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Сажетак
Чла нак се ба ви не ким те о риј ско-ме то до ло шким до при но-

си ма струк ту рал ног функ ци о на ли зма за со ци јал на ис тра жи ва ња 
у по љу со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да. У ра ду се ука зу је 
на из во ре и осно ве Пар сон со ве и Мер то но ве те о ри је дру штва и 
чо ве ка, у чи јим су фо ку си ма пи та ња кон сти ту ци је и ин те гра ци је 
са вре ме ног дру штва. Ме то до ло шки до при но си Пар сон са со ци јал-
ним ис тра жи ва њи ма је су раз ви ја ње си сте ма ти зо ва ног ана ли тич ког 
мо де ла дру штва и де фи ни ци је ко је мо гу пред ста вља ти пој мов но-
хи по те тич ки оквир овим ис тра жи ва њи ма. До при но си Мер то на су 
иде је те о ри је сред њег оби ма, раз ли ко ва ња ма ни фест них од ла тент-
них дру штве них функ ци ја, парадигмa за функ ци о нал ну ана ли зу 
дру штве них по ја ва и те о ри ја со ци јал них про бле ма и ано ми је. Кри-
ти ке зна ча ја Пар сон со вог и Мер то но вог струк ту рал ног функ ци о-
на ли зма у со ци јал ним ис тра жи ва њи ма је су епи сте мо ло шке, ан тро-
по ло шке, те о риј ске и иде о ло шке при ро де.

* ван ред ни про фе сор, Фа кул тет за спе ци јал ну еду ка ци ји и ре ха би ли та ци ју Уни вер зи те та 
у Бе о гра ду

** Чланак представља резултат рада на пројектима “Криминал у Србији: феноменологија, 
ризици и могућности социјалне интервенције” - број 47011 и “Унапређивање квалитета 
и доступности образовања у процесима модернизације Србије” - број 47008, чије 
реализације финансира Министарство за просвету и науку Републике Србије.
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Кључ не ре чи: Пар сонс, Мер тон, струк ту рал ни функ ци о на ли зам, со ци-
јал на ис тра жи ва ња, со ци јал на по ли ти ка и со ци јал ни рад.

Струк ту рал ни функ ци о на ли зам се као ма кро-те о риј ска по-
став ка дру штва мо же по сма тра ти као оп шта дру штве на те о ри ја 
(или бар као по ку шај кон сти ту и са ња та кве те о ри је), као ме тод ис-
тра жи ва ња дру штве них по ја ва и про це са и као сво је вр сна иде о-
ло ги ја1). У иде о ло шком сми слу, струк ту рал ни функ ци о на ли зам је 
оку пи ран про бле ми ма кон сти ту ци је и ин те гра ци је са вре ме ног дру-
штва2). Због сво је праг ма тич но сти овај при ступ је сна жно при су-
тан у ин сти ту ци о нал ној прак си ви ше про фе си о нал них де лат но сти 
ко је се ба ве про у ча ва њем људ ског по на ша ња (со ци јал ни рад ни ци, 
де фек то ло зи, пси хо ло зи, пе да го зи), и у број ним со ци јал ним ис тра-
жи ва њи ма као те о риј ско-хи по те тич ки во дич3). 

Циљ овог ра да је на уч на си сте ма ти за ци ја и кри тич ка оце на 
не ких те о риј ско-ме то до ло шких до при но са струк ту рал ног функ ци-
о на ли зма за со ци јал на ис тра жи ва ња у обла сти со ци јал не по ли ти ке 
и со ци јал ног ра да, пре све га кроз иде је Тал ко та Пар сон са и Ро бер-
та Мер то на. Рад има циљ и да ука же на oдређене иде је ко је су од 
зна ча ја као кон текст и ис тра жи вач ки во дич у ту ма че њу со ци јал них 
аспе ка та од но са чо век-дру штво. У ар гу мен та ци ја ма узи ма ју се у 
об зир и ло гич ко-ме то до ло шки ре ле вант не оце на ви ше ауто ра ко ји 
су се ба ви ли ту ма че њи ма струк ту рал ног функ ци о на ли зма. 

Под со ци јал ним ис тра жи ва њи ма у овом ра ду се под ра зу ме-
ва ју она ис тра жи ва ња ко ја се од ви ја ју у под ру чи ју со ци јал не по ли-
ти ке и со ци јал ног ра да. У сре ди шту ових ис тра жи ва ња су чо век, 
ње го ви раз ли чи ти аспек ти и ре ла ци је у кон тек сту од но са чо ве ка 
са дру гим љу ди ма, гру па ма, за јед ни ца ма и гло бал ним дру штвом4).

1) Милосављевић Славомир и Радосављевић Иван, Основи методологије политичких
наука, Службени гласник, Београд, 2003.

2) Југовић Александар, »Социјална патологија – од гране социјалне медицине до науке 
о друштвеним девијацијама«, Специјална едукација и рехабилитација, Факултет за 
специјалну едукацији и рехабилитацију Универзитета у Београду број 1-2/2009б, стр. 
25-49..

3) Југовић, исто.

4) Милосављевић Милосав, »Изазови социјалних истраживања«, у зборнику: 
Истраживањауспецијалнојпедагогији (приредио: Добривоје Радовановић), Факултет 
за специјалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, Београд, 2009, стр. 
365-383.
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ИЗВОРИИОСНОВЕ
СТРУКТУРАЛНО-ФУНКЦИОНАЛИСТИЧКЕ

ТЕОРИЈЕДРУШТВАИЧОВЕКА

Пла то нов иде ал хар мо нич не др жа ве, као и Ари сто те ло во 
упо ре ђи ва ње др жа ве са ор га ни змом је су ко ре ни функ ци о на ли зма 
у со ци јал ној ми сли. Ипак, Хобс је пр ви ми сли лац ко ји је по ста вио 
про блем дру штве ног по рет ка и усло ва ње го вог одр жа ва ња у сре-
ди ште ин те ре со ва ња. Пар сонс, ка же да Хобс, узи ма ју ћи про блем 
дру штве ног по рет ка као кључ но пи та ње, »ис тра жу је осно ве дру-
штве ног жи во та«5).

Ен гле ки со ци јал ни ан тро по ло зи Ма ли нов ски и Бра ун сма-
тра ју се не по сред ним пре те ча ма струк ту рал ног функ ци о на ли зма 
јер су по шли од по став ке да се сва ко дру штво, и при ми тив но и мо-
дер но, мо ра тре ти ра ти као за тво рен и са мо до во љан си стем чи ји де-
ло ви тре ба склад но да функ ци о ни шу. У те о риј ско-ме то до ло шком 
по гле ду за чет ни ци функ ци о на ли зма су Спен сер и, на ро чи то, Дир-
кем6). Диркемовa ми сао је со ци о ло ги ју из ве ла из по зи ти ви стич ко-
исто ри ци стич ког кру га социjалне фи ло зо фи је де вет на е стог ве ка у 
мо дер ну фор му со ци о ло шког функ ци о на ли зма два де се тог ве ка7).  
За ни ма ју ћи се за кон сти ту тив не и ин те гра циј ске прет по став ке мо-
дер ног дру штва, у Пар сон со вој и Мер то но вој те о ри ји дру штво се 
ви ди, упе ча тљи во, »дир ке мов ски«: као ко лек тив но ор га ни зо ва но 
ста нов ни штво ко је на оку пу др жи је дин ствен си стем оп ште при-
хва ће них вред но сти и нор ми. 

Во де ће име струк ту рал ног функ ци о на ли зма је сте Тал кот 
Пар сонс. Он има те о риј ску на ме ру да утвр ди оп шту струк ту ру чо-
ве ко вог окру же ња тј. из гле да струк ту ре дру штва и функ ци ја/уло га 
ко је се раз ви ја ју у дру штву из ме ђу по је ди на ца, гру па, ин сти ту ци ја 
и раз ли чи тих дру штве них си сте ма8). Пар сонс по ла зи од иде је да 
је сло бод но ин ди ви ду ал но де ла ње по је ди на ца по ла зна те о риј ска 
ка те го ри ја ко ја слу жи за об ја шње ње дру штва и по рет ка. Де ло ва ње 

5) Парсонс Талкот, »Хобc и проблем поретка«, у зборнику: Функционализамусоциологији 
(приредио: Иван Кувачић), Напријед, Загреб, 1990, стр.175-180.

6) Диркем, Емил, Оподели друштвеног рада, Просвета, Београд, 1972.; Диркем Емил, 
Самоубиство, БИГЗ, Београд, 1997.; Диркем Емил, Правила социолошке методе, 
Наклада Јасенски и Турк и Хрватско социолошко друштво, Загреб, 1999.

7) Маринковић Душан, »Деконструкција Диркема: медикализација концепта социјалне 
контроле и клиникализација концепта друштвене праксе«, Социолошкипреглед, Српско 
социолошко друштво, вол. XXXVIII, 4/2004 стр. 583–601.

8) Munch Richard, »Parsonian Theory Today-in search of New Synthesis«, in proceedingsSo-
cialTheoryToday (editors: Anthony Giddens and Jonathan Turner), Polity Press, Stanford-
California, 1987, pp. 116-155.
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по је дин ца у дру штве ном жи во ту усло вље но је вред но сно-нор ма-
тив ним стан дар ди ма ко ји су ус по ста вље ни за јед нич ким жи во том 
љу ди9). 

Ори јен та ци је љу ди у жи вот ном про сто ру не чи не са мо по је-
ди нач не же ље не го су у њих угра ђе на и оче ки ва ња дру гих по је ди-
на ца. Нај ве ћи број по је ди нач них де ла ња (ак ци ја) од ви ја се из ме ђу 
дво је или ви ше по је ди на ца чи ме се ин ди ви ду ал на ак ци ја пре тва ра 
у со ци јал ну ак ци ју, ко ја је основ на ка те го ри ја дру штве ног жи во та. 
Струк ту ра си сте ма со ци јал не ак ци је са сто ји се из че ти ри де лат на 
под си сте ма: кул тур ног, дру штве ног, пер со нал ног и си сте ма ор га-
ни зма (та бе ла 1). Сва ки од че ти ри де лат на под си сте ма има сво ју 
функ ци ју у од но су на оп шти де лат ни си стем (со ци јал не ак ци је).

