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АПЛИКАТИВНОСТ СОЦИОЛОШКИХ САЗНАЊА – 
ИЗМЕЂУ КОНВЕНЦИОНАЛНЕ И ПРИМИЈЕЊЕНЕ 

СОЦИОЛОГИЈЕ 

Сажетак: У раду се анализира улога и положај социологије у савре-
меном друштву, као и све већи захтјеви за трансформисањем и напу-
штањем традиционалних облика изучавања социологије са циљем 
њеног прилагођавања тржишним потребама.  У том смислу предмет 
рада обухвата анализу, сагледавање и критички однос према оваквом 
једностраном приступу с циљем указивања да се апликативна социо-
логија не може сматрати социологијом као друштвеном науком уко-
лико се одрекне теоријских приступа и промишљања одређених дру-
штвених проблема на теоријској равни препознатих у многобројним 
социолошким дисциплинама као просторима унутар којих се одређене  
истраживања једино и могу радити. У раду се проблематизује објек-
тивност социолога истраживача у погледу наручених истраживања 
која нерјетко треба да потврде  очикиване резултате како би се оправ-
дала одређена дјеловања наручилаца пројеката. Различити облици 
ограничавања који се стављају пред социологе у наведеним случајевима 
утичу на декаденцију социолога у професионалном смислу.  Користећи 
аналитичко-синтетички приступ, у раду се указује на неопходност 
промоције социологије и примјене социолошких сазнања у различитим 
областима и сегментима друштвеног живота, уз истицање услова под 
којима се може постићи објективност и научност у примјени. Указује 
се на  важност преображаја социолошке академске заједнице која треба 
бити носилац промјена о схватању и улози социологије, полазећи од 
чињенице да апликативна социологија мора да подразумијева постојање 
конвенционалне, дисциплинске, односно академске социологије. Један од 
основних циљева рада односи се на указивање могућих праваца одржи-
вости и доприноса социологије у савременом друштву као и области у 
којима су социолошка сазнања неопходна. Такође се указује на могуће 
изазове и савремене трендове  пред којима се периодично социологија 
налази или се може наћи уз потребу развоја примијењене социологије.  
        Кључне ријечи: конвенционална социологија, апликативна социо-
логија, примијењена социологија, тржиште, експертиза. 
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УВОД

Положај и улога социологије у савременом друштву већ дуже вре-
мена предмет је многих научних и стручних расправa које су ини-

циране критичким односом тржишних економија према свим оним дје-
латностима које директно не утичу на стварање профита и које зависе 
од буџетског финансирања. Већ овакав поглед имплицира посматрања 
и промишљање поменутог проблема на релацији очувања и заштите 
академске односно конвенционалне социологије као научне дисци-
плине и могуће примјене социолошких знања која треба да одговоре 
савременим развојним трендовима и да изађу ван оквира академске 
заједнице. Тако посматрана социологија третира се као друштвено 
оправдана дисциплина која дијагностификује друштвене проблеме 
(клиничка социологија)  нудеће адекватне правце њиховог рјешавања 
кроз истраживачке резултате усмјерених и усмјераваних истраживања 
која могу скренути са курса објективног научног приступа под прити-
ском надређеног ауторитета. Колмeн (Ј. Colеman, 1990) у савременом 
приступу социологији прави разлику између социологије као свијета 
дисциплине и социологије као свијета дјеловања. Ова прва саздана је од 
теоријских и емпиријских сазнања која чине свијет научне дисциплине и 
подразумијевају структуру знања и идеја. Социологија која представљај 
свијет дјеловања подразумијева производњу знања а која се заснива на 
коришћењу социолошких теорија и приступа као свијета дисциплине.[2] 
Разумијевање улоге и положаја савремене социологије намеће закључак 
да је конвенционална социологија предуслов постојања апликативне 
односно примијењене социологије као свијет дијеловања чиме оправ-
дава своје научно постојање и развој у оквирима академске заједнице. 
Прва дилема која нам се намеће гласи: можемо ли уопште причати о 
примијењеној, односно апликативној социологији уколико доводимо 
у питање оправданост постојања академске односно конвенционалне 
социологије као научне дисциплине чији предмет прочавања не под-
лијеже ауторитету „из вана“ него се продукује на основу објективног, 
научног, поузданог, истинитог и провјерљивог приступа друштвеним 

