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ДЕПАРТМАН ЗА ПСИХОЛОГИЈУ 
ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ 
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА ЗА ПСИХОЛОГИЈУ

УПИТНИК СОЦИЈАЛНЕ ВЕРОВАТНОЋЕ И 
ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОСЛЕДИЦА – ПРОВЕРА 

ПОУЗДАНОСТИ И ВАЛИДНОСТИ НА СРПСКОЈ 
ПОПУЛАЦИЈИ2

САЖЕТАК. У когнитивним моделима психопатологије пристрасност расуђивања
игра важну улогу. Циљ овог рада је био провера метријских карактерис-
тика упитника који је намењен процени овог конструкта. Упитник је
адаптиран за српско говорно подручје са енглеског језика. На узорку
166 испитаника, старости од 19 до 29 година (АС = 21,73; СД = 1,43) при-
мењени су следећи инструменти: Упитник социјалне вероватноће и по-
тенцијалних последица; Упитник за процену осетљивости на пот-
крепљење; Скала анксиозности као црте, која је део Инвентара анкси-
озности као црте и стања и Скала страха од негативне евалуације –
краћа форма. Резултати показују да је у питању високо поуздан инс-
трумент за процену пристрасности расуживања, и да се његове ставке
могу сматрати репрезентативним и хомогеним. У циљу процене латен-
тне структуре упитника спроведена је експлоративна факторска анали-
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за (метода главних компоненти), а резултати су сугерисали да се ради
о упитнику са две једнодимензионалне субскале. У прилог конструкт
валидности иду и резултати корелационе анализе, који говоре о зна-
чајним релацијама обе компоненте пристрасности расуђивања са осо-
бинама личности, анксиозношћу и страхом од негативне евалуације, и
то у очекиваном смеру. Сходно томе, српска верзија упитника може се
препоручити за мерење пристрасности расуђивања.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: метријске карактеристике, Упитник социјалне вероватноће и потен-
цијалних последицва, социјална анксиозност.

УВОД

Према ко;ниMивним мо:елима EсихоEаMоло;ије (Alloy,
Abramson, Walshaw & Neeren, 2006), ко;ниMивне EрисMрасносMи
или EрисMрасносMи у Eроцесирању информација Eре:сMављају
важан факMор у развоју и о:ржавању емоционалних Eоремећаја.
Свако селекMивно Eроцесирање емоционално релеванMних сMи-
мулуса назива се ко;ниMивна EрисMрасносM (Mineka & Tomarken,
1989). Оне се мо;у јавиMи у различиMим еMаEама Eроцесирања ин-
формација. О: најранијих фаза (као шMо је ауMомаMско усме-
равање Eажње) :о каснијих (EоEуM вољно; EоKуђивања информа-
ција из ауMоKио;рафске меморије).

Теоријски мо:ели анксиозносMи (нEр., Beck, Emery &
Greenberg, 1985), Mакође, исMичу важносM ко;ниMивних EрисMрас-
носMи за насMанак и EерзисMенMносM емоционалних Eоремећаја.
РезулMаMи КимKрелово; исMраживања (2012) ;оворе у Eрило;
EреMEосMавци :а је EрисMрасносM у Eроцесирању информација,
механизам Eреко ко;а личносM уMиче на Eонашање и емоционал-
не реакције на EреMеће сиMуације. О:ређене форме EрисMраснос-
Mи (нEр. EрисMрасносM меморије) мо;у KиMи ор;анизоване у на:-
ређени или ;енерални факMор ко;ниMивних EрисMрасносMи. С
:ру;е сMране, Греј и МекНоMон (Gray & McNaughton, 2000) ;оворе о
EосMојању Kазично; мож:ано; сисMема (нEр. сисMем који се нала-
зи у основи BIS-а) који је у основи веће; Kроја EрисMрасносMи у
Eроцесирању информација. 