Та бе ла 1. Струк ту ра си сте ма со ци јал не ак ци је

Де лат ни под си стем При мар не функ ци је
Кул тур ни Одр жа ва ње обра за ца
Дру штве ни Ин те гра ци ја
Лич ност По сти за ње ци ља
По на ша ју ћи ор га ни зми При ла го ђа ва ње

  Из вор: Par sons, T. (1992). Modernadruštva, Gra di na, Niš, str. 13.
Кул тур ни под си стем фо ку си ран је око вред но сти, нор ми, ве-

ро ва ња, зна ња тј. у функ ци ји је одр жа ва ња обра сца де лат ног си-
сте ма. Дру штве ни под си стем је усме рен на ко ор ди на ци ју из ме ђу 
са став них де ло ва оп штег де лат ног си сте ма и ар ту ку ла ци ју дру-
штве них од но са. Под си стем лич но сти усме ра ва се око про бле ма 
мо ти ва ци је ак ци је или при ме не кул тур них прин ци па и зах те ва. 
Под си стем ор га ни зма фо ку си ра се на адап тив ну функ ци ју де лат-
но сти или на усло ве на ко је се де лат ност по је дин ца мо ра при ла-
го ди ти. Од но си из ме ђу ових под си сте ма су од но си ме ђу соб ног 
про жи ма ња, раз ме не и функ ци о нал не за ви сно сти. Тал кот Пар сонс 
сма тра да је кул тур ни под си стем нај бли жи »вр хов ној ре ал но сти« 
та ко да ње му да је нај ви ши при мат у од но су на оста ле под си сте ме 
јер има функ ци ју одр жа ва ња це ло куп ног си сте ма со ци јал не ак ци-
је. 

На су прот Пар сон со вој ви зи ји дру штва, у ко јој по сто ји уни-
вер зал на функ ци о нал ност и евен ту ал но »на пе тост« из ме ђу струк-

9) Пешић Весна, »Теорија промене и Парсонсово схватање модерног друштва«, у 
зборнику: Социологија друштвене акције Талкота Парсонса (приредили: Анђелка 
Милић, Весна Пешић, Данило Мркшић, Силвано Болчић, Угљеша Звекић), Институт 
за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 1990, стр. 
28-60.
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тур них ком по нен ти де лат ног си сте ма, Ро берт Мер тон сма тра да 
сви де ло ви си сте ма не мо ра ју увек вр ши ти са мо по зи тив не или 
функ ци о нал не до при но се дру штву. Мер то нов те о риј ски пре о крет 
са сто јао се у од ба ци ва њу ви зи је по ко јој је дру штво не про ти вреч-
на це ли на чи ји де ло ви ис кљу чи во склад но функ ци о ни шу. Мер тон 
сма тра да по је ди ни де ло ви дру штве ног си сте ма мо гу по ње га би-
ти и дис функ ци о нал ни - ка да се ја вља ју не га тив не по сле ди це ко-
је ума њу ју адап та ци ју си сте ма, али и не функ ци о нал ни - ка да се 
ја вља ју по сле ди це ко је су ире ле вант не за си стем10). Дру штве на 
про тив реч ност ко ја из ви ре из не ус кла ђе но сти из ме ђу дру штве не 
кул ту ре (циљ но-вред но сног окви ра жи во та љу ди) и дру штве не 
струк ту ре (слој ног по ло жа ја) ути че да се по је дин ци мо гу ин те гри-
са ти у дру штве ни си стем и на де ви јан тан на чин. 

Пар сонс сма тра да са вре ме но за пад но ка пи та ли стич ко дру-
штво пред ста вља тип нај мо дер ни јег дру штва, чи ји су по ка за те љи: 
ви сок сте пен ди фе рен ци ја ци је про фе си о нал них уло га, плу ра ли-
за ци је и адап ти бил но сти си сте ма; де мо крат ски и не а у то ри тар ни 
по ли тич ки си стем; ши рок ра спон ин сти ту ци о на ли зо ва них сло бо-
да; гран ди о зна тех но ло шко-обра зов на ре во лу ци ја, итд11). У де мо-
крат ско – плу ра ли стич ким дру штви ма по сто ја ност и оп ште при-
хва ће ност што уни вер зал ни јих вред но сти обез бе ђу је успе шни ју 
ле ги ти ма циј ску осно ву дру штву јер да је ши ри спек тар ва ри ја ци ја 
плу ра ли зо ва ним гру па ма ко је има ју раз ли чи те ин те ре се и раз ли-
чи та уве ре ња. 

За Пар сон са, пи та ње дру штве не про ме не је сте пи та ње ево-
лу ци о ног кон ти ну и те та ко ји тре ба да се за вр ши ”исто риј ским 
happy end-om”: по бе дом ка пи та ли зма и ли бе ра ли зма. Дру штве не 
про ме не схва та ју се као си стем ске и адап тив не про ме не уну тар 
по сто је ћег по рет ка. У том сми слу, Пар сонс де фи ни ше дру штве ну 
про ме ну као спо соб ност при ла го ђа ва ња дру штве них си сте ма пу-
тем по сте пе них про це са спе ци ја ли за ци је дру штве них функ ци ја и 
пра те ћег умно жа ва ња дру штве них струк ту ра. 

За со ци јал на ис тра жи ва ња од кључ не ва жно сти је и ви ђе ње 
при ро де чо ве ка и од но са чо век-дру штво.

Овај те о риј ски при ступ има ан тро по ло шку по зи ци ју у ко јој 
се чо век ви ди као лич ност ко ја је из ну тра ду бо ко про же та и об ли-
ко ва на дру штвом и кул ту ром. Функ ци о на ли зам по чи ва на прет по-

10)  Мертон Роберт, Отеоријскојсоциологији, Наклада ЦДД, Загреб, 1979.

11)  Парсонс Талкот, Модернадруштва, Градина, Ниш, 1992.
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став ци да је чо век са став ни део дру штве ног си сте ма12). Чо век је но-
си лац не ке од мно го број них дру штве них уло га (“би ће дру штве не 
уло ге”) од ко га се оче ку је да се укло пи у оче ки ва ња дру гих љу ди, 
као што он оче ку је да се и дру ги укло пе у ње го ва оче ки ва ња. Он у 
сво јој “жи вот ној ак ци ји” има две вр сте ори јен ти ра: пр во, то су мо-
ти ва ци о не ори јен та ци је ко је се фо ку си ра ју око за до во ље ња по тре-
ба и дру го, то су вред но сно-нор ма тив ни ори јен ти ри ко ји се од но се 
на мо рал не прин ци пе ко је по је ди нац де ли са дру ги ма. 

Ме ђу тим, Пар сонс уоча ва да љу ди не мо гу увек ко му ни ци-
ра ти као но си о ци ра зних уло га јер би он да би ли ”са мо шра фо ви” 
ком плек сног си сте ма, че му се су прот ста вља људ ска при ро да. Он 
“фрој дов ски” сма тра да је циљ чо ве ко вог по на ша ња те жња ка за-
до вољ ству и из бе га ва њу бо ла. За то се и људ ска при ро да ”до жи-
вља ва” као скло на де ви ја ци ја ма13). И Мер тон оста је при иде ји да 
са о бра жа ва ње по је ди на ца са до ми ни ра ју ћим ци ље ви ма и вред но-
сти ма дру штва чи ни suigeneris сва ке ко лек тив не ор га ни зо ва но сти 
ко ја би се мо гла на зва ти дру штвом14). 

Од нос чо век-дру штво, Пар сонс и Мер тон по ста вља ју кроз 
при зму ре ла ци је из ме ђу дру штве ног по рет ка и ин ди ви ду ал ног по-
на ша ња, при че му је кључ на усме ре ност ана ли зе ори јен ти са на ка 
ис пи ти ва њу ме ха ни за ма ко ји по је дин ца кон фор ми ра ју си сте му. 
Кон фор ми зам или при ла го ђе ност по је дин ца вред но сно-нор ма тив-
ном си сте му дру штва и са гла сност уло га са оче ки ва њи ма дру гих, 
је сте услов со ци јал не ин те гра ци је дру штва. Ме ха ни зми кон фор ми-
зма на ла зе се у про це си ма со ци ја ли за ци је, ин тер и о ри за ци је вред-
но сти и со ци јал не кон тро ле. Пу тем ових ме ха ни за ма по је ди нац се 
”пре о бли ча ва” у со цио-кук тур ну лич ност, а исто вре ме но ус по ста-
вља се и ин те гра ци ја со ци јал ног по рет ка.

Зна чај со ци јал ног ра да за функ ци о на ли стич ку со ци о ло ги ју 
нај бо ље го во ри Пар сон со ва рас пра ва о про бле ми ма со ци о ло ги је 
као про фе си је. Он на во ди да су два ње на глав на за дат ка: вас пи та-
ње омла ди не на ко ле џи ма и ве за со ци о ло ги је са со ци јал ним ра дом 
у ре ша ва њу дру штве них про бле ма. Раз лог зна ча ја со ци јал ног ра да 
је сте, по Пар сон су, иде о ло шке при ро де, јер у сре ди ште на уч не и 

12) Кувачић Иван, Расправеометоди–проблемиприступа удруштвеним знаностима, 
Напријед, Загреб, 1988.

13) Југовић Александар, Друштвенапатологија и нормалност–теоријскеи практичне
перспективе, Службени гласник, Београд, 2002.