[2] Колмeн је такође указао на разлики између основних и примијењених истра-
живања истичући да је погрешно схватање да се дисциплинска социологија не бави 
истраживањем. Она развија истраживања али таква која доприносе социолошким 
теоријама као својеврсним приступима у проучавању одређених појава и процеса 
поспјешујући социолошке законитости у структури свеукупног социолошког знања.
Таква истраживања су посебно осмишљена да прошире и унаприједе постојеће зако-
нитости. Примијењена истраживања настају као резултат потребе да се произведе 
систем дјеловања на одређену проучавану појаву. Овај тип истраживања производи 
знања која имају за циљ да се усмјере на рјешавање конкретних друштвених изазова. 
Према томе примијењена социологија специфичним приступом доприноси оспосо-
бљавању појединаца за практично примјену знања. Детаљније о анализи Колменових 
погледа  видјети у: Fernandez Esquinas, 2015).
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појавама и процесима развијајући својеврсну подлогу специфичним 
приступима различитих социолошких дисциплина, а тиме доприно-
сећи и методолошком приступу апликативној социологији која треба 
да почива на одређеним релевантним истраживањима примјереним 
специфичном предмету проучавања. Друга дилема поставља питање да 
ли је савременом друштву потребна  социолошка експертиза, односно 
на који начин се може говорити о апликативној социологији, и да ли 
уопште имамо стручњаке из области социологије који могу одговорити 
потреба савременог друштва на начин да би се социолошко знање и 
сазнање примјењивало у истом. 

ДИЛЕМЕ О АПЛИКАТИВНОЈ СОЦИОЛОГИЈИ

Анализирајући прву дилему може се закључити да неопходност 
апликативности социолошких сазнања потиче и из чињенице да је 
социологија прије свега друштвена наука и свака промјена у друштву, 
промјена је унутар друштвеног система. Социолошка сазнања свакако 
су неопходнија у друштвима у којима су нарушени елементи функци-
онисања друштвеног система. Као што је сам процес настанка соци-
ологије као теоријске науке био нужан резултат друштвеног развоја 
гдје се јавила потреба за промишљањем друштвене збиље са науч-
ног аспекта, тако је и апликативност социолошких сазнања резултат 
истих тих процеса у одређеном историјском контексту. У том  смислу 
се апликативност социолошких знања не може више оспоравати него 
се она морају потенцирати са намјером да иста представљају одговоре 
или бар нуде рјешења која прије свега остају у домену заштите људског 
достојанства, људских права и моралних принципа, хуманог друштва 
итд. Када је у питању јавна (примијењена, клиничка или апликативна) 
социологија за разлику од оне академске, често се развијала интензив-
није у земљама са одређеним друштвеним и политичким проблемима. 
Социолози су проговарали у име јавности о постојећим проблемима, 
интегрисани у цивило друштво, критикујући постојеће идеолошке 
структуре бранили су грађанска права и моралне вриједности, што 
уједно представља подразумијевајуће елементе јавне социологије. Са 
друге стране академска социологија базира се на теоријским и емпи-
ријским истраживањима гдје је објављивање добијених резултата 
истраживања сврха per se. Социолози изван оквира академске зајед-
нице желе да своја знања и умјећа примјене на побољшање друштве-
ног живота и његово боље разумијевање (Price and Will, 2015, p. 858). 
Као и свака друга научна дисциплина, социологија треба да доприноси 
унапређењу друштвеног живота, да ради на хуманизацији друштва, те 
да разумије, промишља и складно са тим одговара на изазове пред 
којима се налази савремени човјек.  Задржавње социологије унутар 
академског може утицати погубно на њену будућност, сматрали су 

АПЛИКАТИВНОСТ СОЦИОЛОШКИХ САЗНАЊА – ИЗМЕЂУ КОНВЕНЦИОНАЛНЕ И 
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заговорници примијењене социологије. Међутим, ваља напоменути 
да се социологија као наука опредијелила за промишљање и пропити-
вање друштвене збиље и да већ такав дисциплински развој онемогу-
ћује њену апсолутну примјену, већ само дјелимичну.

Специфичан допринос социологије јесте у њеном односу према 
цивилном друштву и одбрани људских интереса од напада државе и 
тржишта (погледати Burawoy, 2004, p. 1603). У контексту наведеног 
апликативност социолошких сазнања пожељна је под условом да се 
она примјењују у изворном контексту на основу слободног  проуча-
вања, и стручне анализе социолога запосленог на одређеним посло-
вима предвиђених систематизацијом радних мјеста. Јавна социологија 
заправо представља онај облик социолошке експертизе чији резултати 
настају у односу социолога према отвореном простору истраживања 
и проучавања, без притиска и потребе да се наметну одређена рје-
шења или „фризирају“ резултати истраживања. Независност социо-
лога кључ је смисленог и вриједносно-хуманистички детерминисаног 
рада чак и у радно дефинисаним условима. У том контексту стручност 
социолога треба разликовати од стручњаштва који своју компетент-
ност показује не у слободи предмета проучавања него у погледу аде-
кватног одговора или унапријед договореног истраживања за коју су 
наручени стручњаци по унапријед склопљеном уговору. Стручњаштво 
ангажованих социолога по задатом предмету показује своје практичне 
вјештине прикупљања и обраде података на примјер, прије него спо-
собност социолошке имагинације, интелектуалне контемплације и 
вриједносно-моралне орјентације што се везује за независни рад соци-
олога. Ангажовање одређених социолога истраживача подразумијева 
и потребу да се задовољи клијент-наручилац. 

