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Сажетак
У овом раду сажето је приказана истраживачка ба шти-

на со ци јал ног ра да и со ци јал них рад ни ка, као осно ва за сни ва ња 
на у ке со ци јал ног ра да. У при ка зу то ко ва ис тра жи ва ња у со ци-
јал ном ра ду иза бра ни су са мо ка рак те ри стич ни при ме ри и ис ку-
ства. Аутор кри тич ки при ка зу је ути ца је дру штве ни ох ис тра жи-
ва ња на праксу и науку социјалног рада. Приказани су примери 
првих истраживања реализованих од стране Џејн Адамс и Мери  
Ричмонд, као и веза између конституисања професије социјалних 
радника и истраживања у социјалном раду.

Аутор, такође, указује на паралени процес раз во ја со ци-
јал ног ра да у за јед ни ци и ис тра жи ва ња о и у ло кал ним за јед ни-
ца ма. При ка зу је се и ути цај друштвених околности и промена 
концепција економске и социјалне политике на токове истраживања 
у социјалном ра ду.

На кра ју ра да, раз ма тра ју се ис тра жи вач ке тен ден ци је и про-
тив реч но сти ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду на по чет ку два де сет-
пр вог ве ка. 
Кључ не ре чи: со ци јал ни  рад, со ци јални рад ник, со ци јал на ис тра жи ва-

ња, ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду, пи о ни ри ис тра жи ва-
ња у со ци јал ном ра ду, на у ка со ци јал ног ра да. 

* редовни професор Универзитета у Београду у пензији
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УТИЦАЈ ДРУШТВЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА 
НА СОЦИЈАЛНИ РАД

На раз вој на у ке со ци јал ног ра да, по ред других наука, со ци-
јал них и духовних покрета и друштвених делатности, посебно је 
утицало то што је со ци јал ни рад при мар но уста но вљен ра ди ба-
вље ња кон крет ним со ци јал ним про бле ми ма. Са мим тим, праг ма-
тич не по тре бе, прак тич на ре ше ња и иде је би ли су по треб ни ји и 
прихваћенији од концептуалних расправа и научног заснивања ове 
делатности. 

Развој дру штве них ис тра жи ва ња, по чев од парцијалних со ци-
јал них студија до социолошких и социо-еколошких истраживања у 
дру гој по ло ви ни XIX ве ка, омо гу ћио је бо ље по зна ва ње дру штве-
ног кон тек ста и пред ме та со ци јал ног ра да, као де лат но сти.

За хва љу ју ћи то ме, пр ва ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду 
су усме ре на пре ма кон крет ним со ци јал ним про бле ми ма (си ро ма-
штво, ми гра ци је, кри ми нал и сл.) или гру па ма по тен ци јал них или 
ре ал ни их ко ри сни ка со ци јал ног ра да (ге та, сла мо ви, ган го ви, ма-
ло лет ни пре ступ ни ци). 

На дру гој стра ни, на уч ни ути цај ни је увек био од лу чу ју ћи за 
прак су и пред мет но-ме тод ску усме ре ност со ци јал ног ра да. Нај бо-
љи при мер за то је ду го при сту тан ме ди цин ски мо дел со ци јал ног 
ра да. Иако је ети о ло шки и ак си о ло шки за сно ван на по зи ти ви стич-
ким иде ја ма, ње го ви бит ни ко ре ни су ис ку ства из кућ них по се та 
бо ле сни ци ма, по чев од сре ди не XIX ве ка и уво ђе ње со ци јал ног ра-
да у ме ди цин ске уста но ве. Та ко је, на при мер, др. Ри чард Та бот 
(Ric hard Ta bot) офор мио слу жбу со ци јал ног ра да у Ма са чу сет ској 
оп штој бол ни ци (Mas sac hu setts Ge ne ral Ho spi tal) 1905. го ди не, док 
је Бо стон ска шко ла за со ци јал ни рад 1912. го ди не уве ла спе ци ја ли-
за ци ју за рад у здрав ству. 

Дру штве на ис тра жи ва ња до кра ја XIX и по чет ком XX ве ка 
пра те про ти ву реч ни про це си: те жње ка спе ци ја ли за ци ји (исто риј-
ска, со ци о ло шка, пси хо ло шка и слич на ис тра жи ва ња), ства ра њу 
по себ них по ро ди ца на у ка и одва ја њу те о риј ских од при мен љи вих 
и прак тич них ис тра жи ва ња Та ко је, на при мер, Аме рич ко удру-
же ње дру штве них на у ка по че ло да се де ли на по себ на удру же ња 
исто ри ча ра, со ци о ло га, еко но ми ста1). 

Уоп ште но ре че но, за ни мљи во је по ме ну ти да се и ин сти ту-
ци о нал ни оквир ових ис тра жи ва ња раз ли ко вао, иако су и мно га 
те о риј ска ис тра жи ва ња би ла усме ре на пре ма со ци јал ним ре фор ма-

1) Ми ро слав Бр кић, За сту па ње у со ци јал ном ра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 
2010, стр. 4.
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ма. Та ко су со ци о ло шка и срод на ис тра жи ва ња спро во ђе на пре ко 
уни вер зи тет ских и ис тра жи вач ких ин сти ту ци ја, док су при ме ње на 
и прак тич на ис тра жи ва ња по др жа ва на и оства ри ва на од стра не ра-
зних фи лан троп ских, до бро вољ них и не фор мал них ор га ни за ци ја и 
удру же ња. У овом ду ху је На ци о нал на кон фе рен ци ја за до бро чин-
ство и ко рек ци ју под сти ца ла раз вој со ци јал них ак тив но сти, кра-
јем XIX ве ка, пу тем за ла га ња за ’на уч ну фи лан тро пи ју’ и по др шку 
кон крет ним со ци јал ним про јек ти ма.

Мно ге ми ло срд не ор га ни за ци је и удру же ња, укљу чу ју ћи и 
по мен ту На ци о нал ну кон фе рен ци ју, же ле ле су да при ме не на уч не 
прин ци пе у ба вље њу си ро ма шним по ро ди ца ма и ску пи на ма, по-
себ но оних у ко ји ма се си ро ма штво ре про ду ко ва ло. 

ПРВА ИСТРАЖИВАЊА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

Не ка ис тра жи ва ња, пред крај XIX и по чет ком XX ве ка, на-
ста ла су на осно ву по да та ка о си ро ма шним дру штве ним гру па ма, 
ко је су си сте мат ски бе ле жи ле и при ку пља ле фи лан торп ске и ми ло-
срд не ор га ни за ци је. Такo је и по крет на се ља ва ња (settlment mo ve-
ment) на стао око иде је ути ца ја на си ро ма штво, пу тем по бољ ша ња 
усло ва жи во та у со ци јал ном окру же њу. 

По је ди на со ци о ло шка ис тра жи ва ња под ста кла су и про ми-
шља ња, ма кар и де ли мич них, со ци јал них ре фор ми. Та ко је Чарлс 
Бут (Charls Bo ot) по ку шао да де фи ни ше кри те ри ју ме за ме ре ње си-
ро ма штва и дру гих со ци јал них про бле ма. Бу тов при лог де фи ни са-
њу ли ни је си ро ма штва, по себ но је ути цао на раз вој ме то до ло ги је 
утвр ђи ва ња и ме ре ња си ро ма штва и на прак су со ци јал не за шти те, 
а ти ме и со ци јал ног ра да. Ова ис тра жи ва ња има ла су ути цај на 
со ци јал не и ис тра жи вач ке де лат но сти, не са мо у Бри та ни ји, већ и 
у дру гим др жа ва ма, ме ђу ко ји ма по себ но у САД. Под овим ути ца-
јем је Rus sell Sa ge Fon da tion2), 1909. го ди не, об ја ви ла Из ве штај Ро-
бер та Ко ит Че пи на (Ro bert Co it Cha pin), под на сло вом: ’Жи вот ни 
стан дард рад нич ких по ро ди ца у Гра ду Њу јор ку’ (The Stan dard of 
Li ving Among Wor king men’s Fa mi li es in New York City). Rus sell Sa ge 
Fon da tion, фи нан си ра ла је још јед но ве ли ко ис тра жи ва ње по зна то, 
као Пит сбург шка ан ке та (Pittsburgh Sur vey), ко је је под воћ ством 
Па у ла  Ке ло га (Paul Kel logg) за по че то 1907. го ди не, док су пр ви 
ре зул та ти об ја вље ни 1910. го ди не. 

Овај про је кат оце њен је као ти пич но ис тра жи ва ње у со ци јал-
ном ра ду, јер је ин те рес пре нет са ана ли зе си ро ма штва и дру гих со-
ци јал них про бле ма у за јед ни ци, на про бле ме ве за не за ими гра ци ју 

2) Осно ва на је од стра не углед них де лат ни ка у со ци јал ној за шти ти



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2013, година 48. стр. 9-32.

12

и бр зу ин ду стри ја ли за ци ју. Пре мет ис тра жи ва ња је би ла ин ду-
стри ја че ли ка, од но сно рад ни ци у че ли ча на ма и њи хо ва су сед ства. 
Шест на ци о нал но по зна тих со ци јал них рад ни ка спро ве ло је ово 
ис тра жи ва ње, ко ри сте ћи кван ти та тив не и ква ли та тив не ме то де. 

Ва жно је ис та ћи и чи ње ни цу да је ово ис тра жи ва ње би ло 
усме ре но пре ма за ко но дав ци ма и вла сти ма, ка ко би се ства ра ле ис-
ти ту ци о нал не и за ко но дав не мо гућ но сти пре вен ци је и спре ча ва-
ња со ци јал них про бле ма, у овом слу ча ју рад нич ке кла се. Је дан од 
ре зул та та овог ис тра жи ва ња би ло је уво ђе ње по себ не за шти те на 
ра ду, због че стих не сре ћа на ра ду и за шти те ин ва ли да ге не рал но. 3) 

Пит сбург шка ан ке та под ста кла је мно га ис тра жи ва ња у за-
јед ни ца ма, по др жа ва них, не са мо од стра не Rus sell Sa ge Fon da tion, 
већ и од дру гих до на то ра. По ме ну та Фон да ци ја раз ви ла је по себ не 
кон сул тант ске услу ге за по моћ гра до ви ма и за јед ни ца ма око про је-
ка та и ис тра жи ва ња на ло кал ном ни воу. 

Про фе си ја со ци јал ног ра да на гло се раз ви ја од кра ја XIX ве-
ка из фи лан троп ских и ми ло срд них по кре та у Аме ри ци и Ве ли кој 
Бри та ни ји. У Аме ри ци су, на до бро вољ ној и до бро твор ној осно ви, 
ор га ни зо ва ни на сељ ски до мо ви (set tle ment ho u ses), не ка вр ста пре-
те че во лон тер ских цен та ра за со ци јал ни рад у под руч ји ма на се-
ље ним си ро ма шним, ими гран ти ма и дру гим со ци јал но угро же ним 
гру па ма. По ред на ту рал них и нов ча них по мо ћи, у овим до мо ви-
ма су ор га ни зо ва ни раз ли чи ти еду ка тив ни про гра ми (здрав стве но 
про све ћи ва ње, о по ро дич ном бу џе ту, сти ца ње рад них и про фе си о-
нал них ве шти на и сл.) и раз ли чи ти ви до ви по др шке и ра да са по-
ро ди ца ма. 

