да го во ри мо о вред но сти раз го во ра и упит ни ка де фи ни ше-
мо сле де ће: 1) по ступ ци по мо ћу ко јих се при ку пља ју оба ве ште-
ња, не за ви сни су од на уч ног ис тра жи ва ња; 2) на уч ни раз го вор и 
упит ник су се раз ви ја ли у те сној ве зи са ста ти стич ком те о ри јом 
узор ка; 3) пред но сти су у бр зи ни, ши рем кру гу љу ди, ко ји су њи ме 
об у хва ће ни.

Иден ти фи ку је мо три гру пе те шко ћа у ко ри шће њу по да та ка до-
би је них раз го во ром и упит ни ком: 1) епи сте мо ло шке, 2) пси хо ло-
шке и 3) дру штве не. 

1) Епи сте мо ло шке – где се до би је на оба ве ште ња ко ри сте у на-
уч не свр хе, на осно ву по сма тра ња и са мо по сма тра ња љу ди ко ји 
не ма ју струч не ква ли фи ка ци је. Све за ви си од струч но сти по сма-
тра ча, и по себ не те шко ће се ја вља ју код ис пи ти ва ња искре но сти и 
тач но сти по да та ка до би је них пу тем са мо по сма тра ња.

2) Пси хо ло шке – за ви се од по сма тра ча јер се узи ма у об зир 
пси хич ка раз ви је ност лич но сти, би стри на, мен тал ни склоп, обра-
зо ва ње, тре нут на при сут ност и слич ни фак то ри.
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3) Дру штве не су вид је зич ког ко му ни ци ра ња.
Пре пре ке ко је се ја вља ју су до зво ле за при ступ оба ве ште њи ма 

(јав на, по вер љи ва, тај на), као и је зич ке ба ри је ре (раз ли чи ти је зи ци, 
ди ја лек ти, тер ми но ло ги ја ко ја се ко ри сти) укљу чу ју ћи и спо соб-
ност усме ре ног и пи сме ног из ра жа ва ња (основ на ко му ни ка ци ја).

Нај ста ри ји об ли ци раз го во ра и упит ни ка ја вља ју се при ли ком 
ста ти стич ких по пи са и у ма сов ним ста ти стич ким ис пи ти ва њи ма. 

Кла си чан по пис је дру штве ног обе леж ја: на род ност, др жа-
вљан ство, ве ро и спо вест. Исто риј ска об ја шње ња се од но се на ис ку-
стве не са др жа је раз ли чи тог вре мен ско про стор ног оби ма и сло же-
но сти. Да би исто риј ско об ја шње ње би ло осно ва но пред тач но сти 
те о ри је мо ра да по сто ји и мо гућ ност поп ту ни јег опи са кон крет-
них по ја ва. Не ма на уч них про бле ма о ко ји ма на у ка не мо же у то ку 
вре ме на из гра ди ти бо ља и са вр ше ни ја ре ше ња. Ши ра исто риј ска 
син те за је сте збир по је ди нач но узе тих исто риј ских чи ње ни ца. Из-
вор на гра ђа оскуд ни ја ве ћа опа сност да исто риј ске син те зе не пре-
тво ре у шпе ку ла тив на до ми шља ња и кон струк ци је. 

Ана ли за са др жа ја је из ве де на из оп шти је ис тра жи вач ке ме то де 
по сма тра ња, због то га се сма тра тех ни ком по сма тра ња. Ана ли за 
са др жа ја је на чин сре ђи ва ња кван ти та тив них по да та ка о нај ра зли-
чи ти јим вр ста ма дру штве ног оп ште ња.

Пот пун об лик дру штве не ко му ни ка ци је са сто ји се од три еле-
мен та: 1) ода ши ља ча по ру ке, 2) при ма о ца по ру ке и 3) са др жа ја 
по ру ке. По ру ка под ра зу ме ва сва ки сим бо лич ки са др жај, упу ћен 
дру гом ли цу. Ана ли за са др жа ја слу жи као сред ство за про у ча ва ње 
ко му ни ка и цје. 

За пра во, ана ли за са др жа ја је ис тра жи вач ка тех ни ка за објек-
ти ван, си сте мат ски и кван ти та ти ван опис са др жа ја сим бо лич ке 
ко му ни ка ци је. Са др жај са оп ште ња се про у ча ва на што објек тив-
ни ји, си сте ма тич ни ји и кван ти та ти ван на чин. У исто риј ском раз-
во ју се по ја ви ла 30 го ди на про шлог ве ка и ко ри шће на је у Дру гом 
свет ском ра ту у ви ду по ли тич ке про па ган де, ис пи ти ва њу са др жа-
ја у умет но сти и умет нич ким прав ци ма, ма сов не кул ту ре (пе ва ча, 
спор ти ста, по ли ти ча ра), школ ских уџ бе ни ка, је зи ка.

На ве де но по ка зу је да је ме то да по сма тра ња из у зет но ва жна у 
ем пи риј ском ис тра жи ва њу, од но сно, при ку пља њу по да та ка за ка-
сни ја те о риј ска уоп шта ва ња, за кљу чи ва ња, об ја шње ња, па и мо гу-
ћа на уч на об ја шње ња, пре све га у обла сти дру штве них на у ка.
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DraganSubotic
AMETHODOFOBSERVINGINTHERESEARCH

Summary
Authorofthearticlewroteanappliedresearchinmetholo
gywithspecialaccountofobservingasatechniqueofcol
lectingempiricaldata.Theauthorunderlinedtheformsof
observingwithandwithout involvement,alsosystematic
observingandobservinginexperimentalconditions.The
authoranalyzedthesignificanceofdoseringinempirical
research inparticular in thefieldofsocialsciences,un
derliningthesignificanceofthecasestudymethod,and
the interviens and questionnaires in the data collecting
withintheresearch.Therearealsopresentedtheauthor`s
standpoints on the analysis of the content and personal
equationoftheresearcher.
KeyWords:methodology,empiricism,method,observing.
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