Друга дилема улази у домен образовања социолога усаглаше-
ног са потребама тржишта рада и већ та чињеница захтјева посебну 
анализу. Дакле, социологија се као општа друштвена наука по свом 
предметном опредјељењу бави проучавањем друштвених односа и 
процеса, улога, друштвених група и заједница, те друштвеном струк-
туром и друштвеним системом, итд. Она проучава друштвени живот 
у ширем контексту, те узајамни однос појединца и друштва. У наведе-
ном јасно се уочава да њена проблематика задире у домен противрјеч-
ности друштва критички се односећи према свему оном што утиче на 
дехуманизацију људског живота. Као таква наука тешко да може бити 
у апсолутном смислу трансформисана на начин да доприноси развоју 
техничко-технолошког, рационално-прагматичног и позитивистичког 
схватања савремених услова живота када управо она ствара отклон од 
креирања таке стварности. Уколико би се ипак инсистирало на прет-
ходно наведеном и уколико би се оспорила критичка мисао развоја 
друштва као и научни приступ истом, временом би се омогућио про-
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стор за  идеолошке доминације различитих појавних и суштинских 
облика. Такође, то би значило да би се она морала одрећи дијела свог 
предмета истраживања, или се темељно удаљити од истог те на тај 
начин прилагодити новим потребама које омогућавају њен опстанак 
на научној сцени.  Поставља се питање да ли би у том случају уопште 
могли говорити о социологији или би то била нека нова научна дисци-
плина као њен нуспродукт. 

Заправо апликативна социологија која није изгубила везу са 
социолошком предметношћу представља алтернативу дехуманизују-
ћем друштву. Размотримо наведено на сљедећи начин:

Социологија као општа наука о друштву користи одређена 
сазнајно теоријска полазишта филозофско-антрополошке пара-
дигме о човјеку, док парцијалана знања користи на бази верифико-
ваних истина различитих социолошких дисциплина и других наука 
што доприноси професионално-практичној функцији социологије и 
ствара јој простор за примјену у друштвеној стварности. Тек цјеловит 
приступ омогућују социологији да оствари и своју трећу хуманистичку 
димензију која треба да на бази претходне двије оспособи стручњаке 
за пропитивање реалности и различитих друштвених односа и про-
цеса ка коначном постизању човјекове слободе (детаљније видјети 
у: Милошевић, 2007, p. 22). Сврсисходност апликативних социоло-
шких сазнања биће могућа једино и уколико социологија и даље буде 
задржавала све три димензије, односно уколико буде инсистирала на 
томе да је смисао њене примјене утемељен кроз стварање предуслова 
и могоћности за хуманизацију савремених услова живота, ослобође-
них чистог техницизма, и прагматичности у ери која је обиљежена 
техничко-технолошком рационализацијом.  Није могуће да апли-
кативност социолошких сазнања буде наметнута одозго прије него 
што буде подржана из саме академске социолошке заједнице и то не 
као потреба изазавна прилагођавањем савременим условима живота 
и потребама тржишта рада, него као логичан слијед њеног развоја и 
предметног оквира који тежиште истраживања помјера са теоријских 
сазнања на практична дјеловања са циљем да одговори превасходно 
потребама човјека као друштвеног бића. То даље значи да уколико се 
буде инсистирало на утулитаристичком карактеру социологије она ће 
временом изгубити везу са својом предметном суштином и неће бити 
у стању да подржи хуманистичко-еманципацијску функцију. Заправо, 
овај однос се може посматрати на релацији употребе и злоупотребе 
социолошких сазнања. Уколико  опстанак  и изучавање социологије 
на примјер на универзитетима буде под притиском њене практичне 
примјене, може се говорити о злоупотреби социолошких сазнања кроз 
прилагођавање прагматичној-тржишној функцији. Социологија ће се 
битно удаљити од своје цјеловитости а она само као таква може дати 
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научно и искуствено засноване одговоре на постојеће изазове. Такође 
се поставља питање да ли уопште можемо образовати социологе оспо-
собљене да проучавају одређене друштвене проблеме и при томе нуде 
одређена рјешења уколико их не образујемо на цјеловит начин који 
подразумијева теоријске поставке неопходне за развој социолошких 
имагинација. Апликативност знања социолошке експертизе која је 
базирана приоритетно на развоју стручних компетенција ослобође-
них теоријско-сазнајних социолошких поставки окарактерисаних као 
превазиђених, застарјелих и непотребних, продукује професионални 
рад практичне природе без увида у цјеловитост друштвене збиље. На 
тај начин социолог, стручњак, професионалац односно практичар и 
прагматичар постаје отуђен од теоријско предметног утемељења соци-
ологије а тиме и од могућности да се кроз критичко пропитивање дру-
штвених веза, односа и процеса креирају независни погледи у оства-
ривању хуманијег друштвеног амбијента. 