Из ових и дру гих слич них до бро вољ них ор га ни за ци ја, на-
ста ја ли су тзв. „при ја те љи по се ти о ци“ (fri endly vi si tors), ко ји су 
пр ви при ме њи ва ли рад са по је дин ци ма (ca se work) и по ро ди ца ма 
(fa mily ca se work), кроз ор га ни зо ва ње кућ них по се та. 

Прак са „на сељ ских до мо ва“ по ти че из Ен гле ске. Се мју е ла 
Бер нет (Sa muel Bar nett) и Џон Рас кин (John Ras kin) су 1884. го ди не 
осно ва ли сту дент ски дом у лон дон ском сла му, под на зи вом Тојн би 
дом (Toynbee Hall)). Иде ја је би ла да сту ден ти не по сред но упо зна-
ју сво је си ро ма шне ком ши је и сти чу зна ња о си ро ма штву, док би 
си ро ма шни сти ца ли ко ри сна зна ња и ме ња ли од ре ђе не на ви ке у 
кон так ти ма са сту ден ти ма. 

На кон по се та со ци јал них ак ти ви ста Ен гле ској, слич на прак-
са је уве де на и у САД-у, где су про бле ми ста но ва ња и си ро ма штва 
би ли још из ра же ни ји, за хва љу ју ћи ма сов ним ими гра ци ја ма и бр-
зом ра сту гра до ва. Пр ви та кав на сељ ски дом, ко ји је ка сни је пре-

3) Paul Kel logg, The Pittsburgh Sar vey (6 Vols), Rus sell Sa ge Fon da tion, New York, 1910.
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тво рен у сту дент ско на се ље осно ван је у New Yor ku 1886. го ди не. 
До 1890. го ди не ство ре но је око сто ти ну слич них до мо ва ши ром 
Аме ри ке.

На сељ ски до мо ви, од ко јих је нај по зна ти ји Хал Хо уз (Hull 
Ho u se) из Чи ка га, ин те ре сант ни су из нај ма ње два раз ло га. Пр во, 
због до при но са раз во ју пре вен тив них при сту па и ме то да бор бе 
про тив си ро ма штва, укљу чи ва ња си ро ма шних у раз ли чи те еду ка-
тив не, кул тур не, здрав стве не и со ци јал не ак тив но сти у за јед ни ци.

Дру го, обез бе ђи ва њем ис ку стве не еви ден ци је и по да та ка о 
ко ри сни ци ма со ци јал них услу га и ста нов ни ци ма на се ља, дра го це-
ним за ис тра жи ва ња и раз вој раз ли чи тих про је ка та и со ци јал них 
ак ци ја у за јед ни ца ма.4) 

Ком па ра ци ја на сељ ских до мо ва у САД и Ен гле ској по ка зу је 
да су осни ва чи и но си о ци ових об ли ка по др шке и по мо ћи угро-
же ни ма у пр вом слу ча ју ве ћи ном би ле же не са уни вер зи тет ским 
обра зо ва њем, док су у Ен гле ској, ту уло гу има ли му шкар ци про те-
стант ске ве ре. 

Са мим ти ме, вред но сна осно ва и ко ре ни ових и слич них до-
бро твор них уста но ва би ли су раз ли чи ти. На кра ју, у слу ча ју Аме-
ри ке, овај при ступ си ро ма штву и си ро ма шни ма пре ра стао је у 
по крет, та ко да је 1910. го ди не би ло пре ко че ти ри сто ти не та квих 
слу жби у на се љи ма.

ПИОНИРИ ИСТРАЖИВАЊА  
У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

За чет ни ца ма ис тра жи ва ња и на у ке со ци јал ног ра да сма тра ју 
се Ме ри Рич монд (Mary Ric hmond) и Џејн Адамс (Ja ne Ad dams).

Ви ше стру ко та лен то ва на, Ме ри Рич монд би ла је  ан га жо ва-
на у со ци јал ном ра ду као: прак ти чар, ге не рал ни се кре тар це ње них 
до бро твор них ор га ни за ци ја, ис тра жи вач, по пу ла ри за тор про фе си-
је со ци јал них рад ни ка, со ци јал ни ак ти ви ста и про та го нист со ци-
јал них ре фор ми. По себ но се за ла га ла за обу ку про фе си о нал них со-
ци јал них рад ни ка на На ци о нал ним кон фе рен ци ја ма до бро чин ства 
и ко рек ци је5). На дру гој стра ни, ис ку ства ко ја је Рич монд сте кла, 
као со ци јал ни рад ник на те ре ну, у окви ру до бро твор них ор га ни-

4) Ja ne Ad dams, Twenty Years at Hull-Ho u se with auto bi o grap hi cal no tes, una brid ged re pu bli-
ca tion, Mi ne o la, New York, First pu blis hed in 2008. by Do ver Pu bli ca tion, INC.

5) Из Аме рич ког удру же ња дру штве них на у ка 1879 го ди не из дво ји ла се Na ti o nal Con fe ren-
ce of Cha ri tas and Cor rec ti ons, ко ја је 1917. го ди не пре ра сла у На ци о нал ну Кон фе рен ци ју 
Со ци јал них Рад ни ка Аме ри ке (NCSW), ви ди оп шир ни је: Ми ро слав Бр кић, За сту па ње 
у со ци јал ном ра ду, Фа кул тет по ли тич ких на у ка, Бе о град, 2010.
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за ци ја, пре то чи ла је 1893. го ди не у не ку вр сту при руч ни ка за рад 
са си ро ма шни ма, уз де фи ни са ње ци ље ва и уло га со ци јал ног ра да.

Пу бли ка ци ју: „До бар ком ши ја у мо дер ном гра ду“ (Good Ne-
bor in Mo dern City) об ја вљу је 1907. го ди не. Еду ка тив не ак тив но-
сти на ста вља у пе ри о ду из ме ђу 1905. и 1910. го ди не са ра ђу ју ћи 
са Cha ri ti es, чи ја је уло га би ла да раз ви ја на став не ма те ри ја ле за 
Дру штва Ор га ни зо ва ног До бро чин ства. 

У кон цеп ту ал но-те о риј ском и праг ма тич ном сми слу Ме ри 
Рич монд је, у функ ци ји се кре та ра Бал ти мор ског удру же ња до бро-
твор них ор га ни за ци ја, раз ви ја ла ме ди цин ски мо дел со ци јал ног ра-
да, на осно ву из у ча ва ња по да та ка ових ор га ни за ци ја. Ана ли зи ра ла 
је ком би но ва ни ути цај дру штве них и су бјек тив них фак то ра на си-
ро ма штво и со ци јал не си ту а ци је до ма ћин ста ва. 

Ње но не по сред но прак тич но ис ку ство је ути ца ло на об ли ко-
ва ње те о риј ских и ме то до ло шких иде ја. Књи га „Со ци јал на ди јаг-
но за“ (So cial Di ag no sis) при мар но се усред сре ђу је ка со ци јал ном 
ра ду са слу ча јем, ко ји по сма тра као про цес усме рен ка раз во ју лич-
но сти, пу тем уза јам ног при ла го ђа ва ња из ме ђу чо ве ка и ње го вог 
со ци јал ног окру же ња6). 

У пе ри о ду из ме ђу 1910. и 1922. го ди не Ме ри Рич монд је раз-
ви ја ла и во ди ла лет ње се ми на ре за ру ко во ди о це до бро твор них ор-
га ни за ци ја ши ром САД-а. Исто вре ме но је би ла ис тра жи вач и пре-
да вач на Њу јорк шкој шко ли за чо ве ко љу бље (New York School of 
Phi lan tropy). 

При мер Ме ри Рич монд по ка зу је ка ко су у јед ној лич но сти 
би ле спо је не раз ли чи те, уло ге: прак ти ча ра, ис тра жи ва ча, пре да ва-
ча, ме на џе ра, ор га ни за то ра, за го вор ни ка про ме на и ре фор ми, со ци-
јал не ак ти вист ки ње и пи о ни ра но ви на у со ци јал ној сфе ри и у со-
ци јал ном ра ду. У исто ри ји со ци јал ног ра да ве о ма су рет ки слич ни 
при ме ри, са из у зет ком ње не са вре ме ни це Џејн Адамс. 

Џејн Адамс (1860–1935) је пр ва за сту па ла ко хе рент не ху-
ма ни стич ке иде је о со ци јал ном ра ду. Ма да је на пи са ла ве ћи број 
књи га, ни је по себ но те жи ла ака дем ској ка ри је ри. Ви ше су је ин-
те ре со ва ла ис тра жи ва ња и со ци јал ни ак ти ви зам, од на уч не и ака-
дем ске ка ри је ре, иако је јед но вре ме бли ско са ра ђи ва ла са со ци о ло-
зи ма чу ве не Чи ка шке шко ле. Адамс је, пре све га, би ла по ли тич ка 
и со ци јал на ак ти вист ки ња, чи та вог жи во та усме ре на ка по ма га њу 
љу ди ма да уна пре ђу ју и оства ру ју сво је по тен ци ја ле и људ скост. 
Као та ква, би ла је ви ше прак ти чар не го те о ре ти чар, али је у сво-
је иде је и прак су уме ла да уно си и ко ри сти зна ња ху ма ни стич ких 

6) Слич не иде је раз ви ја не су и у пу бли ка ци ји под на зи вом „What is So cial Ca se Work? An 
In tro duc tory De scrip tion“, об ја вље ној 1922. го ди не
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на у ка и број них ем пи риј ских ис тра жи ва ња, ко ја су по себ но би ла 
у мо ди по чет ком XX ве ка. По што је би ла кри тич на пре ма мно гим 
иде ја ма, на ла зи ма ис тра жи ва ња и прак си, не ки ауто ри на зи ва ју је 
„кри тич ким праг ма ти ча рем“, а ње ну те о ри ју „кри тич ким праг-
ма ти змом“. 

Су шти на те о ри је кри тич ког праг ма ти зма, би ла је у ин си сти-
ра њу на раз во ју де мо кра ти је ко јом би се ус по ста ви ла јед на кост, 
со ци јал на прав да и уни вер зал но обра зо ва ње, као је дан од на чи на 
очу ва ња људ ских пра ва. По што је и са ма ру ко во ди ла и уче ство-
ва ла у број ним со ци јал ним ис тра жи ва њи ма, при хва ће на је и као 
со ци о лог. Сма тра ла је да је уло га со ци о ло ги је у по мо га њу љу ди ма 
да во де бо ље жи во те и да мо гу да ути чу на усло ве и прет по став ке 
сво је до бро би ти. За сту па ла је став да на у ка не би тре ба ло са мо да 
ис тра жу је, већ и да бу де дру штве но ан га жо ва на и да за сту па си ро-
ма шне и угро же не. 