14) Merton Robert and Nisbet Robert, ContemporarySocialProblems, Hartcourt Brace Jovanov-
ich, New York, 1971.
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дру штве не па жње до ла зе про бле ми кон фор ми зма15). А со ци јал ни 
рад је сте сред ство ко је ути че да »не при ла го ђе ни по је дин ци« по-
но во де ла ју у скла ду са дру штве ним оче ки ва њи ма, што је је дан од 
бит них пред у сло ва ин те гра ци је и хар мо нич ног де ло ва ња дру штве-
ног си сте ма.

АНАТОМИЈАПАРСОНСОВОГ
ДРУШТВЕНОГСИСТЕМА

Ме то до ло шки до при но си Пар сон са у со ци јал ним ис тра жи-
ва њи ма, у нај оп шти јем сми слу, је су дво ја ки: 1) раз ви ја ње си сте ма-
ти зо ва ног ана ли тич ког мо де ла дру штва и ње го ве струк ту ре, као и 
уну тра шњих/спољ них ве за из ме ђу еле ме на та дру штве не струк ту-
ре и 2) кључ не де фи ни ци је ко је мо гу пред ста вља ти пој мов но-хи-
по те тич ки во дич. 

Пар сон со ва основ на иде ја је да, пре про у ча ва ња кључ них 
про бле ма дру штва, тре ба пре по зна ти основ не струк ту рал не еле-
мен те дру штва и утвр ди ти њи хо ве ме ђу соб не од но се. Пар сонс тра-
жи ”то тал ну ана то ми ју со ци јал ног си сте ма пре ем пи риј ског ис тра-
жи ва ња кон крет них обра за ца дру штве ног по на ша ња”16). 

Пар сонс ви ди дру штво  као отворенисистемкојиимасво-
јегранице,аликојијеусталнојразмени(тзв.inputaioutputa)и
прожимањусавластитимокружењемикојитежистањуекви-
либријума. Фе но мен раз ме не или про жи ма ња из ме ђу би ло ко ја од 
че ти ри де лат на под си сте ма од су штин ског је зна ча ја за функ ци о-
ни са ње де лат ног си сте ма јер он под ра зу ме ва по сто ја ње тзв. »зо на« 
или »гра нич них под ру чи ја« ко је су за јед нич ке за два под си сте ма. 
На при мер, уло ге пред ста вљу зо ну у ко јој се су сре ћу дру штве ни 
под си стем и под си тем лич но сти, или, вред но сти су зо не про жи ма-
ња дру штве ног и кул тур ног под си сте ма. 

Дру штво или дру штве ни си стем са ста вљен је из че ти ри под-
си сте ма ко ји има ју: 1) струк тур не ком по не на те; 2) аспек те раз вој-
ног про це са и 3) при мар не функ ци је.  У ства ри, Тал кот Пар сонс је 
на ана ли зи дру штва при ме нио па ра диг му о че ти ри функ ци је оп-
штег де лат ног си сте ма.  У та бе ли 2. при ка за на је упра во тзв. »Fo ur 

15) Parsons Talcot, Evolutionary Universals in Society, AmericanSociologicalReview, American 
Sociological Association, vol. 29, no. 3/1965.

16) Илић Владимир, Функционализамусоциологији, Институт за социолошка истраживања 
Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995.
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fun ction pa ra dig ma« или тзв. А-Г-И-Л ше ма17). То су функ ци је адап-
та ци је (Adap tion), по сти за ња ци ља (Goal at ta in ment), ин те гра ци је 
(In te gra tion) и одр жа ва ња обра за ца (La tent Pat tern ma in te nan ce).
Пар сонс сма тра да што је уну тра шњи са др жај дру штва бли жи овој 
ше ми, или што је уну тра шња ди фе рен ци ја ци ја дру штва ве ћа, не ко 
кон крет но дру штво је ви ше од ма кло на ска ли мо дер но сти. 

Пар сонс сма тра да што је уну тра шњи са др жај дру штва бли-
жи овој ше ми, или што је уну тра шња ди фе рен ци ја ци ја дру штва ве-
ћа, не ко кон крет но дру штво је ви ше од ма кло на ска ли мо дер но сти. 

Та бе ла 2. Дру штво (уоп ште ни је, дру штве ни си стем)

Подсистеми Структурне
компоненте

Аспектираз-
војногпроцеса

Примарне
функције

Одр жа ва ње 
обра сца или 
по ве ре ње 

Вред но сти Уоп шта ва ње 
вред но сти

Одр жа ва-
ње обра сца

Дру штве не 
за јед ни це Нор ме Укљу че ње Ин те гра ци ја

Др жав ност Ко лек ти ви те ти Ди фе рен ци ја ци ја По сти за ње ци ља

При вре да Уло ге Адап тив но 
на пре до ва ње При ла го ђа ва ње

Из вор: Par sons Tal cott (1992). Modernadruštva. Niš: Gra di na, str. 20.
Под си стем одр жа ва ња обра сца пред ста вља кул тур ну ком-

по нен ту дру штве ног си сте ма ко ји има функ ци ју одр жа ва ња и 
ста би ли зо ва ња мо рал но-вред но сног по рет ка. Основ на свр ха овог 
под си сте ма дру штва је сте да одр жи со ли дар ност у ко лек тив ним 
од но си ма18). Ре ше ње »пи та ња« мо дер ног по рет ка ни је мо гу ће ус-
по ста вља њем ста ре ин те гра ци је тј. уки да њем сло бо де и плу ра ли-
зма уве ре ња јер се ин ди ви ду ал на уве ре ња ви ше не мо гу хо мо ге-
ни зо ва ти. Мо дер ни и де мо крат ски по ре дак, у си ту а ци ји ка да ви ше 
не ма »јед не исти не«, мо гућ је са мо уко ли ко је и уни вер за ли стич ки 
и ин ди ви ду а ли стич ки тј. уко ли ко одр жа ва за јед нич ки иден ти тет и 
об у хва та раз ли чи те со ци јал не ак тив но сти. 

Срж мо дер ног дру штва пред ста вља ње го ва ин те гра тив на 
ком по нен та или дру штве на за јед ни ца за то што она има функ ци ју 

17)  Парсонс Талкот, Модернадруштва, Градина, Ниш, 1992.

18) Парсонс, исто.
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»да ар ти ку ли ше је дан си стем нор ми са ко лек тив ном ор га ни за ци-
јом, ко јем су свој стве ни је дин ство и ко хе зив ност«19).

Др жав ност или по ли тич ки по ре дак је усме рен на функ ци-
ју вр ше ња вла сти. Пар сонс ис ти че: »Ни је дан ве ли ки и сло же ни 
дру штве ни си стем не мо же би ти тра јан, уко ли ко са гла сност са ве-
ли ким де лом ње го вог нор ма тив ног по рет ка ни је оба ве зу ју ћа, тј. 
уко ли ко не са гла сност не по вла чи за со бом не га тив не си ту а ци о не 
санк ци је«20). У мо дер ном дру штву, ова функ ци ја се не од но си са мо 
на при мар ну по ли тич ку власт већ и на цр кве ну, уни вер зи тет ску 
или по слов ну де лат ност. 

Еко но ми ја је под си стем дру штва чи је су нај ви дљи ви је обла-
сти „при вре да и тех но ло ги ја; њо ме упра вља прин цип по жељ но сти 
ефи ка сног га здо ва ња из во ри ма…У мо дер ним дру штви ма, по себ-
но је ја сна нор ма тив на стра на ових пи та ња и то пре ко ре гу ли са ња 
упо тре бе ра да као фак то ра про из вод ње у при вред ном сми слу. Ан-
га жо ва ње рад не сна ге под ра зу ме ва оба ве зу да се »ра ди ефи ка сно у 
окви ру ле ги тим них усло ва за по сле ња“21). 

Из Пар со но со ве ана то ми је дру штва, за ме то до ло ги ју со ци-
јал них ис тра жи ва ња и прак су со ци јал ног ра да и со ци јал не по ли-
ти ке ве ли ки зна чај има ју де фи ни ци је основ них пој мо ва ко ји ма 
об ја шња ва кон сти ту ци ју и функ ци о ни са ње дру штва и ме ђу соб не 
од нос уну тар дру штве не струк ту ре.

Под пој мом струк ту ра Пар сонс под ра зу ме ва уну тра шњу уре-
ђе ност дру штве ног си сте ма. Струк тур не ком по нен те дру штва чи не 
вред но сти, нор ме, ко лек ти ви те ти или гру пе и уло ге. 

Вред но сти има ју при мат у функ ци о ни са њу дру штве них си-
сте ма јер је њи хо ва функ ци ја да одр жа ва ју ба зич ну »кул тур ну ше-
му« = мо рал но-вред но сни кон сен зус. Нор ме де лу ју у ци љу ин те-
гра ци је дру штве них си сте маи ре гу ла ци је мно штва ра зно вр сних 
про це са ко ји до при но се спро во ђе њу основ них вред но сних опре-
де ље ња на ко ји ма се дру штво за сни ва. Ко лек ти ви те ти/гру пе има ју 
функ ци ју по сти за ња ци ље ва дру штва. 

Уло га је »онај тип струк тур не ком по нен те ко ме је при мар на
функ ци ја при ла го ђа ва ње и ко ја се схва та као од ре ђе ње кла се по је-
ди на ца ко ји су, пре ко уза јам них оче ки ва ња, укљу че ни у од ре ђе ни 
ко лек ти ви тет«22). Ка рак те ри сти ка мо дер ног дру штва је по ја ва плу-

19) Парсонс, исто, стр. 21.

20) Парсонс, исто, стр. 26.

21) Парсонс, исто, стр. 28.