Професионализација социолошке мисли, односно утилитари-
стички приступ социолошкој експертизи узрокује примјену социо-
лошких сазнања у оквирима жељених претпоставки и очекиваних 
резултата. Зато  се социолошка заједница најоштрије треба и мора 
одупријети притиску шире јавности и пословне заједнице која тражи 
искључиву примјену и прилагођавање друштвених и хуманистичких 
наука потребама тржишта рада како би се оправдао смисао њиховог 
постојања. Апликативност социолошких (са)знања могућа су уколико 
се истима остави простор за независно и неконформистичко дјело-
вање  и примјену која управо тај дио свог дјелокруга може постићи 
кроз добру теоријско-сазнајну, антрополошко-филозофску утемеље-
ност развијену кроз низ различитих социолошких дисциплина при-
мјењујући и сазнања другим блиских научних поља и области. Дакле, 
теоријско сазнајна компонента је важна како би се схватио друштвени 
живот у цјелости и из тих поставки дедуктивно, аналитичко-синте-
тичким приступом извршила одређена уопштавања, закључивања и 
коначна предвиђања на основу којих проистичу задаци и препоруке о 
даљим кретањима. 

Компромис између двије крајности, са једне стране теорије без 
развоја практичних вјештина и са друге стране оспособљавања сту-
дента за извршавање конкретних задатака, нуди могуће и пожељне 
правце развоја савремене социологије и превазилажење одсјечне 
разлике између академске и јавне односно примијењене /апликативне 
социологије. 

Објективан, непристрасан приступ дјеловања и рада социолога у 
друштву треба да подразумијева и спремност пословне односно про-
изводно-радне, те дминистративно-управне заједнице на критички 
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однос према постојећем амбијенту, што би у коначности требало дове-
сти до бољих и квалитетнијих услова свеукупне друштвене реалности. 
Дакле, све ближе смо мишљењу да суштинско питање није у томе да 
ли социолози требају друштву него, да ли је друштво  спремно да при-
хвати и примијени социолошка (са)знања.

Уколико се социолошка експертиза условно користи искључиво 
у сврху оправдања или задржавања постојећег стања у нпр. радним 
процесима говоримо о злоупотреби социолога. У таквом контескту 
највећи број истих ће изгубити научни сензибилитет, (објективност, 
критичност, безусловно пропитивање, анлизирање, креирање и ства-
ралаштво  итд). Социолози постају рутинирани извршиоци наметну-
тих обавеза и дужности које имају утилитаристички карактер.[3] На 
том концепту потиче и разлика између конвенционалне и примије-
њене  социологије о чему је говорио Роси  (Rossi, 1983). Фриман и Роси 
наводе да конвенционални социолог има слободу избора предмета 
истраживања, усресређеност на раду је изазавна унутрашњим осјећа-
јем, а награда је коначна објава резултата рада. Примијењени социолог 
мора да истражује задату тему и да „понуди/предвиди“ рјешења. Тежи 
да открије податке који му омогућују даљи рад а који су у исто ври-
јеме употребељиви наручиоцу пројектног истраживања итд. О таквим 
социолозима може се говорити као о стручњацима оспособљеним да 
преузму одређене радне улоге у сложеној подјели рада чији превас-
ходни задатак није промишљање реалности него понуда адекватних 
одговора који могу да допринесу прогресивном развоју друштва. 
Управо такво посматрање прогреса у коме се подрива интелектуално 
промишљaње и критичка свијест, доприноси позитивистичком схва-
тању концепта развоја, уједно дехуманизујући човјека односно цијело 
друштво. 