Ука зи ва ла је да су же не, де ца и ста ри, по себ но по го ђе ни не-
по вољ ним по сле ди ца ма ко је су ре зул тат ка пи та ли стич ког си сте-
ма, ми гра ци ја и со ци јал них про ме на у гра до ви ма. Од го вор на ове 
и дру ге со ци јал не про бле ме Адамс ви ди у раз во ју де мо кра ти је, 
за сно ва не на уче шћу свих гра ђа на, и у оп штем обра зо ва њу, као 
сред ста ву за уна пре ђи ва ње со ци јал них ин сти ту ци ја, кон тро ле од 
стра не за јед ни це и за по бољ ша ње сва ко днев ног жи во та. 

Адамс је укљу чи ва ла ве ли ки број же на у ху ма ни тар не ак-
тив но сти и ак ци је као ор га ни за тор и ин спи ра тор, али и као аутор 
мно гих про гра ма и про је ка та. Про па ги ра ла је иде је јед на ко сти и 
со ци јал не прав де, што је би ла цен трал на пре о ку па ци ја со ци јал них 
и ху ма ни стич ких по кре та кра јем XIX ве ка. У те о риј ском сми слу, 
по ла зи ла је од ста ва да кон цен тра ци ја мо ћи у ру ка ма не ко ли ци не и, 
по себ но, рас по ла га ње дру штве ним бо гат ством, пред ста вља ју иза-
зов и ри зик за де мо кра ти ју, чи ме је де фи ни са ла и сво је вред но сне 
ста во ве. 

У скла ду са сво јим људ ским и про фе си о нал ним прин ци пи-
ма, по све ћи ва ла је на ро чи ту па жњу раз во ју и ре а ли за ци ји обра зов-
них и еман ци па тор ских про гра ма у ко ји ма су, пр вен стве но, би ле 
укљу чи ва не же не. То је ра зу мљи во има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да 
су оне би ле но си о ци мно гих ак тив но сти у до ма ћин ству, а по себ но 
ве за них за еко но ми ку, функ ци о ни са ње по ро ди це и вас пи та ње де це. 

Адамс је са сво јом ин тим ном при ја те љи цо ма Елен Ге итс 
Стар (El len Ga tes Sta rr) осно ва ла Хал Ха уз 1889 го ди не. Згра ду за 
на сељ ски дом по кло нио је Чарлс Хал (Char les Hull), по чи јем пре-
зи ме ну је ин сти ту ци ја на зва на, али уз зна чај на лич на ма те ри јал на 
сред ства од на след ства Адам со ве. Ра зновс ни со ци јал ни, еду ка тив-
ни и осна жи ва ју ћи про гра ми би ли су усме ре ни пре ма по бољ ша-



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2013, година 48. стр. 9-32.

16

њу усло ва жи во та си ро ма шних у су сед ним на се љи ма и ка по мо ћи 
ма са ма ими гра на та да се при вик ну на но ве усло ве жи во та и да се 
но се са сво јим лич ним и жи вот ним про бле ми ма. Ак тив но сти су 
об у хва та ле и уче ње ен гле ског је зи ка, сти ца ње про фе си о нал них ве-
шти на, уна пре ђе ње здра вља и про ме не у окру же њу, уз за јед нич ку 
са рад њу. Хал-Хо уз је био до бро твор ни цен тар, ме сто оку пља ња и 
ху ма ни стич ког ан га жо ва ња же на из сред њих кла се у по ма га њу и 
по др шци си ро ма шним, ими гран ти ма и дру гим угро же ним по је-
дин ци ма и по ро ди ца ма у Чи ка гу. Ак тив но сти цен тра, по чи ва ле су 
на до на тор ству, до бро вољ но сти и укљу чи ва њу ве ли ког бро ја сту-
де на та и док то ра на та. Адамс је би ла во де ћи ор га ни за тор, ин спи ра-
тор и ру ко во ди лац мно гих про гра ма и по је ка та.

Уз уче шће ста нов ни ка овог на се ља из ве де на су број на со ци-
о ло шка ис тра жи ва ња и про јек ти, усме ре ни ка по бољ ша њу усло ва 
њи хо вог жи во та, што су пр ви при ме ри ак циј ског со ци јал ног ра да. 

Кон цеп ци ја и про гра ми Хал Ха у за пред ста вља ли су успе шан 
и сво је вр стан со ци јал ни и ак ци о ни екс пе ри мент, иако се Адам со ва 
су прот ста вља ла то ме да на сељ ске ку ће бу ду „со ци о ло шке ла бо ра-
то ри је“, већ да слу же као из вор по да та ка за ис тра жи ва ња, за за ко-
но дав не и дру ге ре фор ме. Ни су слу чај но у раз во ју на сељ ских ку ћа 
као сло ган слу жи ла три Р: Re se arch (ис тра жи ва ње), Re form (ре фор-
ма) и Re si den ce (ста но ва ње). Но си о ци про гра ма при ја те ља по се-
ти ла ца и на сељ ских ку ћа раз ви ја ли су но ве кон цеп те со ци јал них 
ак тив но сти и услу га за сно ва не на на уч ним кон цеп ци ја ма и ис тра-
жи ва њи ма, што се ка сни је из гу би ло из прак се због одва ја ња прак се 
од на у ке и ис тра жи ва ња. Адамс је прак тич но де мон стри ла зна чај 
по ве зи ва ња прак се и те о ри је, ис тра жи ва ња и на у ке, за хва љу ју ћи 
че му је за чет ник мно гих но вих при сту па со ци јал ним по тре ба ма и 
про бле ми ма љу ди у за јед ни ци.

У ме то до ло шком сми слу су, по ред ра да са слу ча јем, раз ви ја-
ни и ко ри шће ни рад са гру пом, ор га ни зо ва ње за јед ни це и со ци јал не 
ак ци је. Ове ак тив но сти укљу чи ва ле су и ан га жо ва ња око про ме на 
за ко но дав ства и де фи ни са ња со ци јал не по ли ти ке. Не ки од пр вих 
со ци јал них рад ни ка, по те клих из ова кве прак се, ко ри сти ли су со-
ци о ло шке те о ри је и ис тра жи ва ња о со ци јал ним дис функ ци ја ма и 
дру штве ним узро ци ма со ци јал них про бле ма, ка ко би по кре та ли 
од ре ђе не со ци јал не ре фор ме и пред ло ге пре ма вла ди ним и дру гим 
јав ним ин сти ту ци ја ма. На дру гој стра ни, мно ги со ци јал ни рад ни-
ци би ли су под ве ћим ути ца јем пси хо ло шких те о ри ја, што је већ у 
стар ту до ве ло до две раз ли чи те основ не ори јен та ци је у њи хо вом 
обра зо ва њу, али и у прак си, чи ји тра го ви се и да нас опа жа ју. Адамс 
је у сво јим ху ма ни стич ким со ци јал ним ак тив но сти ма, кам па ња ма 
и про гра ми ма ко ри сти ла ре зул та те на уч них ис тра жи ва ња, ста ти-
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сти ке и дру ге ре ле ват не ма те ри ја ле, чи ме су ови би ли до бро уте ме-
ље ни, и, на тај на чин, пред о дре ђе ни за успех. На то ме је те ме љи ла 
и сво је со ци јал но-по ли тич ке пре по ру ке и ста во ве, ко ји су из ло же-
ни у ко а у тор ском тек сту под на сло вом: „Ма пе и па пи ри Хал-Ха у-
за“ (Hull-Ho u se Maps and Pa pers 1895). Не ки ауто ри сма тра ју овај 
текст сво је вр сним ма ни фе стом ху ма ни стич ке со ци о ло ги је и со ци-
јал ног ра да. По ред оста лих за ни мљи вих и ко ри сних до при но са, у 
ис тра жи ва њу, чи ји су ре зул та ти ко ри шће ни у на ста ја њу  по ме ну те 
пу бли ка ци је, у из у ча ва ње људ ског по на ша ња и со ци јал них по ја ва 
уве ден је еко ло шки при ступ, ко ји је ка сни је при хва ћен и ко ри шћен 
од стра не со ци о ло га Чи ка шке шко ле. 

Иако је би ла при ста ли ца ква ли та тив них ис тра жи ва ња, 
Адамс ко ри сти и кван ти та тив на ис тра жи ва ња, по себ но кроз уво-
ђе ње ме то до ло ги је ма пи ра ња со ци јал них и де мо граф ских ка рак-
те ри сти ка ста нов ни штва на не ком под руч ју. На ован на чин се 
оства ру је бо љи увид у ра ши ре ност од ре ђе них со ци јал них по тре ба 
или про бле ма и пре ци зни је се од ре ђу ју при о ри те ти у со ци јал ним 
ак ци је и про гра ми ма. 

Иако је би ла успе шан пре да вач ши ром Аме ри ке и на мно-
гим уни вер зи те ти ма, члан Аме рич ког со ци о ло шког дру штва, ни је 
же ле ла да је ака дем ска ка ри је ра спу та ва сво јим узу си ма и пра ви-
ли ма и да огра ни ча ва ње не ста во ве, та ко да је ви ше па жње по све-
ти ла со ци јал ном ак ти ви зму. Ма ло је по зна то да је Адамс би ла пр ва 
Аме ри кан ка до бит ни ца Но бе ло ве на гра де за до бро чин ство 1931. 
го ди не, као при зна ње за ду го го ди шњи ху ма ни тар ни рад. Она је, та-
ко ђе, су де ло ва ла у ан ти рат ним кам па ња ма про тив уче шћа САД-а у 
Пр вом свет ском ра ту, чи ме је на ву кла гнев и има ла пу но про бле ма 
због сво јих ста во ва и ак тив но сти, али је би ла и су ви ше углед на да 
би тр пе ла и не ке фор мал не по сле ди це. За хва љу ју ћи сво јим ин те-
лек ту ал ним и људ ским схва та њи ма и ста во ви ма, као и ис тра жи вач-
ким по тре ба ма и ам би ци ја ма, Адамс је ве о ма бли ско са ра ђи ва ла 
са Од се ком за со ци о ло ги ју Чи ка шког Уни вер зи те та, и по себ но са 
Ал би о ном Смо лом (Al bion Small и То ма сом (Tho mas). При вр же-
ност ис тра жи ва њи ма на те ре ну би ла је за јед нич ка цр та со ци о ло га 
по ме ну тог од се ка и ове ху ма нист ки ње.7) Као со ци јал на ак ти вист-
ки ња она је ко ри сти ла со ци о ло шка и зна ња дру гих ху ма ни стич ких 
на у ка о чо ве ку, при ро ди људ ског дру штва и њи хо вим ме ђу соб ним 
од но си ма за де фи ни са ње по ли ти ке про гре са, пу тем ис ко ре њи ва ња 
бо ле сти дру штва, и за афри ма ци ју со ци јал не прав де, ка ко би се 
по мо гло љу ди ма да оства ре сво ју људ скост и са мо о ства ре ње. На-

7) Mla den Kne že vić, „Či ka ška ško la: is ku stva so ci jal nog ra da za so ci o lo gi ju i so ci o lo ških te o ri ja 
za so ci jal ni rad“, Lje to pis so ci jal nog ra da, Prav ni fa kul tet Sve u či li šta u Za gre bu, go di še te 16, 
broj 1/2009. 
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рав но, у то ме је за у зе ла ја сно вред но сно опре де ље ње, а то је стал на 
по др шка они ма ко ји су по себ но угро же ни у со ци јал ном и људ ском 
сми слу. 