22) Парсонс, исто, стр. 15
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ра ли те та уло га. Дру штве не уло ге опре де љу ју дру штве ни ста тус 
чо ве ка. Све дру штве не уло ге не ма ју исти зна чај јер уз по вољ ни ји 
дру штве ни по ло жај иду и дру штве на моћ и дру штве ни углед. По-
сто ја ње си сте ма ле ги тим них оче ки ва ња уло га ко је љу ди »пре у зи-
ма ју« до во ди до ства ра ња дру штве них ин сти ту ци ја.

Ин сти ту ци је су фак тор кон тро ле по на ша ња људ ских би ћа у 
дру штву. Њи хо ва основ на функ ци ја је сте да по је ди нач ни, вла сти ти 
ин те рес по је дин ца мо би ли ше и усме ри у прав цу оче ки ва ног по на-
ша ња или оче ки ва не уло ге. У дру штву су нај зна чај ни је три вр сте 
ин сти ту ци ја: си ту а ци о не (нпр. срод ство, по ро ди ца), ин стру мен-
тал не (нпр. про фе си о нал не уло ге: ле ка ра, прав ни ка, итд.) и ин те-
гра тив не (ин сти ту ци је вла сти  и  со ци јал на стра ти фи ка ци ја).

 Мно ге де фи ни ци је со ци јал ног ра да ја сно од сли ка ва ју 
пред ста вље ни функ ци о на ли стич ки мо дел гле да ња на од нос чо ве ка 
и дру штва у по гле ду дру штве них ци ље ва и уло га ове про фе си је и 
де лат но сти, као што су: по бољ ша ње со ци јал ног функ ци о ни са ња 
де ви јант них по је ди на ца, гру па или за јед ни ца, очу ва ње дру штве-
не ко хе зи је или екви ли бри ју ма из ме ђу дру штва и по је дин ца, со ци-
јал на ре ха би ли та ци ја, пре вен ци ја раз ли чи тих дис функ ци о нал них 
ста ња и по на ша ња као и уче ње пра вил них и »оче ки ва них« дру-
штве них уло га23). 

Отво ре на функ ци о на ли стич ка де фи ни ци ја со ци јал ног ра да 
је сте она из 1958. го ди не ко ју је де фи ни са ла Ко ми си ја за прак су 
со ци јал ног ра да аме рич ке На ци о нал не асо ци ја ци је со ци јал них 
рад ни ка. Пре ма овој де фи ни ци ји три основ на ци ља прак се со ци-
јал ног ра да су24): да по мог не по је дин ци ма и гру па ма да пре по зна ју 
и от кло не или ума ње про бле ме ко ји су на ста ли ди се кви ли бри ју-
мом из ме ђу њих и окру же ња; да иден ти фи ку је по тен ци јал на под-
ру чи ја ди се кви ли бри ју ма из ме ђу по је ди на ца или гру па и њи хо вог 
окру же ња ка ко би се пре ве ни ра ли слу ча је ви ди се кви ли бри ју ма; и 
ко нач но, то су ку ра тив ни и пре вен тив ни ци ље ви, ко ји под ра зу ме-
ва ју тра же ње, пре по зна ва ње и оја ча ва ње мак си му ма по тен ци ја ла 
код по је ди на ца, гру па и за јед ни ца. 

Пар со но сва струк ту рал на и си стем ска пер спек ти ва дру штва 
ја сно отва ра про стор да се уло ге со ци јал ног ра да про на ла зе и у25): 

23) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.

24) Compton Beulah and Galaway Burt, SocialWorkProcesses, Fourth Edition, Wadsworth Pub-
lishing Company, Belmont-California, 1989.

25) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.
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а) гра ђе њу дру га чи јих или но вих веза између љу ди и си-
сте ма ко ји ма су окру же ни;

б) уна пре ђи ва њу ин тер ак ци је из ме ђу љу ди у окви ру из вор-
них си сте ма (по пут по ро ди це, уста но ва, итд.);

ц) уче њу но вих уло га за по је дин це ко ји су де ло ви не ких 
ши рих си сте ма; 

д) про ме ни на ру ше не ко мун ка ци је из ме ђу раз ли чи тих суб-
си сте ма (као што су по је дин ци у по ро ди ци, шти ће ни ци 
у до му, итд.); 

е) ме ња њу дис функ ци о нал них си сте ма и струк ту ра (по ро-
ди ца, за јед ни ца, ин сти ту ци ја);

ф) ства ра њу но вих со ци јал них мре жа (нпр. за ал ко хо ли ча-
ре, нар ко ма не, бив ше за тво ре ни ке, де цу из ин сти ту ци-
о нал не за шти те у про це су ре ха би ли та ци је и со ци јал не 
ре ин те гра ци је); 

г) по сре до ва њу из ме ђу раз ли чи тих си сте ма у ко ји ма је 
окру жен кли јент; 

х) пред у зи ма њу раз ли чи тих со ци јал них ак ци ја уну тар не-
ких дру штве них струк ту ра (нпр. ло кал них за јед ни ца).

МЕРТОНОВАФУНКЦИОНАЛНААНАЛИЗА
ИТЕОРИЈАСОЦИЈЛНИХПРОБЛЕМА

За ме то до ло ги ју ис тра жи ва ња у со ци јал ној по ли ти ци и со ци-
јал ном ра ду по себ но су бит не че ти ри иде је Ро бер та Мер то на. Пр-
во, то је пи та ње од но са те о ри је и ис тра жи ва ња у кон тек сту тзв. те-
о ри ја сред њег оби ма. Дру го, то је иде ја раз ли ко ва ња ма ни фест них 
од ла тент них дру штве них функ ци ја. Тре ће, раз ви ја ње па ра диг ме 
за функ ци о нал ну ана ли зу дру штве них по ја ва. И че твр то, те о ри ја 
со ци јал них про бле ма и ано ми је.

Теоријесредњегобима. Док је Пар сонс у ме то до ло шком по-
гле ду зах те вао ма кро со ци о ло шку и то тал ну ана ли зу дру штве ног 
си сте ма пре би ло ка квог про у ча ва ња по је ди нач них по ја ва или не-
ких је ди ни ца људ ског по на ша ња, Мер тон »обр ће« овај по сту лат: 
за ње га, у ре ша ва њу про бле ма кон сти ту ци је дру штве ног си сте ма 
тре ба по ћи од кон крет них ем пи риј ских за хва та, а не од ап стракт но 
по ста вље ног оп штег те о риј ског мо де ла дру штва. Мер тон сма тра 
да се не ки кон сти ту тив ни еле мент дру штва мо же про у чи ти са мо 
по мо ћу ис ку стве ног ис тра жи ва ња, а не обр ну то.
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За раз ли ку од Пар сон са ко ји си сте му да је при мат у од но су 
на по на ша ње по је ди на ца и ко ји се ба ви ис пи ти ва њем одр жа ња ста-
бил но сти и ко хе зив но сти дру штве ног си сте ма, Мер тон сма тра да 
по је ди нач на дру штве на по на ша ња мо гу да иза зи ва ју раз ли чи те по-
сле ди це по дру штве ни си стем. Те по сле ди це не мо ра ју да де лу ју 
са мо у прав цу ин те гра ци је си сте ма и ње го вог одр жа ва ња, већ и 
у прав цу дез ин те гра ци је. Мер тон у функ ци о на ли зам уно си пи та-
ње дру штве не дез ин те гра ци је и дис функ ци о нал но сти или »укус 
Марк са«. 

Мер тон је био за ин те ре со ван да од го во ри на по тре бу за ис-
пи ти ва њем усло ва за по сти за ње нај а де кват ни јег на чи на аку му ла-
ци је на уч ног зна ња о дру штву26). Он је сма трао да се реч те о ри ја 
упо тре бља ва на мно го раз ли чи тих на чи на (нпр. као рад на хи по те-
за у ис тра жи ва њи ма, као об у хват на али не сре ђе на спе ку ла ци ја или 
као ак си о мат ски ми са о ни си стем, итд.), та ко да по ста је реч ко ја 
пре ти да по ста не бе сми сле на. У том по гле ду, Мер тон дру штве ну 
(со ци о ло шку) те о ри ју ви ди као во ди ча у ем пи риј ским ис тра жи ва-
њи ма. Због то га се он за ла же за кон сти ту и са ње те о ри је сред њег 
оби ма.

Мер тон де фи ни ше те о ри је сред њег оби ма као оне ко је »ле же 
из ме ђу ма лих али нео п ход них рад них хи по те за ко је се по ја вља-
ју у из о би љу у то ку сва ко днев ног ис тра жи ва ња и све о у бу хват них 
си сте ма тич них стре мље ња ка раз ви ја њу јед ни сте ве не те о ри је ко ја 
ће об ја сни ти све уни форм но сти дру штве ног по на ша ња, дру штве-
не ор га ни за ци је и дру штве не про ме не...Оне су по сред ник из ме ђу 
оп штих те о ри ја дру штве ног си сте ма, ко је су пре ви ше уда ље не од 
по је ди нач них кла са дру штве ног по на ша ња, ор га ни за ци је и про ме-
не да би мо гле при ка за ти оно што је по сма тра но, и оних де таљ них, 
сре ђе них де скрип ци ја по је ди но сти ко је ни су ни ма ло уоп ште не«27).

Те о ри је сред њег оби ма.са сто је се од огра ни че них ску по-
ва прет по став ки из ко јих се ло гич ки из во де спе ци фич не хи по те-
зе ко је се по твр ђу ју ем пи риј ским ис тра жи ва њем. »Тај тип те о ри ја 
уки да ди стинк ци ју из ме ђу ми кро со ци о ло шких про бле ма, ко ји се 
по ја вљу ју у ис тра жи ва њу ма ле гру пе, и ма кро со ци о ло шкох про-
бле ма, ко ји се по ја вљу ју у ком па ра тив ном про у ча ва њу дру штве-
не по кре тљи во сти и фор мал не ор га ни за ци је као и ме ђу за ви сно сти 
дру штве них ин сти ту ци ја«28). Те о ри је сред њег оби ма тре ба да се 

26) Илић Владимир, Функционализам у социологији, Институт за социолошка истраживања 
Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995.