Апликативна, примијењена социологија користи социолошке 
алате да би разумјела, интервенисала и побољшала друштвени живот 
(Steell and Price, 2004) а не само да би урадила истраживање или пону-
дила одређену социолошку опсервацију као одговор на дефинисани 
задатак. Апликативна социологија своју интенцију развоја почиње још 
уназад 150 година, али данашње схватање апликативне социологије од 
стране наручилаца пројеката (у америчкој социолошкој пракси) креће 
се у пољу истраживања о пружању услуга у пословању, радним одно-
сима, радној снази, улогама и значају различитих организација, проу-
чавања тржишта, потрошачког друштва итд. Наравно у таком развоју 

[3] Божо Милошевић овај однос посматра кроз релацију интелектуалац - струч-
њак (односно интелигенција и стручњаштво). „Интелигенција се бави стваралачким 
радом без обзира на садржај рада... Стручњаштво сачињавају скупине појединаца који 
се баве рутинским, оперативним пословима који доносе профит или се баве оним дје-
латностима помоћу којих се контролише друштвени живот.“ (детаљније видјети у: 
Милошевић, 2007, p. 24-25).

АПЛИКАТИВНОСТ СОЦИОЛОШКИХ САЗНАЊА – ИЗМЕЂУ КОНВЕНЦИОНАЛНЕ И 
ПРИМИЈЕЊЕНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ



-14-

апликативне социологије примјена резултата наручених истраживања 
од стране социолога као стручњака зависиће од првобитно поставље-
них циљева, док ће други исходи истраживања бити потпуно занема-
рени а понекад и злоупотребљени (Perlstad, H.).

У суштини могућност апликативности социолошких знања је 
постојала скоро подједнако дуго колико и сама социологија али се 
заправо радило о томе да се академска социолошка заједница никада 
није довољно ангажовала да социолошка сазнања учини употребљи-
вим под претпоставком да је самодовољност индивидулног рада била 
довољно оправдавајућа за овакво стање. Друштва која су свом развоју 
покушавала да схвате и објасне одређене друштвене процесе, про-
мјене и постојећа стања, сама су иницирала друштвена истраживања 
која су понудила одређена објашњења и могућа рјешења. Већ тада је 
уочено да су друштвена истраживања неопходна за развој заједнице 
јер омогућавају не само анализирање постојећег збиље, него пружају 
одређена предвиђања наспрам којих је могуће одредити даље правце 
дјеловања. У том смислу апликативност социолошки знања не почива 
на дистинкцији између конвенционалне и јавне социолошке експер-
тизе јер обе оне примјењују теоријска знања и одређену методологију, 
него на чињенице у којој мјери се социолошка заједница наметнула у 
друштву као незаобилазни елемент у сегментима рјешавања постојеће 
проблематике, те стратешког планирања и управљања у будућем пери-
оду. 

Социолог као стручњак, интелектуалац и професионалац, као 
неко ко проучава и разумије друштво и његове различите сегменте 
незаобилазан је фактор у разумијевању креирања јавних политика, 
стратешког планирања у области развоја, културе, образовања, соци-
јалног система, демографске политике, итд. Жупанов и Шпорер такође 
указују да социологија базирана на теоријским знањима и критици 
друштва неће преживјети и да као и друге научне дисциплине она 
мора развијати своју праксу. Дакле, неопходно је радити на разви-
јању праксе и то такве која управо указују на апликативност социоло-
шких знања. Неопходно је развијати посебну експертизу у примјени 
социолошких знања на анализу и рјешавање конкретних друштвених 
проблема (Šporer, Županov, 1985, p. 58). Аутори посебно истичу зна-
чај и допринос социологије у привреди и привредним организацијама. 
Социолози се у наведеним областима потребни како би приступили 
анализи радних односа и процеса који подразумијевају алијенацију, 
монотоност и рутину у раду, нетрепељивост у међуљудским односима, 
хијерархијске односе подређености и надређености, нереалну оптере-
ћеност која продукује честе отказе и боловања итд. Коначни исходи 
проучаваних релација и односа могу указати на правце рјешавања 
истих што коначно повећава продуктивност рада. Због свега наведеног 
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оправдан је назив клинички социолози јер они заправо проблем треба 
да дијагностификују, затим да анализирају, и потом одреде начине рје-
шавања односно лијечења. 

Социлогија у Републици Српској стоји пред изазовом властитог 
опстанка. Будући да су социолошка истраживања готово увијек дожи-
вљавала експанзионистички раст у турбулентним временима, ствар 
је умјећа и истрајаности социолошке заједнице да укаже и наметне 
неопходност примјене социолошких знања и истраживања у друштву 
у коме је евидентно много нерјешених проблема. Такође, наведено 
прати неопходност ревидирања студијских програма социологије гдје 
би се развијале практичне и примјенљиве вјештине. Послови страте-
шког планирања, креирања јавних политика, истраживања  у домену 
тржишта рада, јавног мјења итд. представљају идеалне просторе за дје-
ловање социолошке експертизе.