УТЕМЕЉЕЊЕ ПРОФЕСИЈЕ И 
ИСТРАЖИВАЊА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

По чет ке про фе си је со ци јал ног ра да и ис тра жи ва ња у овој 
обла сти пра те стал не про тив реч но сти и ди хо то ми је. Та ко је у пр-
вим де це ни ја ма XX ве ка во ђе на исто вре ме на бор ба за уте ме ље ње 
про фе си је, али и за ње но на уч но и струч но за сни ва ње. Ова на сто-
ја ња пра ти ле су мно ге про ти ву реч но сти. На то је ме ђу пр ви ма упо-
зо рио Абра хам Флек снер (Abra ham Flex ner), је дан од еми нент них 
за го вор ни ка раз во ја про фе си је со ци јал ног ра да. Обра ћа ју ћи се На-
ци о нал ној кон фе рен ци ји со ци јал них рад ни ка он је по ста вио пи та-
ње: ’Да ли је со ци јал ни рад про фе си ја’? У од го во ру на ово пи та ње 
Флек снер је на гла сио да про фе си ја мо ра да се учи, од но сно „да 
мо ра да ко ри сти ла бо ра то ри је и се ми на ре ра ди обез бе ђи ва ња све-
жих чи ње ни ца и да стал на бу ји ца иде ја ко ја по ти че из ових из во ра 
чу ва про фе си ју од де ге не ра ци је у пу ку ру ти ну и од гу бље ња ње ног 
ин те лек ту ал ног и од го вор ног ка рак те ра“8) 

Ме ђу тим, уме сто ве ће осло ње но сти на со ци о ло шка и со ци-
јал на ис тра жи ва ња, прак са со ци јал ног ра да се углав ном ба зи ра на 
Фрој до вим те о риј ским по став ка ма и прак тич ним ис ку стви ма, што 
се нај бо ље ви ди и на при ме ру Ме ри Рич монд, ко ја је би ла усме ре-
ни ја ка де фи ни са њу ди јаг но стич ких про це ду ра и сред ста ва, не го 
ка со ци јал ним ис тра жи ва њи ма, као из во ру за осми шља ва ње ме то-
да про фе си о нал не про це не и ди јаг но зе у со ци јал ном ра ду. У не ким 
слу ча је ви ма, на гла ше не праг ма тич не по тре бе па чак и иде ло шки 
ути ца ји, за па же ни су и у обра зо ва њу за со ци јал ни рад. Та ко је, на-
при мер, Њу јор шка шко ла за со ци јал ни рад по ни кла из Њу јор шке 
шко ле за до бро чин ство 1910. го ди не, уме сто прет ход ног про гра ма 
за сно ва ног на се ри ји пре да ва ња из ре ле вант них дру штве них на у-
ка и на из бор ним кур се ви ма из со ци јал ног ра да са слу ча јем, уве ла 
про грам усред сре ђен на при руч не обу ке из прак се со ци јал ног ра да 
на слу ча ју. Ин те ре сант но је, та ко ђе, да су сви му шкар ци на пу сти-
ли Бо стон ску шко лу за со ци јал ни рад 1916. го ди не. Пред сед ник 
Хар вард ског Уни вер зи те та, са сво је стра не, сма трао је да је обу ка 
со ци јал них рад ни ка по год на за же не за рад у ал тру и стич ким со ци-
јал ним слу жба ма, али не и за обу ку му шка ра ца за ка ри је ре у јав-

8) Alex san der Flex ner, Is so cial work a pro fes sion?, in Pro ce e dings of Na ti o nal Con fe ren ce on 
Cha rity an Cor rec tion, Hild man, 1915, Chi ca go, стр. 59.
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ним слу жба ма и ру ко во ђе њу. Под ути ца јем ових и слич них ста во-
ва, Хар вард ски Уни вер зи тет је увео ака дем ски про грам со ци јал не 
ети ке за при пре му љу ди за ка ри је ре у со ци јал ним ис тра жи ва њи ма, 
со ци јал ним ре фор ма ма и упра вља њу. 

Дру ги при мер пред ста вља Чи ка шки Уни вер зи тет, где су му-
шкар ци са Од се ка за со ци о ло ги ју са ра ђи ва ли са Хал Ха у зом, али 
су би ли по све ће ни мо де ли ма објек тив них ис тра жи ва ња со ци јал-
них по ја ва и про бле ма, укљу чу ју ћи и број на те рен ска ис тра жи ва-
ња. На су прот то ме, Ви ша шко ла за ад ми ни стра ци ју у со ци јал ним 
слу жба ма, уста но вље на 1920. на овом Уни вер зи те ту, би ла је усме-
ре на пре ма ис тра жи ва њи ма, по себ но усред сре ђе ним ка ре ша ва њу 
кон крет них со ци јал них про бле ма.9)  По ме ну те тен ден ци је и про-
тив реч но сти оста ле су ду го при сут не и у обра зо ва њу со ци јал них 
рад ни ка и у ис тра жи ва њи ма у со ци јал ном ра ду, што је су жа ва ло 
те о риј ски и ме то до ло шки про стор за про мо ци ју и раз вој де лат но-
сти и про фе си је. 

У со ци о ло шкој ли те ра ту ри, пи о ни ри ма те мељ них, си сте мат-
ских и ди на мич ких ис тра жи ва ња за јед ни це сма тра ју се брач ни пар 
Ро берт (Ro bert) и Хе ле на Линд (He len Lind), ко ји су, кон крет ним 
ис тра жи ва њем сред њег гра да (Middltown), са ку пи ли дра го це не по-
дат ке о про це си ма, од но си ма и про ме ни за јед ни це у аме рич ком 
гра ду Mun cie и раз ви ли мо дел со ци о ло шког ди на мич ког и исто риј-
ског ис тра жи ва ња за јед ни це. 

Још су бли жа са др жин ско-пред мет ној усме ре но сти со ци јал-
ног ра да у за јед ни ци би ла ис тра жи ва ња про це са, по ја ва и про бле-
ма у за јед ни ци гру пе со ци о ло га и ан тро по ло га, по пу лар но на зва-
них при пад ни ци ма ’Чи ка шке шко ле’. Осни вач шко ле, Ро берт Парк, 
оку пио је, кроз раз ли чи те ак тив но сти ис тра жи ва ња со ци јал них 
про ме на и про бле ма, број не ис тра жи ва че, ме ђу ко ји ма су би ли: Ер-
нест Бар џес, Нилс Ан дер сон, Фре де рик Тра шер, Ро де рик Ме кен зи, 
Хар ви Зор банг, Па ул Кре си, Кли форд Шоу, Вол тер Ри клес, Лу ис 
Вирт и дру ги. У то ку ма ње од јед не де це ни је, из ме ђу два де се тих и 
три де се тих го ди на два де се тог ве ка, они су де таљ но ис тра жи ва ли 
раз ли чи те аспек те ур ба ни за ци је, од но са и про це са у гра ду Чи ка гу, 
ка ко то ни ка да ви ше, ни пре ни по сле то га, ни је ра ђе но у не ком гра-
ду. Ко ри шће ње раз ли чи тих ан тро по ло шких и со ци о ло шких ме то да 
и тех ни ка за ис тра жи ва ње про це са, од но са и по на ша њау ур бал ним 
усло ви ма да ло је дра го цен ме то до ло шки до при нос ис пи ти ва њу за-
јед ни ца, уз све мо гу ће ре зер ве или кри ти ке те о риј ских уоп шта ва-
ња или ста во ва пред став ни ка Чи ка шке шко ле. Не ка дру га аме рич-

9) L.M. Sho e ma ker, „Early con flicts in so cial work edu ca tion“, So cial Ser vi ce Re vi ew, 72, 1998: 
op. cit.,182. 
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ка ис тра жи ва ња ма лих гра до ва су, та ко ђе, сво је вр стан до при нос 
те о риј ско-ме то до ло шким осно ва ма со ци јал ног ра да у за јед ни ци. 

Два де се те го ди не, све до ве ли ке свет ске кри зе (1929 - 1934), 
би ле су злат не го ди не ис тра жи ва ња, укљу чу ју ћи и под руч је со ци-
јал ног ра да. Ве ли ки број ис тра жи ва ња у раз ли чи тим за јед ни ца ма 
био је по др жа ван од стра не мно гих фон да ци ја, али и ло кал них вла-
сти и са ве та за со ци јал ну за шти ту, ко ји су на ста ја ли, ка ко у САД 
та ко и у Бри та ни ји. Ме ђу тим, мно га од ових ис тра жи ва ња ни су 
по чи ва ла на те мељ ној ме то до ло ги ји, та ко да су њи хо ви ре зул та ти 
ви ше за ви си ли од кон сул та на та и њи хо вих ста во ва, не го од при-
ку пље них по да та ка10). На дру гој стра ни, со ци о ло шка ис тра жи ва ња 
све ви ше су за сно ва на на ре пре зен та тив ним узор ци ма ис пи та ни-
ка или по ро ди ца, по ред ко ри шће ња мо но граф ских и би о граф ских 
ме то да и упит ни ка. Исто вре ме но, ши ре се под руч ја и про бле ми 
ис тра жи ва ња и на дру ге со ци јал не про бле ме, осим си ро ма штва. 
На су прот то ме, про стор ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду се су жа ва 
и усме ра ва пре ма апли ка тив ним ре ше њи ма ве за ним за кон крет не 
про бле ме, а по себ но за со ци јал ни рад на слу ча ју. То нај бо ље илу-
стру је сле де ћи текст у ко ме се пра ви раз ли ка из ме ђу со ци јал них и 
ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду: „Ис тра жи ва ње у со ци јал ном ра ду 
је тра га ње за тех ни ка ма ко је со ци јал ни рад ни ци ко ри сте у ба вље-
њу људ ским про бле ми ма, би ло да су ин ди ви ду ал ни или при сут ни 
у чи та вој за јед ни ци“11). 