27) Мертон Роберт, Отеоријскојсоциологији, Наклада ЦДД, Загреб, 1979, стр, 44.

28) Мертон Роберт, исто,стр, 75.



АлександарЛ.Југовић Човекисистем:некиаспектизначаја...

65

за сни ва ју на раз ли чи тим си сте ми ма со ци о ло шке ми сли. Као нај-
по зна ти је при ме ре те о ри ја сред њег оби ма, Мер тон на во ди Дир ке-
мо ву те о ри ју са мо у би ства и Ве бе ро ву те о ри ју о при вред ној ети ци 
про те стант ске ре ли ги је. 

Манифестне и латентне функције социјалног понашања. 
Ро берт Мер тон је уви део да у со ци о ло шкој ли те ра ту ри по сто-
ји че сто (не мар но) бр ка ње јед ног ва жног ис тра жи вач ког про бле-
ма у про у ча ва њу дру штве ног по на ша ња љу ди. То бр ка ње се ти-
че не-уоча ва ња ди стинк ци је из ме ђу све сних мо ти ва за дру штве но 
по на ша ње и ње го вих дру штве них по сле ди ца или функ ци ја. За то 
Мер тон ис ти че да по је ди не дру штве не по ја ве, по ред то га што мо гу 
има ти ма ни фест ну (при зна ту) дру штве ну функ ци ју, мо гу, та ко ђе, 
има ти и ла тент ну дру штве ну функ ци ју у од но су на си стем. 

Ла тент не функ ци је пред ста вља ју не на ме ра ва не по сле ди це 
дру штве них ак тив но сти љу ди ко је су че сто не при зна те јер од у-
да ра ју од »здра во ра зум ског« зна ња о жи во ту. Мер тон кон ста ту је: 
»Украт ко, сма тра мо да се ис так ну ти ин те лек ту ал ни до при но си со-
ци о ло га, пре све га, на ла зе у про у ча ва њу не на ме ра ва них по сле ди ца 
(ме ђу ко ји ма су ла тент не фун цки је) дру штве них ак тив но сти, као 
и у про у ча ва њу ан ти ци пи ра них по сле ди ца (ме ђу ко ји ма су ма ни-
фест не функ ци је)«29). От кри ва ње ла тент них дру штве них функ ци ја, 
за Мер то на, је сте кључ ни до при нос со ци о ло ги је на уч ном зна њу и 
про у ча ва њу дру штве ног жи во та. Уво ђе ње овог пој ма у ис тра жи ва-
ње до во ди до за кључ ка да дру штве ни жи вот ни је јед но ста ван ка ко 
се на пр ви по глед чи ни. 

Ла тент не функ ци је не ке дру штве не ак тив но сти љу ди ни су, 
»уоби ча је но зна ње« јер су то не на ме ра ва не и обич но не при зан-
те пси хо ло шке или дру штве не по сле ди це. Про у ча ва ње ла тент них 
функ ци ја мо же да до ве де до уоча ва ња да, на при мер, не ка ира ци о-
нал на по на ша ња љу ди мо гу би ти по зи тив но функ ци о нал на за гру-
пу иако, ма ни фест но, ни су при хва ће на од чла но ва гру пе, или да су 
по је ди не ак тив но сти љу ди до ве ле до ре зул та та ко јег ак те ри ни су 
оче ки ва ли. На при мер, у од но су пре ма из вр ши о цу не ког кри вич-
ног де ла, санк ци ја или ка зна има ма ни фест ну функ ци ју јер је усме-
ре на на ње го во укла па ње у си стем. У од но су пре ма дру штву ка зна 
има ла тент ну функ ци ју учвр шћи ва ња дру штве не со ли дар но сти30).

Мер тон овом иде јом по ру чу је да тек уоча ва њем ла тент них 
функ ци ја дру штве них по ја ва или по на ша ња љу ди, ху ма ни стич ко-

29) Мертон Роберт, исто, стр, 133.

30) Кувачић Иван, »Предговор: О Мертонову обрасцу функционалне анализе у социологији«, 
Отеоријскојсоциологији, Мертон К. Роберт, Загреб: Наклада, ЦДД, 1979, стр. V-X.
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дру штве не на у ке «гле да ју иза фа са де до га ђа ја». Ку ва чић на во ди 
до бар при мер раз ли ко ва ња и уоча ва ња ма ни фест них од ла тент них 
дру штве них функ ци ја у ис тра жи ва њу со ци јал них по ја ва: „Љу ди се 
же не и за сни ва ју по ро ди цу због то га што се за љу бљу ју или због 
не ких дру гих мо ти ва, а по ро ди ца има не ке објек тив не функ ци је – 
одр жа ва ње вр сте, од гој мла дог на ра шта ја и чу ва ње уста но вље ног 
по рет ка“31). Ме ђу тим, ка да по ја ви за љу бљи ва ња и за сни ва ња бра ка 
при ђе мо кроз ана ли зу ње го вих ла тент них функ ци ја, са зна је мо да 
се „љу ди за љу бљу ју у чвр стим окви ри ма кла се, при хо да и обра зо-
ва ња, ода кле се мо же за кљу чи ти да тек кад су ство ре ни од ре ђе ни 
увје ти, по јед ни ци се би до зво ља ва ју да се за љу бе“32).

Парадигмазафункционалнуанализу.Мер то но ва на ме ра би-
ла је да из гра ди је дан иде о ло шки не при стра сан те о риј ско-ме то до-
ло шки ин стру мент ко ји тре ба да уна пре ди ква ли та тив ну ана ли зу 
у со ци о ло ги ји и до при не се ства ра њу про гре сив ни је и ефи ка сни је 
функ ци о на ли стич ке те о ри је, пре све га пу тем ко рек ци је кључ них 
по сту ла та и ка те го ри јал ног апа ра та уни вер зал ног функ ци о на ли-
зма33). У ту свр ху, Мер тон је из ра дио па ра диг му за функ ци о нал ну 
ана ли зу34). Мер тон ову па ра диг му схва та као ме тод ту ма че ња и ин-
тер пре та ци је по да та ка до би је них у ис тра жи ва њу. 

Функ ци о нал на ана ли за у осно ви је струк ту рал но ори јен ти са-
на јер јој је кључ но пи та ње у ко јој ме ри по зна ва ње струк ту рал ног 
кон тек ста омо гу ћа ва ис тра жи ва чу да ан ти ци пи ра нај ве ро ват ни је 
ал тер на ти ве, као и да пру жи осно ву за на уч но уоп шта ва ње и пред-
ви ђа ње. Исто та ко, функ ци о нал на ан ли за са др жи у се би и еле мен те 
ком па ра ци је «јер, на при мер, кад опи су је ка рак те ри стич ни обра зац 
за ре ше ње стан дар ди зо ва ног про бле ма (нпр. из бор брач ног дру га) 
она ука зу је и на глав не ал тер на ти ве ко је та кав обра зац укљу чу је 
(го во ри о из бо ру на те ме љу ро ман тич не љу ба ви, ко ји ис кљу чу је 
из бор на осно ву имет ка)»35). 

За ме то до ло ги ју со ци јал них ис тра жи ва ња ва жно је за кљу чи-
ти да Мер тон сма тра да се де скрип ци ја не ког слу ча ја не сме од ви-

31) Кувачић, исто, стр. VI.

32) Кувачић, исто, стр. VI.

33) Илић Владимир, Функционализамусоциологији, Институт за социолошка истраживања 
Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995.

34) Видети шире у: Merton, 1979: 114 – 120.

35) Кувачић Иван, Расправеометоди–проблемиприступа удруштвеним знаностима, 
Напријед, Загреб, 1988, str. 94.
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ја ти про из вољ ном ин ту и ци јом, већ ја сним де скрип ти ви ним про то-
ко лом за функ ци о нал ну ана ли зу ко ји под ра зу ме ва36):

1) сме шта ње уче сни ка у обра зац дру штве не струк ту ре – 
ди фе рен ци јал на пар ти ци па ци ја;       

2) узи ма ње у об зир ал тер на тив них об ли ка по на ша ња ко ји 
су ис кљу че ни ис ти ца њем опа же ног обра сца (тј. обра ћа-
ње па жње не са мо на оно што се по ја ви ло, већ и на оно 
што је за не ма ре но);

3) емо тив на и ког ни тив на зна че ња ко ја обра сцу при пи су ју 
ње го ви уче сни ци;

4) раз ли ка из ме ђу мо ти ва ци је за уче ство ва ње у обра сцу и 
објек тив ног по на ша ња укљу че ног у обра зац;

5) пра вил но сти по на ша ња, ко је чла но ви не при зна ју, али 
ко је су, без об зи ра на то, по ве за но са цен трал ним обра-
сцем по на ша ња.

Теоријасоцијалнихпроблемаианомије. За со ци јал ну по ли-
ти ку и со ци јал ни рад зна чај на је вред ност иде је Ро бер та Мер тон 
о дру штве ним про тив реч но сти ма из ра же ним кроз дру штве ну ано-
ми ју и со ци јал не про бле ме. Ове иде је ши ре пред мет про у ча ва ња 
и прак тич ног ба вље ња со ци јал ног ра да. По ред на уч не вред но сти, 
иде ја да дру штве ну де ви јант ност и со ци јал не про бле ме чи не и ста-
ња со ци јал не дез ор га ни за ци је, дис функ ци је дру штве них струк ту-
ра и ин сти ту ци ја, је сте зна чај на и у то ме што она омо гу ћа ва да се 
те жи ште прак тич ног ре а го ва ња дру штва на де ви јант ност по ме ри 
са не при ла го ђе них по је дин ца ка по је ди ним де ло ви ма дру штве них 
струк ту ра, за јед ни ца, гру па и ин сти ту ци ја. Та ко по ред де ви јант них 
по је ди на ца и гру па пред мет де лат но сти со циј ла ног ра да по ста ју и 
со ци јал ни про бле ми. 