ИЗАЗОВИ СА КОЈИМА СЕ СУОЧАВА 
СОЦИОЛОШКА ЕКСПЕРТИЗА УЗ ПОТРЕБУ 
РАЗВОЈА ПРИМИЈЕЊЕНЕ СОЦИОЛОГИЈЕ

Када су у питању искуства америчке социолошке мисли са дугом 
традицијом примјене социологије, фокус дискусија усмјерен је на иза-
зове са којима се примијењена социологија суочава што уједно пред-
ставља и сваремене трендове  у погледу њене одрживости који се могу 
посматрати кроз пет перспектива (Petersen, Dukes, Van Valey, 2008). 
Углавном судбина примијењене социологије зависи не само од  ака-
демске заједнице која је углавном била окренута према конвенционал-
ној, односно академској социологији, него и од историјског контекста 
у коме се иста посматра, институционалне улоге универзитета, те од 
друштвених трендова од којих увелико зависи финансирање јавних 
универзитета (Petersen, Dukes, Van Valey, 2008).[4] Прву алтернативу 
судбине примијењене социологије Петерсен (et al.),  види у смањењу 

[4] Историјски приказ развоја примијењене социологије (Perlstadt, 2006) аутори 
користе као показатељ сложених околности и друштвених изазова у којима се социо-
логија прилагођава потребама времена, а што је уједно модел објашњења пет алтерна-
тива за будућност примијењене социологије. Концепт посматрања будуће извјесности 
примијењене социологије почива на разумијевању њене улоге и развоја кроз историју. 
У периоду од 1920. године социологија је имала позитивне трансформације друштва, 
што је подразмијевало и њену практичну примјену у заједници. До Другог свјетског 
рата она се поново враћа у свијет академске заједнице са посебним акцентом на при-
мјену научних метода у својим истраживањима како би у свијету науке учврстила 
своју позицију. Након Другог свјетског рата социологија све више пажње посвећује 
примијењеним истраживањима. Због подршке у истраживачким пројектима влади-
них, федералних институција, фондација од 1970-их до 1980-их година велики број 
социолога је иступио ван академске заједнице успостављајући своје консултантске 
праксе. Почетак 21. вијека доводи до поновног оживљавања примијењене социологије 
на што је указивало и обједињавање два велика америчка удружења „Друштво за при-
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финансија универзитетима („Down and uot“). Смањење буџетских 
средстава универзитетима, као и велики притисци да се универзи-
тети орјентишу према потребама владе и економске и социјалне зајед-
нице утичу на неизвјесност одрживости појединих дисциплина и на 
видљиво смањену заинтересованост студената да студирају социо-
логију.  Паралелно са том ситуацијом и док се академски орјентисана 
социологија трудила да учврсти методолошки концепт, многе друге 
дисциплине су се орјентисале  да задовоље захтјеве тржишта, влада и 
локалних заједница. Тај процес утицао је на потискивање улога и зна-
чаја социологије, док су друге дисциплне доживјеле процват (Petersen, 
Dukes, Van Valey, 2008). Осим тога аутори наводе проблеме финансиј-
ске природе који утичу на школовање социолога која би били усмје-
рени на примијењену социологију. Трошкови програма примијењене 
социологије као што су стажирање, студенстка пракса, теренски рад и 
друго већ видљиво остају без значајних прихода а судбина социолога се 
везује за судбуну опстанка академских одјељења. Према томе, уколико 
се наведени тренд смањења  финансијиких средстава настави према 
универзитетима који не одговарају захтјевима савременог друштва, 
судбина чак и примијењене социологије је извјесна у случају да тради-
ционално орјентисани академски социолози не учине никакав искорак 
и подрже примијењену социологију.  Други могући сценариј социоло-
гије и примијењене социологије као форму зависног статуса („Subfield 
status“) аутори виде у трансформацији унуверзитета гдје се заговара 
приватно јавно партнерство између владиних институција, јавних 
установа и приватно правних субјеката и факултета као вид омогућа-
вања извора прихода на начин да универзитет задоваља потребе наве-
дених субјеката. У том смислу јачање социолошких дисциплина (нпр. 
социологије породице, социјалне психологије, социологије медицине 
итд.) имало би већу шансу примјене у ван академским круговима као 
стручно и научно консултовање и специјализовано проблемско истра-
живање чији резултати могу бити примијењени у јавном и приватном 
сектору.  Дакле акценат је на јачању специјалности појединих социо-
лошких дисциплина. (Petersen, Dukes, Van Valey, 2008). Трећи сцена-
риј „повећан фокус“ („Increasing Focus“) на положај и улогу академске, 
конвенционалне и примијењене социологије зависиће од тога колико 
су универзитети спремни да изађу изван свог академског ангажмана и 
да постану сами креатори развоја економије и уопште заједнице, одно-
сно да научни и истраживачки рад буде приоритетно орјентисан на 
прогресивни развој друштва. То би значило да се универзитети тре-
бају бавити оним научно-истраживачким радом који је практично 
искористив и који доприноси развоју заједнице. Већ такав концепт 
мијењену социологију“ и „Удружење социолошких пракси“ у ново „Удржење за при-
мијењену и клиничку социологију“ (Petersen, Dukes, Van Valey, 2008 према: Perlstadt, 
2006).