Ве ли ка Свет ска кри за (1929-1934) по ти сну ла је ин те ре со-
ва ње за ис тра жи ва ња уоп ште. При ти сну ти ре ал ним со ци јал ним 
про бле ми ма, по себ но си ро ма штвом и ма сов ном не за по сле но шћу, 
со ци јал ни рад ни ци ак тив но су уче ство ва ли у оства ри ва њу кон-
крет них про гра ма, а они ви ђе ни ји и у кре и ра њу но вих по ли ти-
ка. Та ко су, на при мер, Ха ри Хоп кинс (Ha rry Hop kins) и Френ цис 
Пер кинс (Fran ces Per kins), пр ва же на члан Ру звел то вог ка би не та у 
функ ци ји се кре та ра за рад, уче ство ва ли у при пре ми за ко на о со ци-
јал ном  оси гу ра њу, ко је је у САД-у уве де но тек 1935. го ди не. Слич-
но ово ме, со ци јал ни рад ни ци у Ен гле ској су, као чла но ви ра зних 
ко ми те та, од бо ра, ко ми си ја и рад них гру па, уче ство ва ли у ства ра-
њу кон цеп та ко ји је ка сни је био по знат као со ци јал на по ли ти ка др-
жа ве бла го ста ња. Ово ме тре ба до да ти ма ло по зна ту чи ње ни цу да 
су, за хва љу ју ћи про гра ми ма јав них ра до ва у окви ру „Но вог пу та“ 
(New Deal), про ши ре на под руч ја со ци јал ног ра да на се о ском под-
руч ју (ru ral so cial work) и у рад ним сре ди на ма (oc cu pa ti o nal so cial 
work). Са исто риј ског, те о риј ског и ме то до ло шког аспек та ве о ма 

10) Da vid Austin,  Hi story of Re se arch in So cial Work, En cic lo pe dia of So cial Work, 19th Edi tion, 
Was hing ton, DC: NASW, 2003.

11)  Ibi dem, стр. 420.
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је зна чај но ис тра жи ва ње ко је је 1939. го ди не ини ци рао Ке бот (Ca-
bot) по зна то под на зи вом: „Кем бриџ-Са мер вил сту ди ја о мла ди ма“ 
(Cam brid ge-So mer vil le Youth Study). Сту ди ја је за свој пред мет ис-
тра жи ва ња има ла ути цај со ци јал них слу жби на ма ло лет нич ко пре-
ступ ни штво. Ово ис тра жи ва ње ин те ре сант но је због свог лон ги-
ту ди нал ног ка рак те ра (за по че то је 1939, а за вр ше но 1945. го ди не, 
док су ре зул та ти об ја вље ни тек 1951. го ди не).12) Дру гу бит ну ка-
рак те ри сти ку овог ис тра жи ва ња пред ста вља ши рок об у хват ма ло-
лет ни ка (650 укуп но), по де ље них у две гру пе: „ко ри сни ци“ услу га 
(ма ло лет ни пре ступ ни ци) и „упо ред на гру па“ (дру ги мла ди), што 
пред ста вља пр ви при мер ко ри шће ња упо ред ног ме то да у со ци јал-
ном ра ду. Нај зад, сту ди ја има ка рак тер ак ци о ног ис тра жи ва ња, јер 
је сва ки ма ло лет ник имао лич ног са ве то дав ца, не ку вр сту жи вот-
ног мен то ра, што је тре ба ло да ути че на ефи ка сност де лат но сти со-
ци јал них слу жби у за шти ти ма ло лет них пре ступ ни ка. Иако укуп ни 
ре зул та ти по ме ну тог ис тра жи ва ња ни су би ли спек та ку лар ни, оно 
је оста ло исто риј ски при мер пр вог ду го трај ног, упо ред ног и апли-
ка тив ног про јек та у со ци јал ном ра ду у за јед ни ци. 

ИСТРАЖИВАЊА ПОДСТАКНУТА РАЗВОЈЕМ 
СОЦИЈАЛНОГ РАДА  У ЗАЈЕДНИЦИ 

Су прот но уоби ча је ним ми шље њи ма о раз во ју, уво ђе њу и ко-
ри шће њу со ци јал ног ра да са по је дин цем (со ци јал ни рад на слу ча-
ју) и не што ка сни је со ци јал ног ра да са гру пом, исто риј ски по да ци 
го во ре о ства ра њу ис тра жи вач ких, кон цеп ту ал них и ис ку стве них 
осно ва со ци јал ног ра да у за јед ни ци. Пејн (Payne) твр ди да је, исто-
риј ски гле да но, со ци јал ни рад у за јед ни ци про цве тао у истим аме-
рич ким или бри тан ским уста но ва ма у ко ји ма су у XIX и ра ном XX 
ве ку по ни кли со ци јал ни рад  са по је дин цем и са гру пом. По себ но 
су би ле зна чај не уста но ве ко је су омо гу ћа ва ле сту ден ти ма из сред-
ње кла се да ра де у под руч ји ма у ко ји ма је жи ве ла рад нич ка кла са и 
у си ро ма шним ло ка ли те ти ма, па је би ло при род но да се они окре ћу 
и ра ду са за јед ни ца ма и у за јед ни ца ма.13) Мо же се за кљу чи ти да пр-
ва дра го це на те о риј ско-ме то до ло шка ис ку ства, ре ле вант на за раз-
вој со ци јал ног ра да у за јед ни ци, по ти чу из број них и ра зно вр сних 
со ци о ло шких и ан тро по ло шких ис пи ти ва ња за јед ни ца, нај че шће 
ло кал них. Ови ко ре ни дра го це ни су по себ но у ме то до ло шко-те о-
риј ском сми слу, што је ве за но и за ка рак тер си сте ма со ци јал них 

12) Ro bert L Bar ker, Mi le sto nes in the De ve lop ment of So cial Work and So cial Wel fa re, Was hing-
ton DC: NASWPRESS.

13) VI de ti: Mal colm Payne, Sa vre me na te o ri ja so ci jal nog ra da, Ba nja Lu ka, Fi lo zof ski fa kul tet, 
2001.
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слу жби или услу га у та да нај ра зви је ни јим др жа ва ма - Сје ди ње ним 
Аме рич ким Др жа ва ма  и Ен гле ској. На и ме, по че ци ор га ни зо ва-
ног пру жа ња услу га у сфе ри за до во ља ва ња со цио-за штит них по-
тре ба гра ђа на, ве зу ју се за по ја ву ху ма ни тар них и фи лан троп ских 
удру же ња. Пр ве та кве ор га ни за ци је на ста ју у Ен гле ској и САД-у, 
обра зу ју се на те ри то ри јал ном ни воу, у ци љу пру жа ња по мо ћи ло-
кал ном ста нов ни штву. Сто га и не чу ди да су осно ве со ци јал ног ра-
да у ло кал ној за јед ни ци по ста вље не упра во на под руч ји ма ових 
зе ма ља, пре све га, у САД-у, у ко ји ма су прак тич на ис тра жи ва ња, 
од у век има ла пред ност над те о риј ским уоп шта ва њи ма. Раз во ју со-
ци јал ног ра да у за јед ни ци до при не ла је, та ко ђе, де цен тра ли зо ва на 
ор га ни за ци ја со ци јал них слу жби у Ен гле ској. На и ме, на осно ву За-
ко на о ло кал ним вла сти ма из 1929. го ди не, над ле жност со ци јал не 
и здрав стве не за шти те пре не та је на ло кал не вла сти, што је под ста-
кло раз вој со ци јал но-здрав стве них про гра ма и ис тра жи ва ња у за-
јед ни ци. Ка да је реч о аме рич ким ис ку стви ма, она су не што спе ци-
фич ни ја, јер је кључ ни мо тив за раз вој со ци јал ног ра да у за јед ни ци 
би ло од су ство ко ор ди на ци је и раз де ље ност де лат но сти раз ли чи тих 
со ци јал них, ве ћи ном, до бро твор них аген ци ја. Раз во ју со ци јал ног 
ра да у за јед ни ци зна чај но су до при не ле и пр ве сту ди је о со ци јал-
ном ра ду у ло кал ној за јед ни ци на ста ле по чет ком два де се тих и три-
де се тих го ди на про шлог ве ка (Lin de man, 1921, De vi ne, 1922, Ste-
i ner, 1930.). У њи ма се фор му ли шу пр ве де фи ни ци је со ци јал ног 
ра да у ло кал ној за јед ни ци, од ре ђу је ње гов пред мет, ци ље ви, са др-
жа ји, спе ци фич не уло ге со ци јал них рад ни ка. На ба зи те о риј ских 
рас пра ва и под при ти ском по ме ну тих прак тич них по тре ба, На ци-
о нал на кон фе рен ци ја за со ци јал ни рад САД-а, по чет ком три де се-
тих го ди на фор ми ра ви ше ис тра жи вач ких гру па, под ру ко вод ством 
Ро бер та Ле и на (Ro bert La ne). Њи хов основ ни за да так са сто јао се 
у ис пи ти ва њу мо гућ но сти при ме не и прак тич ног за сни ва ња ме то-
до ло шког прин ци па у со ци јал ном ра ду, чи ји ће се фо кус де ло ва ња 
при мар но оства ри ва ти на ло кал ном ни воу. На На ци о нал ним кон-
фе рен ци ја ма со ци јал них рад ни ка, одр жа ним то ком 1939. и 1940. 
го ди не у Њу јор ку, Ле ин је пред ста вио ре зул та те до ко јих су до шле 
ис тра жи вач ке гру пе ко ји ма је ру ко во дио. Том при ли ком под нео је 
два из ве шта ја: „По ље ор га ни за ци је за јед ни це“ (Fi eld of Com mu nity 
Or ga ni za tion)) и „Из ве штај гру пе за про у ча ва ње про це са ор га ни-
за ци је за јед ни це“ (Re port of Gro up Studying the Com mu nity Or ga ni-
za tion Pro cess) у ко ји ма се не ну де екс пли цит не де фи ни ци је, али 
се ин ду ку ју оп шти ци ље ви со ци јал ног ра да у ло кал ној за јед ни ци. 
Ле и нов из ве штај по ста вио је те ме ље со ци јал ног ра да у ло кал ној 
за јед ни ци, под ста као мно ге рас пра ве и, јед ном реч ју, пред ста вљао 
је пут за да ља ис пи ти ва ња мо гућ но сти и на чи на за ње го ву при-
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ме ну.14) Ле и но ви из ве шта ји под ста кли су на ста нак чи та вог ни за 
сту ди ја о со ци јал ном ра ду у ло кал ној за јед ни ци. Та ко Ве ин Мек 
Ми лен (Wayne Mc Mil len 1945.) при хва та и раз ра ђу је основ не Ле и-
но ве иде је, за ла жу ћи се за ус по ста вља ње ко ор ди на ци је из ме ђу раз-
ли чи тих со ци јал них слу жби, ба зи ра не на за јед нич ком пла ни ра њу 
и фи нан си ра њу. Исто вре ме но, по ја вљу је се све ви ше сту ди ја ко је 
ука зу ју да се и по ред убр за ног еко ном ског ра ста у САД-у по ве ћао 
број си ро ма шних, де при ви ра них, не за по сле них, нео бра зо ва них и 
здрав стве но не про све ће них, фи зич ки и мен тал но хен ди ке пи ра них. 
У прак тич ном сми слу не ки ру ди мен тар ни об ли ци со ци јал ног ра да 
у за јед ни ци у Ве ли кој Бри та ни ји раз ви ја ни су још то ком XIX ве ка 
у ви ду ко ор ди на ци је и усме ра ва ња со ци јал них ак тив но сти пре ма 
на се љи ма и ло кал ним за јед ни ца ма и пре ко ор га ни за ци ја и по кре-
та ко ји су ор га ни зо ва ни на прин ци пи ма до бро вољ ног удру жи ва-
ња и са мо ор га ни зо ва ња (Дру штво до бро твор них ор га ни за ци ја, 
При ја тељ ска удру же ња, по кре ти за уза јам ну за шти ту, син ди ка ти, 
ко о пе ра ти ве и сл.). Ови по кре ти и во лон тер ске ор га ни за ци је, би-
ли су усме ре ни не са мо пре ма по мо ћи по је дин ци ма, већ и пре ма 
со ци јал ним про бле ми ма у ло кал ним за јед ни ца ма, че му су на уч ну 
осно ву да ва ла већ по ме ну та ис тра жи ва ња Чар лса Бу та. Ме ђу тим, 
ка ко то при зна ју и са ми бри тан ски пи сци Па ул Хен дер сон и Де и-
вид То мас (Paul Hen der son & Da vid N. Tho mas,),15)  раз ви је не кон-
цеп ци је со ци јал ног ра да у за јед ни ци на ста ју на тлу Аме ри ке, док 
је у Бри та ни ји све до ше зде се тих го ди на до ми ни рао со ци јал ни рад 
са по је дин цем. О овом ме то до ло шком при сту пу по чи ње пр во сти-
дљи во, а по том све ви ше, да се пи ше, па по чи њу и по ку ша ји ње го-
ве при ме не у прак си.16) 