Со ци јал ни рад се „окре ће“ про бле ми ма функ ци о ни са ња, 
оп стан ка и струк ту рал не ста бил но сти људ ских при мар них гру па 
(пре све га по ро ди це), ин сти ту ци ја и за јед ни ца (по себ но ло кал-
них). „При хва та њем те о ри ја о дру штве ним дез ор га ни за ци ја ма, као 
осно ву свог прак тич ног де ло ва ња, со ци јал ни рад се окре ће оним, 
што би се мо гло услов но на зва ти, де ви ја ци ја ма уну тар по је ди них 
ин сти ту ци ја или ин сти ти ци о нал них си сте ма“37). 

По Мер то ну, ка рак те ри сти ка и нај ра зви је нијх дру шта ва мо-
же би ти јед на су штин ска дру штве на про тив реч ност ко ја из ви ре из 

36) Мертон Роберт, Отеоријскојсоциологији, Наклада ЦДД, Загреб, 1979, str. 126.

37) Милосављевић Милосав, Социјалнираднамеђивекова, Драганић, Београд, 1998, str. 
189.
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не ус кла ђе но сти из ме ђу дру штве не кул ту ре или циљ но-вред но сног 
окви ра жи во та љу ди и дру штве не струк ту ре или слој ног по ло жа ја 
љу ди. Та про тив реч ност од ре ђу је дру штве не мо гућ но сти за по сти-
за ње оп ште при хва ће них вред но сно-циљ них ори јен ти ра та ко да се 
по је дин ци мо гу ин те гри са ти у дру штве ни си стем и на де ви јан тан 
на чин. 

На овој иде ји, Ро берт Мер тон је са чи но јед ну од нај бо љих 
и нај у ти цај них оп штих ти по ло ги ја де ви јант них по на ша ња и раз-
вио свој кон цепт ано ми је. По ла зе ћи од то га да је ано ми ја си ту а ци-
ја дру штве ног рас ко ра ка из ме ђу дру штве них ци ље ва и ле гал них 
сред ста ва за њи хо во по сти за ње, Мер тон уоча ва на чи не адап та ци је 
по је ди на ца на та кво ста ње. Мер тон из во ди пет мо гу ћих од го во ра 
од ко јих са мо је дан из ра жа ва дру штве ну нор мал ност, а то је кон-
фор ми зам. Де ви јант ни ти по ви дру штве ног одо го во ра по је дин ца на 
ано ми ју су: ино ва ци ја, ри ту а ли зам, по вла че ње и бунт38). Мер тон је 
иде јом ано ми је на го ве стио уло гу мо ћи и кла сног су ко ба у ана ли зи 
де ви јант них по на ша ња. 

И ко нач но, Мер тон је де ви јант на по на ша ња и со ци јал не дез-
ор га ни за ци је об је ди нио пој мом со ци јал них про бле ма. Де ви јант на 
по на ша ња (по пут, мен тал них бо лет си, кри ми на ла, де ли квент них 
суб кул ту ра, нар ко ма ни је, ал ко хо ли зма, са мо у би ста ва, про сти ту ци-
је) и со ци јал не дез ор га ни за ци је (као што су по пу ла ци јо не кри зе, 
ра сни про бле ми, по ро дич не дез ор га ни за ци је, не за по сле ност, си ро-
ма штво, на си ље) је су основ ни ти по ви со ци јал них про бле ма39). 

Основ не осо би не со ци јал них про бле ма је су сле де ће40): то су 
по ја ве ко је су на ста ле као ре зул тат не скла да из ме ђу дру штве них 
вред но сти и дру штве не ствар но сти; со ци јал ни про бле ми има ју 
дру штве не узро ке;  то су по ја ве ко је су дру штве но уоч љи ве и вред-
но ва не као не по жељ не; со ци јал ни про бле ми мо гу има ти ка рак тер 
и ма ни фест не и ла тент не дру штве не по ја ве; со ци јал ни про бле ми 
оста вља ју дру штве не по сле ди це; на њих дру штво ре а гу је кроз пла-
ни ра не и осми шље не дру штве не ак ци је. 

Те о ри је ано ми је и со ци јал них про бле ма оста вља ју сна жне 
им пул се за кон ци пи ра ње со ци јал ног ра да и со ци јал не по ли ти ке 
усме ре не пре ма овим по ја ва ма. Со ци јал на по ли ти ка за сно ва на на 

38) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.

39) Merton Robert and Nisbet Robert, ContemporarySocialProblems, Hartcourt Brace Jovanov-
ich, New York, 1971.

40) Merton Robert and Nisbet Robert, isto, p. 799.
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овим те о ри ја ма са др жи два основ на прин ци па41): то су А) за тва ра-
ње не ле ги тим них мо гућ но сти и Б) отва ра ње ле ги тим них мо гућ но-
сти и. 

А) Основ ни прин цип со ци јал не по ли ти ке ко ја се осла ња на 
струк ту рал но-функ ци о на ли стич ке иде је о при ро ди дру штве не де-
ви јант но сти је сте за тва ра ње не ле ги тим них мо гућ но сти. То се по-
сти же ја ча њем со ци јал не кон тро ле. Ов де спа да ју све ме ре пре вен-
ци је и ре пре си је де ви јант но сти ко је спро во де уста но ве со ци јал не 
кон тро ле – ја ча ње по ли ци је или по о штра ва ње ка зне не по ли ти ке, 
итд. 

„Кон трол ни ре фор ми зам“ ко ји из ви ре као со ци јал но-по ли-
тич ка им пли ка ци ја из струк ту рал но-функ ци о на ли стич ке те о ри је 
Деј вид Хоу опи су је на сле де ћи на чин: »На при мер, ако се нај си-
ро ма шни ји чла но ви дру штва пре ви ше тла че, они по ста ју не мир-
ни. Ово би угро зи ло дру штве ну ста бил ност. Ре сур се би тре ба ло 
пре ра спо де ли ти ка ко би се спре чи ле по тен ци јал но де ста би ли зи-
ра ју ће не рав но те же. Под ре сур си ма се ов де под ра зу ме ва ју но вац, 
мо гућ но сти и по ли тич ка пра ва. Ре фор ме су оми ље на по ли тич ка 
стра те ги ја. Кад год су раз ли чи ти де ло ви дру штва, као це ли не, под 
по ја ча ним при ти ском, си стем се, би ло ауто мат ски, би ло ци ља ним 
пла ни ра њем, »ре фор ми ше« да би се осло бо дио при ти ска ко ји угро-
жа ва ју ста бил ност и ред«42).

Б) Отва ра ње ле ги тим них мо гућ но сти под ра зу ме ва ме ре со-
ци јал не по ли ти ке чи ји је циљ да се де ви јан ти ма и по тен ци јал ним 
де ви јан ти ма омо гу ћи да свој по ло жај по бољ ша ју ле ги тим ним 
сред стви ма, као што су: отва ра ње но вих рад них ме ста, пре ква ли-
фи ка ци ја не за по сле них, шко ло ва ње, ре ша ва ње стам бе них про бле-
ма, итд. Ове ме ре тре ба да слу же, пре све га, за до во ља ва њу по тре ба 
ни жих дру штве них сло је ва ко ји су из ван про из вод ње и дру штве не 
утак ми це. 

По ла зе ћи од Мер то но ве те о ри је ано миј,е со ци јал на про ме на 
ко ја тре ба да убла жи рас ко рак из ме ђу дру штве них ци ље ва и сред-
ста ва (или ано ми ју) укљу чу је сле де ће со ци јал но-по ли тич ке ак тив-
но сти: ре ор га ни зо ва ње рас по ло жи вих со ци јал но-еко ном ских уло-
га и ре сур са у скла ду са прин ци пом јед на ких шан си, оства ри ва ње 
за ра да у скла ду са ствар ним до при но си ма дру штву, под сти ца ње 
сма њи ва ња по хле пе ко ја вла да у ка пи та ли зму и пре те ра них еко-
ном ских аспи ра ци ја, итд. 

41) Пешић Весна и Јанковић Иван, Друштвенедевијације-критикасоцијалнепатологије, 
Научна књига, Београд, 1988.

42) Howe David, Увод у теорију социјалног рада, Факултет политичких наука, Београд, 
1997.
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Раз ма тра ју ћи и де фи ни шу ћи основ не ти по ве кул ту ра Ро берт 
Мер тон је ис та као да се до бро ин те гри са на кул ту ра и дру штво од-
ли ку ју си ту а ци јом у ко јој је чла но ви ма та квог дру штва омо гу ће на 
јед на ка до ступ ност и дру штве но по жељ них ци ље ва и ле ги тим них 
сред ста ва за њи хо во по сти за ње. То у прак си зна чи за ла га ње за кон-
ку рент ску али пра вед ну утак ми цу, ко јом би се свим чла но ви ма 
дру штва обез бе ди ле јед на ке мо гућ но сти за дру штве ну про мо ци-
ју и жи вот ни на пре дак у скла ду са ин ди ви ду ал ним спо соб но сти-
ма43). Јед на ке мо гућ но сти зна че со ци јал но-по ли тич ке ак тив но сти 
у прав цу да ва ња ле ги тим них жи вот них оп ци ја и шан си кроз ква-
ли тет ни ји обра зов ни си стем, по бољ ша ва ње усло ва ра да, по ве ћа ње 
за по сле но сти, ши ре ње со ци јал но-за штит них пра ва, бор бу (»рат«) 
про тив си ро ма штва, бо ље пла ни ра ње про фе си о нал них ка ри је ра 
љу ди, по себ но мла дих, итд. 