РАНКА ПЕРИЋ РОМИЋ



-17-

и захтјев за реорганизацијом универзитета омогућују повољан поло-
жај за развој примијењене социологије али како наводе аутори такав 
сценарио међутим захтјева стварне промјене у доминантној академ-
ској заједници (Petersen, Dukes, Van Valey, 2008). Дакле Хумболтовска 
систем образовања који почива на идеји „знање ради знања“ у савреме-
ном друштву бива замјењен идејом „знање ради практичне примјене“. 
Четврти  сценариј „успон примијењене социологије“ („Ascension of 
Applied Sociology“) ће зависити од спремности академске социолошке 
заједнице да уочи њен значај као услов опстанка социологије уопште. 
То не значи да ће академска социологија имати мању улогу у развоју 
социолошке мисли. Ради се о томе да конвенционална социологија 
своја научна знања и  сазнања практикује кроз примијењену социоло-
гију. Свака подјела између конвенционалне и примијењене социоло-
гије утиче на улогу и значај социологије у друштву уопште. Кроз овај 
концепт заправо и академска социолошка заједница служи потребама 
друштва оспособљавајући стручњаке и јачајући њихове излазне ком-
петенције за потребе друштва (Petersen, Dukes, Van Valey, 2008). Пети 
сценариј препознат као одступање од властитог утемељења („Leaving 
Home“), говори о томе да ће улога и значај примијењене социологије 
зависити од развоја интердисциплинарних приступа у којима се соци-
ологија интегрише, али што такође социолозима омогућава да направе 
и одређене искораке ван својих матичних дисциплина улазећи у нпр. 
удружења и организације орјентисане око сродних друштвених обла-
сти (нпр. социјални рад, психологија итд). Подршка интердисципли-
нарном учењу и обучавању повећава компетенције студената, али и 
обим изводљивих истраживачких пројеката који проблематику сагле-
давају са више различитих али ипак сродних аспеката и погледа.  Исти 
аутори закључују да примијењена социологија има добру шансу да 
опстане и да се развија јер су такви социолози добро упућени и орјен-
тисани према расположивим финансијским средствима за истражи-
вачке пројекте, те да исти далеко лакшу сарадњу остварују са практи-
чарима других друштвених наука него са традиционално (конвенци-
онално) орјентисаним социолозима (Petersen, Dukes, Van Valey, 2008).

Британска социолошка асоцијација урадила је курикулум за при-
мијењену социологију[5]  са циљем да се осигура постојање социологије 
и њена практична примјена како у привредном животу, тако и у јавној 
и локалној управи и администрацији, односно у областима  у којима 
је могуће употријебити социолошка знања и неопходно радити социо-
лошка истраживања са циљем даљег развоја и унапређења. Курикулум 
обрађује четири теме: вјештине (социолошке и опште вештине неоп-
ходне за приступање, разумијевање и рјешавање великог броја разно-
врсних ситуација и проблема у радном или окружењу заједнице; знање 

[5] http://appsoc.org.uk
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(интегрисање социолошких концепата, перспектива и теорија у циљу 
приступа свакодневним питањима и проблемима); запослење, кари-
јера и етика (питања у вези са обављањем посла примијењеног соци-
олога, укључујући моделе рада, развоја каријере и етике социолошког 
рада); пракса (продубљује резумијевање посла социолошког практи-
чара како би се стекао увид у то шта значи бавити се примијењеном 
социологијом). Ово је уједно и показатељ правца у коме се креће дана-
шња социологија са посебим нагласком на примијењену социологију.