НОВИЈЕ ИСТРАЖИВАЧКЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ 
У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Од по чет ка два де се тих го ди на XX ве ка у ана ли за ма и ис тра-
жи ва њи ма у со ци јал ном ра ду, као и у дру гим со ци јал ним де лат но-
сти ма, све ви ше се ко ри сте по да ци и ста ти сти ке раз ли чи тих со ци-
јал них и дру гих слу жби. Они се нај че шће упо тре бља ва ју да би се 
„ме ри ла“ ра ши ре ност и ди на ми ка со ци јал них про бле ма или пра ти-
ла струк ту рал на и дру га обе леж ја ко ри сни ка со ци јал ног ра да и со-
ци јал них слу жби. Уво ђе њем ре дов них ста ти сти ка со ци јал них слу-

14) Mal com Payne, Ibi dem.

15) Ibi dem, стр. 24

16) Ви ди де таљ ни је: Ми ло сав Ми ло са вље вић, Ми ро слав Бр кић, Со ци јал ни рад у за јед ни ци, 
Ре пу блич ки за вод за со ци јал ну за шти ту, Бе о град, 2010.



СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА број 1/2013, година 48. стр. 9-32.

24

жби и ко ри сни ка услу га со ци јал ног ра да, ова сред ства се још ви ше, 
по не кад и не кри тич ки, ко ри сте у со ци јал ном ра ду. Ин те ре сант но 
је по ме ну ти да су са ме то до ло шког аспек та за ни мљи ви по ку ша ји 
ко ри шће ња по да та ка со ци јал них слу жби и уста но ва ра ди ана ли зе 
про ме на у струк ту ра ма ко ри сни ка услу га у ду жем вре мен ском пе-
ри о ду. На дру гој стра ни, у окви ру јед ног та квог ис тра жи ва ња ство-
ре на је по себ на ска ла за ме ре ње лич ног при ла го ђа ва ња ко ри сни ка 
со ци јал ног ра да и про ме на усло ва на стан ка со ци јал них про бле ма 
(Hunt & Ko gan, 1947). Не што ка сни је ство рен је и је дан ева лу а ци о-
ни упит ник за ме ре ње ре зул та та у со ци јал ном ра ду (French, 1952). 
Ва жан под сти цај раз во ју со ци јал них ис тра жи ва ња да ло је уво ђе-
ње док тор ских сту ди ја у со ци јал ном ра ду, по сле 1950-тих го ди на. 
Ра ди оства ри ва ња са рад ње из ме ђу раз ли чи тих док тор ских сту ди-
ја за со ци јал не рад ни ке фор ми ра на је и Гру па за уна пре ђе ње док-
тор ских сту ди ја со ци јал ног ра да (The Gro up for the Advan ce ment of 
Doc to ral Edu ca tion in So cial Work).17) Раз вој док тор ских сту ди ја у 
со ци јал ном ра ду дао је по ле та ис тра жи ва њи ма про ши ри ва њем њи-
хо ве са др жин ске и ме то до ло шке осно ве. Ра зно вр сност и раз ли чи-
тост су за јед нич ка обе леж ја ис тра жи ва ња на ста лих из ових по бу да, 
с тим што су она у ве ћи ни има ла ем пи риј ски ка рак тер. 

То ком пе де се тих го ди на ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду 
углав ном су ори јен ти са на пре ма де мон стра ци о ним про јек ти ма 
у ло кал ним за јед ни ца ма ве за ним за си ро ма штво, ма ло лет нич ко 
пре ступ ни штво, со ци јал не и еко ном ске дис кри ми на ци је. У со ци-
јал ним про јек ти ма то ком 1950-тих го ди на, со ци јал ни рад ни ци су 
ан га жо ва ни као њи хо ви твор ци, ру ко во ди о ци и ре а ли за то ри. Слич-
но прет ход ној фа зи ис тра жи ва ња усме ре них ка си ро ма шним и ко-
ри сни ци ма со ци јал них слу жби, и ова ис тра жи ва ња су па ти ла од 
број них те о риј ских и ме то до ло шких упро шћа ва ња и сла бо сти, па 
су и њи хо ви до ме ти у на уч ном сми слу би ли скром ни, али прак-
тич но ко ри сни. У овом пе ри о ду ство ре ни су по вољ ни ин сти ту ци-
о нал ни усло ви за по ве зи ва ње и раз ме ну ис ку ста ва ис тра жи ва ња у 
со ци јал ном ра ду у Аме ри ци, јер је фор ми ра на Ис тра жи вач ка гру-
па со ци јал ног ра да (The So cial Work Re se arch Gro up) са чи ње на од 
пред став ни ка шко ла за со ци јал ни рад и ис тра жи ва ча из ло кал них 
ис тра жи вач ких аген ци ја и пред ства ни ка фе де рал не ад ми ни стра-
ци је. Из ис ку ста ва ове гру пе по ни као је, у окви ру На ци о нал ног 
удру же ња со ци јал них рад ни ка, Са вет за ис тра жи ва ња у со ци јал-
ном ра ду (1962). Јед но ис тра жи ва ње про гра ма обра зо ва ња со ци-
јал них рад ни ка по ка за ло је да су у ве ћи ни шко ла за со ци јал не рад-
ни ке за сту пље не сле де ће обла сти: рад на слу ча ју, рад са гру пом, 

17) Sti ven E. Zim bal list, Hi sto ric The mes and Land marks in So cial Wel fa re Re se arch, Har per & 
Row, New York, 1977.
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ор га ни за ци ја за јед ни це, ад ми ни стра ци ја и ис тра жи ва ње.Иако је у 
окви ру обра зо ва ња со ци јал них рад ни ка, по себ но од уво ђе ња ма-
стер сту ди ја, по ве ћа на по тре ба за ис тра жи ва њи ма у со ци јал ном  
ра ду, обра зов не ин сти ту ци је рет ко су из во ди ле по себ на ис тра жи-
ва ња. На и ме, на ста ву из на уч но-ис тра жи вач ке обла сти нај че шће 
су др жа ли со ци о ло зи и пси хо ло зи. Они су, обич но, из ла га ли при-
сту пе и ме то де ко ри шће не у овим на у ка ма, те су ови де ло ви кур се-
ва би ли уда ље ни од оних ко ји се ти чу прак се со ци јал ног ра да. На 
дру гој стра ни, пре да ва чи и про фе со ри шко ла и од се ка за со ци јал-
ни рад уче ство ва ли су у ис тра жи вач ким про јек ти ма по је ди нач но, 
та ко да су се она ин сти ту ци о нал но спро во ди ла ван ових окви ра.18) 
По сма тра но из исто риј ског угла, за ни мљи во је по ме ну ти да се пр-
ви уџ бе ник о ис тра жи ва њи ма у со ци јал ном ра ду у ре дак ци ји По-
лан ског (Nor man Po lansky) по ја вио 1960. го ди не. Од нос пре ма овој 
обла сти по ка зу је и не ста нак Са ве та за ис тра жи ва ња у со ци јал ном 
ра ду На ци о нал ног удру же ња со ци јал них рад ни ка из 1974. го ди не. 
Исти не ра ди, тре ба по ме ну ти да је NASW по кре ну ла по се бан ча со-
пис Ис тра жи ва ње и Аб страк ти (Re se arch and Ab stracts) ра ди об ја-
вљи ва ња ре зул та та со ци јал них и ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду, 
као и њи хо вих при ка за. Ак ци о на ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду 
раз ви ја ју се све до ше зде се тих го ди на XX ве ка, ка да се ја вља ју 
за че ци ак ци о них и ком плек сни јих про је ка та у ко ји ма се по ве зу ју 
раз ли чи ти про бле ми и ин сти ту ци је. Та кав при мер пред ста вља про-
јект мо би ли за и је мла дих, ини ци ран од стра не Њу јор шког од бо ра 
за услу ге мла ди ма (New York City Youth Ser vi ce Bo ard), те о риј ски 
по ста вљен од стра не Кло вар да и Оли на 1960. го ди не, а уз уче шће 
Шко ле за со ци јал ни рад Ко лум би ја Уни вер зи те та. Ре зул та ти овог 
ис тра жи ва ња ка сни је су при ме њи ва ни у прак тич ним про јек ти ма 
На ци о нал ног ин сти ту та за мен тал но здра вље (Na ti o nal In sti tut for 
Men tal He alth-NIMH). Овај Ин сти тут осно ван, још 1949. го ди не, 
од и грао је зна чај ну уло гу у фи нан си ра њу обра зо ва ња у со ци јал ном 
ра ду, као и у по др шци про јек ти ма уна пре ђе ња мен тал ног здра вља 
у за јед ни ци (ло кал ни цен три за мен тал но здра вље), укљу чу ју ћи и 
ис тра жи ва ња. Ма ло је по зна то да је NIMH пр ви раз ви јао спе ци ја-
ли стич ке сту ди је за со ци јал ни рад у обла сти мен тал ног здра вља. 
За хва љу ју ћи кам па ња ма и кон крет ним про гра ми ма бор бе про тив 
си ро ма штва то ком 1960-тих го ди на, опа да ин те ре со ва ње за ева-
лу а ци о не и про јек те ис тра жи ва ња си ро ма штва. На дру гој стра ни, 
ин те ре со ва ње ис тра жи ва ча и прак ти ча ра окре ће се тзв. про блем 
по ро ди ца ма, ин ва ли ди ма(по себ но ма сов но ин ва ли ди зи ра ним у 
ви јет нам ском ра ту) и обо је ном и ма њин ском ста нов ни штву. У ово 