Мер тон, та ко ђе, ис ти че да »не ви не жр тве« кон ку рент ског 
дру штва мо ра ју би ти пу тем ди си три бу тив не прав де на од ре-
ђен на чин за до во ље не44). Ови прин ци пи по ка зу ју да се уло га со-
ци јал не по ли ти ке ви ди кроз струк ту рал не и пар ци јал не со ци-
јал не ре фор ме ко је спро во ди тзв. ли бе рал на др жа ва бла го ста ња. 
Со ци јал но-по ли тич ке им пли ка ци је Мер то но ве те о ри је ано ми је 
за то и је су кон зер ва тив не ли бе ра ле и де сни ча ре на во ди ле да ње-
го ва раз ми шља ња ока рак те ри шу као »ми рис Марк са у функ ци о-
на ли зму« а ра ди кал не ле ви ча ре-кри ми но ло ге да Мер то на до жи ве 
као »опре зног по бу ње ни ка«. Но, „суд би на“ уме ре не де мо крат ске 
(»цен три стич ке«) по зи ци је увек је би ла из ло же на ве тро ме ти ни 
сна жне кри ти ке ис кљу чи вих и док три рар них иде о ло ги ја45).

КРИТИЧКАОЦЕНАИМПЛИКАЦИЈА
СТРУКТУРАЛНОГФУНКЦИОНАЛИЗМА
ЗАИСТРАЖИВАЊАУСОЦИЈАЛНОЈ
ПОЛИТИЦИИСОЦИЈАЛНОМРАДУ

 Са же та ана ли за кључ них Пар сон со вих и Мер то но вих те о-
риј ско-ме то до ло шких иде ја бит них за по ље со ци јал не по ли ти ке и 

43) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.

44) Мертон Роберт, »Друштвена структура и аномија«, у зборнику: Криминолошконаслеђе 
(приредио Ђорђе Игњатовић), Полицијска академија, Београд, 1997, стр. 153.

45) Југовић Александар, Теорија друштвене девијантности – парадигме и импликације, 
Службени гласник, Београд, 2009а.
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со ци јал ног ра да, по ка зу је њи хов не за о би ла зни и трај ни до при нос 
за со ци јал на ис тра жи ва ња у са вре ме ном дру штву. 

Со ци јал ни рад ин спи ри сан овом зна чај ном со ци о ло шком те-
о ри јом ба ви се и по ја ва ма а не са мо »про блем-по је дин ци ма«, узро-
ци ма а не са мо по сле ди ца ма со ци јал них про бле ма, раз ли чи тим 
ни во и ма њи хо вог ис по ља ва ња, итд. Ова ко усме рен со ци јал ни рад 
да је ве ћи на гла сак на окру же њу кли јен та. Он је ви ше ин тер ак ти ван 
а ма ње окре нут пси хи по је дин ца. 

У по гле ду ме то да ра да струк ту рал но-функ ци о на ли стич ки 
при сту пу унео је у со ци јал ни рад »на уч ност«: је зич ко-ло гич ку и 
ме тод ску ја сно ћу, упо тре бљи вост и праг ма тич ност, ефи ка сност, 
ја сне по тен ци јал не ре зул та те и мо гућ но сти ева лу а ци је про ме на: 
»По ред уна пре ђи ва ња ме то да со ци јал ног ра да са по је дин цем и бо-
га ће ња ме то да со ци јал ног груп ног ра да, по себ но оних ко ји по чи-
ва ју на иде ји си стем ског при сту па, у прак си со ци јал ног ра да ве ћи 
зна чај до би ја је дан но ви ме то до ло шки при ступ и ком плекс ме то да. 
За хва љу ју ћи иде ја ма о ак ци о ном при сту пу со ци јал ним про бле-
ми ма (Мер тон, Нис бет) раз ви ја на су и ак ци о на ис тра жи ва ња као 
ком пле мен тар ни или со ци јал ном ра ду у за јед ни ци сро дан ис тра-
жи вач ки по сту пак. Овом ис тра жи вач ком ква ли та тив ном при сту пу 
и со ци јал ном ра ду у за јед ни ци за јед нич ки је циљ: иза зи ва ње осми-
шље них со ци јал них про ме на уз уче шће при пад ни ка не ке за јед ни-
це као су бјек та. Ак ци о на ис тра жи ва ња по ста ју стра те шко-ме то до-
ло шки ин стру мент со ци јал ног ра да«46). 

Ова ко мо де ло ван со ци јал ни рад да је до бре од го во ре на зах-
те ве др жав них ин сти ту ци ја у ко ји ма се ова де лат ност оства ру је. 
Струк ту рал ни функ ци о на ли зам је те о ри ја о дру штву и де ви ја ци ја-
ма ко ја од го ва ра ста бил ним дру штви ма и ко ја по др жа ва ми кро-ре-
форм ску со ци јал ну по ли ти ку. Мал ком Пејн за то и си стем ску пер-
спек ти ву ста вља у оквир ин ди ви ду ал но-ре фор ми стич ке па ра диг ме 
(»ми нор не па ра диг ме«) у со ци јал ном ра ду47). Ве ли ки до при нос 
ових иде ја је и у кри ти ци др жав них дис функ ци о нал них ин сти ту-
ци ја у обла сти со ци јал не по ли ти ке и со ци јал ног ра да.

Ипак, кри ти ке Пар сон со вог и Мер то но вог струк ту рал ног-
функ ци о на ли зма су број не: епи сте мо ло шке, ан тро по ло шке, те о-
риј ске, ме то до ло шко-ме тод ске и иде о ло шке при ро де. 

Неј гел сма тра да је са мо основ ни по јам функ ци о на ли зма – 
по јам функ ци је ви ше сми слен и да га чак и «убе ђе ни функ ци о на ли-

46) Милосављевић Милосав, Социјалнираднамеђивекова, Драганић, Београд, 1998, стр. 
189.

47) Payne Мalcolm, Савременатеоријасоцијалнограда, Филозофски факултет Универзитета 
у Бања Луци, Бања Лука, 2001.
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сти» у ис тој рас пра ви ко ри сте на раз ли чи те на чи не, чи ме ума њу ју 
зна чај са ме функ ци о нал не ана ли зе. Функ ци о нал на ана ли за дру-
штве них про це са оста вља број не те шко ће48): 

- не мо гућ ност да се у са вре ме ним ин ду стриј ским дру-
штви ма не дво сми сле но утвр ди ко ји си стем тре ба ис пи-
ти ва ти (то је ре ла тив но ла ко у си стем ски про стим, при-
ми тив ним дру штви ма);

- те шко ће утвр ђи ва ња не про из вољ ног кри те ри ју ма ко ји 
би се мо гао ко ри сно упо тре би ти у ана ли зи усло ва дру-
штве ног «пре жи вља ва ња» или оп стан ка за шта су функ-
ци о на ли сти по себ но за ин те ре со ва ни;  

 - те шко ће у ја сном од ре ђи ва њу пој ма дру штве не струк-
ту ре и вр сте од но са ко је по сто је уну тар не ке струк ту ре 
(не ја сно ће оп штих функ ци о на ли стич ких тврд њи).

Нај че шће опа ске „на ра чун“ Пар сон со вог функ ци о на ли зма, 
ко је су од зна ча ја за со ци јал на ис тра жи ва ња, је су49):

1) да функ ци о на ли зам ни је оп шта дру штве на те о ри ја јер за 
то не ис пу ња ва по треб не усло ве;  

2) да не омо гу ћа ва от кри ва ње дру штве них за ко на и ва ља но 
на уч но об ја шње ње;

3)  да је ста ти чан и кон зер ва ти ван;
4)  да је не ху ман;
5) да не омо гу ћа ва схва та ње и об ја шње ње дру штве ног раз-

во ја од но сно дру штве них про ме на;
6) да су му па ра диг ма и ка те го ри јал ни си стем по зајм ље ни 

из би о ло ги је (фи зи о ло ги је) и 
7) да ни је ори ги на лан  већ је еклек ти чан.

Мер то но вој ви зи ји од но са те о ри је и ис тра жи ва ња у кон тек-
сту те о ри ја сред њег оби ма, Илић из но си два круп на при го во ра50): 

1) де фи ни ци ја те о ри је сред њег оби ма је вр ло ши ро ка та ко 
да се го то во све со ци о ло шке те о ри је, уз тер ми но ло шке 
мо ди фи ка ци је њи хо вог са др жа ја, мо гу по сма тра ти као 
те о ри је сред њег оби ма и 

48) Нејгел Ернест, Структуранауке–проблемилогикенаучногобјашњења, Нолит, Београд, 
1974.

49) Милосављевић Славомир и Радосављевић Иван, Основи методологије политичких
наука, Службени гласник, Београд, 2003.

50) Илић Владимир, Функционализамусоциологији, Институт за социолошка истраживања 
Филозофског факултета у Београду, Београд, 1995.
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2) „Мер то но ва тврд ња да су «ве ли ке» те о ри је до те ме ре 
«ла ба во ис тка не» да се у њих мо гу укло пи ти те о ри-
је сред њег оби ма, ре ла тив но не за ви сно од кон крет ног 
идеј ног и пој мов ног са др жа ја по јед них об у хват них те-
о ри ја, не мо же се при хва ти ти. Он ов де ис пу шта из ви да 
де дук тив но раз ви ја ње на уч них те о ри ја, оглу шу ју ћи се о 
чи ње ни цу да би се те о ри је сред њег оби ма мо гле укло пи-
ти у об у хват ни је те о ри је ко ре ни то раз ли чи тог са др жа ја 
са мо уко ли ко би би ле крај ње ли ше не идеј ног са др жа ја и 
кон цеп та бо га тих зна че њем“51).

За ме то до ло ги ју со ци јал них ис тра жи ва ња од нај ве ће ва жно-
сти је су и ан тро по ло шке пер спек ти ве струк ту рал ног-функ ци о на-
ли зма. 