ЗАКЉУЧАК

Могући правци кретања у погледу одрживости и развоја соци-
ологије/примијењене социологије свакако зависи и од друштвених 
прилика. Упркос реалним потешкоћама са којима се суочава америчка 
социолошка заједница, она баштини примијењену социологију не 
толико да би подстакла хуманизацију друштва него продуктивност 
рада, стварање профита и стратешко планирање. Када су упитању тра-
диционална, ауторитарна друштва, друштва са отежаном транзици-
јом, нејасно одређеним тржиштем рада итд., социологија је у посебно 
тешком положају. Нажалост, у ауторитарним, затвореним друштвима 
социолози су и даље ...“реткост и „сумњива лица“, стигматизована суб-
верзивна професија...“ (Митровић, 2012, p. 558) што додатно отежава  
њихову одрживост.  Таква стварност не ослобађа обавезе социологе да 
се ухвате у коштац са изазовима времена  и друштва у коме живимо. 
Како год, употреба социолошких знања неће још задуго бити могућа у 
пракси уколико се иста буду заснивала искључиво на теорији. Многи 
социолози сматрају да је и теоријска социологија своју позицију учвр-
стила захваљујући управо социолозима емпиричарима (Митровић, 
2012, p. 562). Колико је важно да социологија задржи и теоријски и 
емпиријски приступ у проучавању, исто толико је важно да она остане 
у оквирима промоције хуманистичких начела чак и када се говори о 
истраживањима која се прферирају у примјени социолошких сазнања 
и под притиском прејудицираних закључака наручилаца пројеката. 
Задржати објективност у истраживачком приступу одржаће социоло-
гију  у оквирима њене предметне оправданости чак и по цијену да не 
понуди очекиване одговоре. У контексту наведеног положај социоло-
гије у савременом друштву не треба посматрати на релацији академске 
и апликативне социологија јер су предметно упућне једна на другу и 
чине заокружену цјелину. Прихватљивије је поменуту проблематику 
посматрати на релацији сврхе и улоге примјене социолошких сазнања. 
Такође важно је напоменути да апсолутна примјена социолошких 
знања кроз апликативну социологију није могућа, нити су сва знања 
тржишно искористива. Већ се ту социолози одричу једног дијела соци-
олошке предметности. Ипак, данас положај и улога  социологије зави-
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сиће од њене интенције да се наметне као незаобилазна инстанца у 
проучавању различитих друштвених појава, потреба и процеса, што 
већ указује на неопходност искорака из академских оквира свијета 
дисциплине. Под притиском савременог друштва социолошка експер-
тиза унутар академских кругова у наредном периоду биће додатно 
усмјерена на развијање практичних и примијењених вјештина код 
студената социологије како би исти на тржишту рада оправдали 
постојање струке, а тек неколицина остаће да научно проширује и 
продубљује социологију у академским круговима. Дакле, изазови  
пред којима стоји савремена социологија крећу се у домену адекватне 
припреме студената да одговоре потребама савременог друштва кроз 
практичну примјену социолошких знања, а што претходно подразу-
мијева истрајану борбу на промоцији социологије као науке о друштву 
која примарно има право да се бави истраживањима и проучавањима 
различитих друштвених феномена, појава и процеса, и која као таква 
не може бити замјењена са било којом другом научном дисциплином 
али може остварити интердисциплинарни приступ. Спремност соци-
олошке академске заједнице односно њене експертизе да осим првог 
изазова одговори и на други, а који се односи на оспособљавање мла-
ђих нараштаја да у оквирима објективног и непристрасног приступа 
примјењују социолошка знања и сазнања, утицаће  и на одрживост 
социологије као научне дисциплине.
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APPLICABILITY OF SOCIOLOGICAL KNOWLEDGE - 
BETWEEN CONVENTIONAL AND APPLIED SOCIOLOGY 
Abstract: This paper analyzes the role and position of sociology in 

contemporary society, as well as the growing demands for transforming and 
abandoning traditional forms of studying sociology, in order to adapt it to 
the market needs. In that sense, the subject of the paper includes analysis, 
consideration and critical attitude towards such one-sided approach, with the 
aim of pointing out that applied sociology cannot be considered sociology as a 
social science if it renounces theoretical approaches and reflections on certain 
social problems on the theoretical level, in numerous sociological disciplines 
recognized as space within which certain research can only be done. The paper 
also discusses the objectivity of sociology researchers in terms of commissioned 
research, which often have to confirm the expected results, in order to justify 
certain actions of project orderers. Different forms of limitations sociologists 
have in stated cases affect the decadence of sociologists in a professional sense.

Using the analytic-synthetic approach, the paper points out the necessity 
of promoting sociology and applying sociological knowledge in different 
areas and segments of social life, emphasizing the conditions under which 
objectivity and scientificity can be achieved in practice. Furthermore, the 
importance of transformation of the sociological academic community is also 
pointed out, as  it should be the catalyst for changes in the understanding 
and role of sociology, starting from the fact that applied sociology must imply 
the existence of conventional, disciplinary, i.e. academic sociology. One of the 
main goals of the paper is to indicate the possible directions of sustainability 
and contribution of sociology in contemporary society, as well as areas in which 
sociological knowledge is necessary. It also points out the possible challenges 
and contemporary trends that sociology is periodically facing or it may face, 
with the need to develop applied sociology.

Keywords: conventional sociology, applied sociology, practiced sociology, 
market, expertise.
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