18) Kahn Al fred, „The so cial work re se arch do main in hi sto ri cal per spec ti ve: The first 100 years“,  
New di rec tion for so cial work prac ti ce re se arch, Was hing ton, (M. Po tocky-Tri pody & T. Tri-
pody), NASW Press, 1999, DC.
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вре ме мно га ис тра жи ва ња усме ра ва ју се и пре ма по ло жа ју же на, 
под ути ца јем ра ди кал них пер спек ти ва и фе ми ни стич ких по кре та. 
Иако су у со ци о ло ги ји на ста ла број на ак ци о на ис тра жи ва ња и овај 
ме то до ло шко-кон цеп ту ал ни но ви тет до био је пра во гра ђан ства, уз 
при сут но оспо ра ва ња и кри ти ке кра јем ше зде се тих го ди на, она ни-
су при хва ће на од стра не  ис тра жи ва ча у со ци јал ном ра ду. Ово је 
тим чуд ни је јер је овај тип ис тра жи ва ња сво јим ци ље ви ма, при-
ци пи ма и ме то ди ма био ве о ма бли зак со ци јал ном ра ду. Па ра док-
сал на је чи ње ни ца да су усло ви за ствар ни раз вој со ци јал ног ра да 
у за јед ни ци и ис тра жи ва ња ве за них за овај при ступ ство ре ни тек 
се дам де се тих го ди на, ка да су због не за до вољ ства ко ор ди на ци јом 
со ци јал них и здрав стве них слу жби у за јед ни ца ма и до ми ни ра ју-
ћим по ло жа јем здрав стве них над со ци јал ним ра ди ци ма, ло кал не 
слу жбе со ци јал не за шти те у Ен гле ској из дво је не као по себ не. За-
кон о ло кал ним со ци јал ним слу жба ма из 1970. го ди не на стао је на 
су ге сти је пар ла мен тар не гру пе на чи јем че лу је био Си бом Ро вен-
три (Se e bohm Ro wen tree). Из ве штај ове пар ла мен тар не гру пе дао 
је зна чај не под сти ца је раз во ју со ци јал ног ра да и ис тра жи ва њи ма 
у за јед ни ци, иако ни је ра до при хва ћен од стра не тра ди ци о нал них 
со ци јал них рад ни ка. Се дам де се тих го ди на XX ве ка бу ја ју кри тич-
ки при сту пи со ци јал ној по ли ти ци и со ци јал ном  ра ду, с тим  што 
су мно ги од њих иде о ло шки обо је ни и, са мим тим, ли ми ти ра ни у 
сво јим до ме ти ма.19) Кри тич ки усме ре ни со ци јал ни рад ни ци по кре-
ћу број не кам па ње ве за не за со ци јал но нај у гро же ни је, ма њин ске, 
пот чи ње не и екс пло а ти са не ску пи не и гру пе, по ред по кре та ња ча-
со пи са, гру па и сту ди ја. Нај број ни ја ис тра жи ва ња по те кла су из 
фе ми ни стич ких по кре та и ор га ни за ци ја и по кре та за еман ци па-
ци ју Цр на ца и дру гих обо је них ску пи на. На дру гој стра ни, пр ве 
пе тро леј ске кри зе под ста кле су ин те ре со ва ње за по ло жај тзв. но-
вих си ро ма шних, по чет ком се дам де се тих го ди на. По тре ба за „уво-
ђе њем ре да“ и ко ор ди на ци јом до ве ла је до фор ми ра ња Са ве та за 
обра зо ва ње у со ци јал ном ра ду (Co un cil of So cial Work Edu ca tion), 
1974. го ди не, у САД-у, чи ји је је дан од ци ље ва био уво ђе ње и раз-
вој стан дар да у овом сег мен ту обра зо ва ња, с тим што је у овим 
про гра ми ма ве ли ки зна чај при да ван и на уч но-ис тра жи вач ком ра ду.

То ком 1980-тих и 1990-тих го ди на под јед на ко у Аме ри ци и 
у Ен глескј сла би ин те ре со ва ње за ис тра жи ва ња због нео ли бе ра-
ли стич ког мо де ла со ци јал не по ли ти ке и про це са при ва ти за ци је. У 
овом пе ри о ду зна чај но се раз ви ја ју ци вил ни сек тор и не вла ди не 
ор га ни за ци је. Шта ви ше, и са ми угро же ни, со ци јал ни рад ни ци се 
ме ђу соб но ви ше удру жу ју и са ра ђу ју са срод ним про фе си ја ма. Не-
вла ди не ор га ни за ци је, по себ но оне за људ ска пра ва, су по себ но ак-

19)  Mi lo sa vlje vić Mi lo sav, Osno ve na u ke so ci jal nog ra da. Ba nja Lu ka, Fi lo zof ski fa kul tet, 2009.
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тив не, што укљу чу је и раз ли чи те ана ли зе и ис тра жи ва ња нај у гро-
же ни јих дру штве них сло је ва и гру па. У ме то до ло шком сми слу ова 
ис тра жи ва ња и ана ли зе па те од не до след но сти и не до стат ка објек-
тив них, ре пре зен та тив них и про ве ре них по да та ка. Она че сто ко ри-
сте зва нич не ста ти сти ке, ко је, са ме по се би, че сто за ма гљу ју пра ву 
сли ку и про бле ме на ко је се од но се. Ме ђу тим, ја вља ју се и по зи-
тив на ис ку ства и но ва прак са ин тер ди сци пли нар них и упо ред них 
ис тра жи ва ња. Из ве сно је ме ђу тим, да не ста ју лон ги ту ди нал на, ре-
пре зен та тив на и си сте мат ска ис тра жи ва ња, не са мо у со ци јал ном 
ра ду. Све су че шћа ис пи ти ва ња на ма лом узор ку и апли ка тив на по 
свом ка рак те ру, док су по вре ме на упо ред на ис тра жи ва ња по сле ди-
ца ин те ре со ва ња не ких над на ци о нал них ин сти ту ци ја. Спе ци ја ли-
за ци је за ис тра жи ва ња ка рак те ри шу раз вој на у ке со ци јал ног ра да 
у по след њој де це ни ји XX ве ка, та ко да је, на при мер, 1994. го ди не 
фор ми ра но Ме ђу на род но про фе си о нал но дру штво за со ци јал ни 
рад и ис тра жи ва ње (So ci ety of So cial Work and Re se arch), ко је об-
у хва та со ци јал не рад ни ке, про фе со ре фа кул те та, спе ци ја ли зан те и 
док то ран те. Циљ овог удру же ња је уна пре ђе ње со ци јал ног ра да и 
ис тра жи ва ња и про мо ци ја ових де лат но сти. На ци о нал ни ин сти тут 
за мен тал но здра вље фи нан си рао је де лат ност осам раз вој них ис-
тра жи вач ких цен та ра у со ци јал ном ра ду у окви ру шко ла за со ци-
јал ни рад, то ком де ве де се тих го ди на. У то вре ме пет на ци о нал них 
асо ци ја ци ја со ци јал них рад ни ка и обра зов них ин сти ту ци ја у со ци-
јал ном ра ду фор ми ра ло је Ин сти тут за уна пре ђе ње ис тра жи ва ња 
у со ци јал ном ра ду. По че та ком XXI ве ка за па жа ју се од ре ђе не тен-
ден ци је у ис тра жи вач ком со ци јал ном ра ду. Пр ва чи ње ни ца ти че се 
ши ро ког ди ја па зо на пред ме та и про бле ма ис тра жи ва ња. По сто ји 
те жња по ве зи ва ња са дру гим ис тра жи вач ким обла сти ма, по себ но 
са со ци о ло ги јом, пси хо ло ги јом, исто ри јом, пра вом, пе да го ги јом 
итд. У ис тра жи ва њи ма се ко ри сте ра зно вр сне ме то де, тех ни ке и 
ис тра жи вач ки по ступ ци, али су из о ста ли те о риј ски и ме то до ло шки 
стан дар ди, та ко да су ре зул та ти мно гих ис тра жи ва ња ди ску та бил-
ни. Ути цај по смо дер ни стич ких иде ја још ви ше је угро зио ре пре-
зен та тив ност и по у зда ност ис тра жи ва ња, уоп ште, и у со ци јал ном 
ра ду, на ро чи то. Уоч љи ва је, та ко ђе, по де ље ност из ме ђу те о риј ских 
и ем пи риј ских ис тра жи ва ња, уз ве ћу за сту пље ност ових по то њих. 
По зи тив на је чи ње ни ца што се ши ри ин сти ту ци о нал на ба за ис тра-
жи ва ња, по што се она не од ви ја ју је ди но пре ко ис тра жи вач ких и 
обра зов них ин сти ту ци ја, што је ду го би ла прак са, већ се спро во де 
и од стра не те рен ских ин сти ту ци ја и не вла ди них ор га ни за ци ја. Ис-
ку ства по ка зу ју, та ко ђе, да се со ци јал на и ис тра жи ва ња у со ци јал-
ном ра ду не ко ри сте зна чај но у де фи ни са њу со ци јал не по ли ти ке, 
сем на ло кал ним ни во и ма, као што је би ло при ме ра у про шло сти. 
Иако у мно гим слу ча је ви ма, укљу чу ју ћи САД и Ен гле ску со ци јал-
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на и ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду нај че шће фи нан си ра др жа ва 
пре ко спе ци ја ли зо ва них ин сти ту та, са ве та и ко ми си ја, уз ин си сти-
ра ње на ин тер ди сци пли нар но сти, ком плек сним те ма ма и раз ви-
је ној ме то до ло ги ји, још увек до ми ни ра ју ем пи риј ска и кван ти та-
тив на ис тра жи ван ња, ева лу а ци о не и раз вој не сту ди је. У раз во ју и 
ру ко во ђе њу со ци јал ним ис тра жи ва њи ма, из ра ди ис тра жи вач ких 
про је ка та, из бо ру ме то до ло ги је и од ре ђи ва њу ис тра жи вач ких про-
це ду ра и по сту па ка, укљу чу ју ћи и ком пју те ри зо ва не кван ти та тив-
не и ква ли та тив не ана ли зе, нај че шће до ми ни ра ју ис тра жи ва чи из 
дру гих обла сти, а ве о ма рет ко, из со ци јал ног ра да.20) На кра ју ра да 
по ста вља се пи та ње шта је са ис тра жи ва њи ма у со ци јал ном ра ду и 
дру гим со ци јал ним ис тра жи ва њи ма у Ср би ји. Пр во, очи глед но је 
да су ма ло број на ем пи риј ска ис тра жи ва ња углав ном праг ма тич ки 
усло вље на (на при мер, о су пер ви зи ји у со ци јал ном ра ду, о стан дар-
ди ма струч ног ра да о спе ци фич ним уло га ма со ци јал ног ра да у од-
но су на не ку со ци јал ну по ја ву, про блем или ску пи ну). Дру го, не ма 
те о риј ских ис тра жи ва ња, иако су већ об ја вље ни и не ки уџ бе ни ци 
са пре тен зи ја ма да де фи ни шу те о риј ске и ме то до ло шке осно ве на-
у ке со ци јал ног ра да.21) Тре ће, иако из гле да да је ус по ста вље на ин-
сти ту ци о нал на осно ва ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду осни ва њем 
По кра јин ског и Ре пу блич ког за во да за со ци јал ну за шти ту али се 
са мо де ли мич но фи на си ра ју ис тра жи ва ња, а ви ше не ке дру ге де-
лат но сти од зна ча ја за уна пре ђи ва ње со ци јал не за шти те. На жа лост, 
по ље ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду пре пу ште но је ен ту зи ја зму, 
упор но сти и мо ти ва ци ји по је ди на ца, што је му ко тр пан и ко мли ко-
ван по сао, што ни је је ди но слу чај у Ср би ји. Че твр то, ле ти мич на 
ана ли за об ја вљи ва них ре зул та та ис тра жи ва ња ре ле вант них за со-
ци јал ни рад ука зу је на то да су у њи ма за сту пље на, ка ко би Пејн 
ре као, „ис тра жи ва ња за со ци јал ни рад“ и о „ки јен то вом све ту“ не-
го „ис тра жи ва ња о со ци јал ном ра ду.“22) По тре ба за прак тич ним ис-
ку стви ма је део ута ли тар не при ро де со ци јал ног ра да, али још ви ше 
од ра жа ва не раз ви је ност те о риј ске осно ве на у ке со ци јал ног ра да. С 
дру ге стра не, за хва љу ју ћи праг ма тич ним по тре ба ма, ис тра жи вач ка 
прак са у овим под руч ји ма оп те ре ће ни ја је пар ци јал но шћу и ем пи-
ри ци змом не го у би ло ко јој дру гој обла сти дру штве них ис тра жи-
ва ња. Ме ђу тим, као што не по сто је чи ста и при ме ње на на у ка, та ко 
ни ис тра жи ва ња у со ци јал ном ра ду не мо гу да ти до бре ре зул та те 
без ба зич них (те о риј ских) и те о риј ски уте ме ље них ем пи риј ских и 
апли ка тив них ис тра жи ва ња. На жа лост, ова квих ис тра жи ва ња је за 