По глед на чо ве ка из струк ту рал но-функ ци о на ли стич ке по-
зи ци је од ре ђен је сле де ћим пи та њи ма52): 1) ка ко мо ти ви са ти љу де 
да де лу ју у скла ду са ин сти ту ци о нал ним оче ки ва њи ма и та ко ус-
по ста ве мо де ран дру штве ни по ре дак – а ако то не успе, сле де ћи је 
про блем про на ла же ње при клад них сред ста ва да се љу ди по на ша-
ју кон фор ми стич ки у од но су на за јед нич ки вред но сно-нор матвни 
оквир; 2) ка ко да се по је дин цу не оду зме не за ви сност и са мо стал-
ност де ло ва ња у од но су на за јед ни цу у ко јој жи ви, а да се дру штво 
схва ти као уре ђе ни и трај ни си стем од но са у ко ме су по је дин ци 
основ ни уче сни ци и но си о ци са мог по рет ка. 

Сли ка чо ве ка ко ја про из ла зи из од го во ра на ова пи та ња је 
при лич но кон тро верз на. Са јед не стра не, чо век се ви ди као ре ла-
тив но сло бод но би ће, али са дру ге стра не, чо ве ку не до ста је би тан 
атри бут сло бо де – кре а тив ност53). Ова ви зи ја мо дер ног чо ве ка до-
ми нант но на гла ша ва ко о пе ра тив ност у од но су на нео б у зда ну ин-
ди ви ду ал ност. 

Дру ги мо ме нат ко ји из о ста је у струк ту рал но-функ ци о на ли-
стич кој сли ци чо ве ка (Пар сонс) је сте пи та ње ал тер на тив них мо-
ти ва ци ја и њи хо вог из во ри шта. »Ако је мо ти ва ци о ни си стем лич-
но сти ње но иден ти тет ско по ље, он да би она по ред кре а тив ног 
по тен ци ја ла мо ра ла би ти отво ре на за оспо ра ва ју ће ори јен та ци је у 

51) Илић, исто, стр. 111.

52) Југовић Александар, Друштвенапатологија и нормалност–теоријскеи практичне
перспективе, Службени гласник, Београд, 2002.

53) Милић Анђелка, »Однос човек – друштво као окосница Парсонсове социолошке 
теорије«, у зборнику: Социологија друштвене акцијеТалкотаПарсонса (приредили: 
Анђелка Милић, Весна Пешић, Данило Мркшић, Силвано Болчић, Угљеша Звекић), 
Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду, Београд, 
1990, стр. 125-145.
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од но су на по ре дак за јед нич ких вред но сти. Чи ње ни ца је, ме ђу тим, 
да код Пар сон са ове ал тер на тив не ори јен та ци је по ста ју за пра во 
де ви јант не ори јен та ци је, при че му се њи хо во прин ци пи јел но из-
во ри ште тра жи у не а де кват но сти ма со ци ја ли за тор ског про це са, тј. 
про це са ин тер на ли за ци је кул тур них вред но сти«54).  

Ро берт Мер тон уно си но ву ди мен зи ју у струк ту рал ни функ-
ци о на ли зам. Ал тер на тив не ори јен та ци је, ко је су код Пар сон са у 
осно ви де ви јант не са из во ром у не а де кват но сти чо ве ко вог со ци-
ја ли за тор ског про це са, код Мер то на су оне по сле ди ца дру штве но-
струк ту рал них про тив реч но сти ко је на ста ју “про ва ли јом” из ме ђу 
кул ту ром на мет ну тих аспи ра ци ја (дру штве но-по жељ ни ци ље ви) и 
ре ал них мо гућ но сти љу ди да ре а ли зу ју ове аспи ра ци је (дру штве-
но-по жељ на сред ства) при че му про пу ште на или не а де кват на со-
ци ја ли за ци ја мо же са мо до при не ти вр сти или ин те зи те ту од сту па-
ња (кри ми нал, за ви сност од суп стан ци, бунт, итд.).

Мер то но ва те за је да дру штве на струк ту ра ге не ри ше окол-
но сти у ко ји ма је ал тер на тив но по на ша ње љу ди у од но су на по ре-
дак (кр ше ње дру штве них стан дар да) “нор ма лан” од го вор на њи хов 
дру штве ни по ло жај55). Чо ве ко во по на ша ње мо ра се по сма тра ти из 
со ци о кул тур не си ту а ци је, а не из би о ло шких по ри ва и на гон ских 
им пул са. Мер тон об ја шња ва људ ска де ви јант на по на ша ња сли ка-
ју ћи „де ви јан та“ као осо бу ко ја се на ла зи у про це пу из ме ђу кри ви-
це и ам би ци је да на пре ду је у дру штве ном по ло жа ју.

Функ ци о на ли стич ки со ци јал ни рад остао је ли ми ти ран ре-
ал ним ин те ре си ма и по тре ба ма ка пи та ли стич ког дру штва, ко је је 
до пу шта ло со ци јал не ин тер вен ци је до ни воа по ро ди ца и са мо по-
је ди них дру штве них ин сти ту ци ја: »Као што се функ ци о на ли зам 
ни је из ди гао до ана ли зе су штин ских про тив реч но сти ка пи та ли-
стич ког дру штва, оста ју ћи на ни воу по је ди них дру штве них ин-
сти ту ци ја, та ко ни со ци јал ни рад ни је мо гао да оде да ље од ни воа 
при мар них (по ро ди ца) и и ло кал них за јед ни ца (су сед ство, на се ље) 
и про ме на у по је ди ним ин сти ту ци ја ма ко је су дез ор га ни зо ва не или 
дис функ ци о нал не... Функ ци о на ли стич ки мо дел дру штва нај бо ље 
од го ва ра дру штви ма ко ја су ста бил на на ду же вре ме или у осно ви 
не же ле бит не про ме не. За то су и кон крет ни до ме ти со ци јал ног ра-
да у пре вен ци ји и пре ва зи ла же њу со ци јал них про бле ма скром ни 

54)  Милић, исто, стр. 125-145.

55) Merton Robert and Nisbet Robert, ContemporarySocialProblems, Hartcourt Brace Jovanov-
ich, New York, 1971.
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и по нов но усме ре ни пре ма де лу со ци јал не ствар но сти, а то су нај-
че шће дру штве но бе зна чај ни по је дин ци, гру пе и ин сти ту ци је”56).

AleksandarL.Jugovic

MANANDSYSTEM:SOMEASPECTSOFIMPOR-
TANCEOFSTRUCTURALFUNCTIONALISMINTHE
SOCIALPOLICYANDSOCIALWORKRESEARCH

Summary
The ar tic le de als with analysis of so me aspects of the o re ti cal and 

met ho do lo gi cal im por tan ce of the struc tu ral fun cti o na lism for so cial 
re se arch in the fi eld of so cial pat ho logy, so cial work and de fec to logy. 
The pa per exa mi nes the so ur ces and the ba sics of Par sons and Mer ton 
so cial the ory in who se the fo cu ses is is su es con sti tu tion and in te gra tion 
of mo dern so ci ety. Met ho do lo gi cal con tri bu ti ons for so cial re se arch of 
Par sons are de ve lo ping syste ma tic analyti cal mo del of so ci ety and de-
fi ni ti ons that may re pre sent a hypot he ti cal-con cep tual fra me work for 
so cial re se arch. Con tri bu ti ons of Mer ton are the ory of me di um sca le, 
dif fe ren ta tion of ma ni fest and la tent so cial fun cti ons, pa ra digm for fun-
cti o nal analysis of so cial phe no me non and the ory of so cial pro blems 
and ano mie. Cri tics of im por tan ce of Par son’s and Mer ton’s struc tu ral 
fun cti o na lism for so cial re se arch are epi ste mo lo gi cal, anthro po lo gi cal, 
the o re ti cal and ide o lo gi cal na tu re.
Key words: Par sons, Mer ton, struc tu ral fun cti o na lism, so cial re se arch, so cial 

po licy and so cial work.
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Resume
The ar tic le de als with analysis of so me aspects of the o re ti cal and 

met ho do lo gi cal im por tan ce of the struc tu ral fun cti o na lism for so cial 
re se arch in the fi eld of so cial po licy and so cial work. The su bject of 
this ar tic le is the analysis fe a tu re of struc tu ral fun cti o na lism ap pro ach 
in the so cial re se arch and the in flu en ce the key the o re ti cal and met ho-
do logy con cep ti ons of this met ho do lo gi cal ori en ta ta ion on the so cial 
re se arch and on the aim and ro les of so cial po licy and so cial work. The 
pa per exa mi nes the so ur ces and the ba sics of Par sons and Mer ton so-
cial the ory in who se the fo cu ses is is su es con sti tu tion and in te gra tion 
of mo dern so ci ety. Met ho do lo gi cal con tri bu ti ons for so cial re se arch of 
Par sons are de ve lo ping syste ma tic analyti cal mo del of so ci ety and de-
fi ni ti ons that may re pre sent a hypot he ti cal-con cep tual fra me work for 
so cial re se arch. Con tri bu ti ons of Mer ton are the ory of me di um sca le, 
dif fe ren ta tion of ma ni fest and la tent so cial fun cti ons, pa ra digm for fun-
cti o nal analysis of so cial phe no me non and the ory of so cial pro blems 
and ano mie. Cri tics of im por tan ce of Par son’s and Mer ton’s struc tu ral 
fun cti o na lism for so cial re se arch are epi ste mo lo gi cal, anthro po lo gi cal, 
the o re ti cal and ide o lo gi cal na tu re. Li ke wi se, the ar tic le de mon stra tes 
the im por tan ce in flu en ce of struc tu ral fun cti o na lism on  so cial po licy 
and so cial work re se arch and prac ti ce ac ti vity.

* Овај рад је примљен 28. јануара 2013. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 04. марта 2013. године.
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