20) Payne, Ibid., op.cit., 31

21) На при мер, Пте рич ко вић Ми лан, Те о ри ја со ци јал ног ра да, Со ци јал на Ми сао, Бе о град, 
2006. 

22)  Ми ло са вље вић Ми ло сав, Ibi dem
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са да би ло ма ло. Ви дљи ва је тен ден ци ја да се мо де ли, кон цеп ци је 
и про јек ти со ци јал ног ра да гра де на ис ку стви ма дру гих на у ка и 
дру штве них сре ди на. Још је че шћа си ту а ци ја да се прак са у овим 
обла сти ма од ви ја по инер ци ји не ких праг ма тич них, по ли тич ких, 
иде о ло шких, со ци јал них или дру гих мо ти ва, а да се ис тра жи ва-
ња и те о риј ски рад оства ру ју на по себ ном ко ло се ку. За хва љу ју ћи 
то ме, до га ђа се да те о ре ти ча ри ре ша ва ју или се ба ве про бле ми ма 
ко ји су ире ле вант ни за прак су, док прак са иде сво јим то ком без 
са зна ња о то ме ко ли ки су и ка кви ефек ти оно га што се пред у зи ма.

За раз ли ку од оних ко ји сма тра ју да на у ка со ци јал ног ра да 
тре ба да се ко ри сти соп стве ном „на уч ном апа ра ту ром“, ми сли мо 
да је ре ал ни је и ра ци о нал ни је да се она не од ри че нео п ход ног осла-
ња ња на раз ви је ни је на уч не ди сци пли не, али и да се не ли ша ва 
ре ле вант них на уч них до стиг ну ћа у свим њи хо вим са др жа ји ма и 
ди мен зи ја ма, без об зи ра на то у чи јем су окри љу на ста ла. Ово на-
ро чи то ва жи за упо тре бу оп ште ме то до ло ги је на у ка и по себ но дру-
штве них на у ка, као и за ме то де и дру га до стиг ну ћа со ци о ло ги је, 
ан тро по ло ги је и по ли тич ке на у ке. Оног мо мен та ка да се со ци јал ни 
рад у пот пу но сти кон сти ту и ше као на у ка, у по гле ду сво јих те о риј-
ских и ме то до ло шких осо бе но сти и бо гат ства на уч них са зна ња и 
до стиг ну ћа, та вр ста ве за но сти не ће би ти нео п ход на.

Но, чак и у тој си ту а ци ји на у ка со ци јал ног ра да ће мо ра ти да 
ус пот ста вља ве зе са дру гим дру штве ним и ху ма ни стич ким на у ка-
ма, не угро жа ва ју ћи сво ју по себ ност.

Milosav V. Milosavljevic

THE TRADITION OF SOCIAL WORK RESEARCH

Summary 
This pa per sum ma ri zes the re se arch he ri ta ge of so cial work and 

so cial wor kers as a ba sis for esta blis hing the sci en ce of so cial work. 
Just typi cal exam ples and ex pe ri en ces are se lec ted in the stre ams of 
re se arch in so cial work. The aut hor cri ti cally pre sents the in flu en ces of 
so cial re se arch on the prac ti ce and sci en ce of so cial work. The exam-
ples of the first tests re a li zed by Ja ne Ad dams and Mary Ric hmond are 
sho wed, as well as con nec ti ons bet we en con sti tu tion of the pro fes sion 
of so cial wor kers and so cial work re se arch.

The aut hor al so po ints at a pa ral lel pro cess of the com mu nity 
so cial work de ve lop ment and re se arch on and in lo cal com mu ni ti es, 
alt ho ugh the se pro ces ses of ten went along or wit ho ut di rect con nec-
tion. At the sa me ti me, it is al so sho wed the in flu en ce of so cial con di ti-
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ons and chan ging con cepts of eco no mic and so cial po licy re se arch on 
trends in so cial work re se arch.

At the end of the pa per di scus ses re se arch ten den ci es and con tra-
dic ti ons of re se arch in so cial work at the be gin ning of the twenty-first 
cen tury.
Key words: so cial work, so cial wor ker, so cial re se arch, so cial work re se arch, 

pi o ne er in so cial work re se arch, sci en ce of so cial work. 
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Resume
Alt ho ugh the ro ots of so cial ac ti vi ti es da te back to the first or ga-

ni zed so ci e ti es, so cial work as a so cial and pro fes si o nal ac ti vity do not 
ha ve long tra di tion. This sta te ment is par ti cu larly true for sci en ce of 
so cial work that is still in the sta ge of de ve lop ment and the con sti tu tion. 
Ho we ver, as the ex pe ri en ce and prac ti ce of de ve lo ped so cial and hu man 
ac ti vi ti es and pro fes si ons in flu en ced the de ve lop ment of ex pe ri en ti al 
and prac ti cal fo un da ti ons of so cial work, so nu me ro us sci en ces cre a-
ted the o re ti cal, met ho do lo gi cal and em pi ri cal ba sis of sci en ce of so cial 
work. This pa per pre sents a con tri bu tion of so cial wor kers to the im pro-
ve ment of so cial re se ar ches and cor rec tion inju sti ce to ward re se ar chers 
clo se to so cial work who se con tri bu ti ons are lar gely ig no red or gro u ped 
in so me ot her are as of so cial re se arch. 

The analysis shows that re se arch in so cial work ha ve been de-
ve lo ped in pa ral lel with its prac ti cal and pro fes si o nal esta blis hment, 
to which in par ti cu lar con tri bu ted the pi o ne ers in de ve lop ment of edu-
ca tion and se ri o us re se arch and, abo ve all, a hu ma ni sti cally en ga ged, 
Mary Ric hmond and Ja ne Ad dams.

At the be gin ning of the twen ti eth cen tury re se arch in the so cial 
work are car ried out thro ugh the ac ti vity as so ci a ted with the ac ti vi ti-
es of vo lun tary and cha ri ta ble or ga ni za ti ons and fo un da ti ons, among 
which the Rus sell Fo un da tion is sin gled out. So me ti me la ter, so cial re-
se arch re la ted to so cial work are do ne wit hin the hig her edu ca tion in sti-
tu ti ons, among which the so ci o lo gists of Chi ca go School we re in front 
in the the o re ti cal, met ho do lo gi cal and prac ti cal mat ter.Re se ar ches do ne 
by so cial wor kers are ma inly di rec ted to ward spe ci fic pro blems, whi-
le the the o re ti cal re se ar ches are “left” to so ci o logy and ot her di sci pli-
nes. Ho we ver, the se re se ar ches we re con tri bu ting to the im pro ve ment 
of prac ti ces, and even to chan ges in so cial le gi sla tion. Such re se ar ches 
in clu des: exa mi nig the stan dards of wor king men’s fa mi li es by Ro bert 
Co it Cha pin; long-term exa mi na ti on of the po si tion of wor kers in the 
steel mills and the ir ne ig hbor ho ods un der the di rec tion of Paul Kel logg; 
exa mi na ti on of so cial pro ces ses and re la ti on ships in lo cal com mu ni ti es 
(small and me di um-si zed ci ti es and so on) with strong ac tion ap pro ach; 
exa mi nig the slums, ado le scent and po or fa mi li es and com mu ni ti es, etc.
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Ma jor world cri sis, war and post-war re con struc tion hig hlig hted 
the sur vi val, sup port to vul ne ra ble gro ups and prac ti cal re con struc tion 
pro jects whi le re se ar ches we re ig no red not only in the fi eld of so cial 
work. The in te rest in re se arch in so cial work was re ne wed in the fif ti es, 
along with the cre a tion of an in sti tu ti o nal fra me work thro ugh re se arch 
in sti tu ti ons, net wor king and in vol ve ment in the fra me work of na ti o nal 
and in ter na ti o nal as so ci a ti ons ac ti vi ti es of so cial wor kers. 

The first cri sis of the se ven ti es and the neo-li be ral con cep tion of 
so cial po licy again re du ced the sup port of so cial re se ar ches, in clu ding 
tho se in so cial work. Ap pli ca ti ve, spe ci a li zed and small-sca le re se arch 
we re do mi na ted. The re se arch on and in so cial work in Ser bia we re en-
co u ra ged by the esta blis hment of cen ters for so cial work from the half 
of the fif ti es and in sti tu ti ons for mo ni to ring the so cial pro blems (in sti-
tu tes and re se arch in sti tu tes). Alt hught they we re not nu me ro us, the se 
re se ar ches had do mi nantly em pi ri cal cha rac ter, so that the ir num ber did 
not con tri bu te to the qu a lity of re sults. Even when they we re fi nan ced 
by sta te or pa ra-sta te agen ci es and funds,  the ir ac tual ap pli ca bi lity had 
not re ac hed full ex pres si on. 

At the end it can be con clu ded that the esta blis hed tra di tion of 
re se arch in so cial work, for mo re than a cen tury, can ser ve as a mo ti va-
tion and in cen ti ve for fu tu re re se arch, espe ci ally for tho se ones de a ling 
with the es sen ce of so cial work and the the o re ti cal and met ho do lo gi cal 
fo un da ti ons of sci en ce of so cial work. 

* Овај рад је примљен 15. децембра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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