Је:на о: ко;ниMивних EрисMрасносMи која се смаMра кључним
факMором социјално-анксиозно; Eоремећаја јесMе EрисMрасносM
расуђивања (Clark 2001; Foa, Franklin, Perry & Herbert, 1996;
McManus, Clark & Hackmann, 2000; Rapee & Heimberg, 1997;
Rheingold, Herbert & Franklin, 2003). Дефинише се као склоносM



УПИТНИК СОЦИЈАЛНЕ ВЕРОВАТНОЋЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОСЛЕДИЦА – ПРОВЕРА ПОУЗДАНОСТИ И 

ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ 391

Eрецењивања вероваMноће Eојаве не;аMивних социјалних :о-
;ађаја у Kлижој Kу:ућносMи (нEр. Неко ће ме криMиоковаMи; По-
чећу :а муцам), као и EоMенцијалних Eосле:ица (узнемиренос-
Mи) :о којих они мо;у :овесMи (нEр. Нећу знаMи о:;овор на
EиMање које ми је EосMављено; Узнемирићу се Eре: :ру;има) (Foa
et al., 1996). ПерцеEција оEасносMи сушMински је о:ређена з:ру-
женим ефекMом суKјекMивне Eроцене вероваMноће и узнемире-
носMи Eоје:иним :о;ађајима (Carr, 1974; Back, 1976).

ИсMраживања су Eоказала :а социјално-анксиозни Eоје:инци
Eосе:ују израженију EрисMрасносM расуђивања (нEр. Amir, Beard
& Bower, 2005; Foa, Franklin, Perry & Herbert, 1996; McManus et al.
2000; Poulton & Andrews, 1996; Rheingold et al., 2003; Sma´ri,
Pe´tursdo´ttir & Porsteinsdo´ttir, 2001; Zou & Abbott, 2012) и :а се
она може смањиMи Eрименом о:ређених EсихоMераEијских и
фармаколошких MреMмана, шMо ;овори о њеној релеванMносMи за
социјално-анксиозни Eоремећај (McManus et al., 2000). 

Ка:а је у EиMању EрисMрасносM Eроцене вероваMноће Eојаве не-
;аMивних :о;ађаја, налази Eоказују :а ;руEа социјално фоKичних
исEиMаника у Eоређењу са конMролном ;руEом, Eроцењује :а је
мо;ућносM Eојаве не;аMивних социјалних :о;ађаја већа (нEр.,
Andrews, Freed & Tesson, 1994; Foa et al., 1996; Lucock & Salkovskis,
1988; Poulton & Andrews,1996; Uren, Szabo´ & Lovibond, 2004). Ис-
Mраживања која су се Kавила исEиMивањем :ру;е комEоненMе
EрисMрасносMи расуђивања (Eроцена узнемиреносMи о:ређеним
не;аMивним исхо:има у Eоје:иним сиMуацијама), Eоказала су
сличне резулMаMе. ОсоKе које EаMе о: социјалне фоKије Eрецењују
Eосле:ице :рушMвених :о;ађаја, Kез оKзира на Mо :а ли су они Eо-
зиMивни, :восмислени, умерено не;аMивни или изразиMо не;а-
Mивни (Voncken, Bo¨gels & de Vries, 2003). У Eоређењу са конMрол-
ном ;руEом исEиMаника, социјално фоKични Eоје:инци
Eроцењују не;аMивне социјалне :о;ађаје као више EреMеће (нEр.,
Poulton & Andrews, 1996; Uren et al., 2004; Voncken et al., 2007;
Voncken et al., 2003) и оцењују исхо:е Mих :о;ађаја као јаче узне-
миравајуће (нEр., Foa et al., 1996; Gilboa-Schechtman, Franklin, &
Foa, 2000; McManus et al., 2000; Smarı´, Bjarnado´ttir & Bragado´ttir,
1998; Wilson & Rapee, 2005).

Доса:ашња исMраживања су;еришу :а је усEешна Eримена
ко;ниMивно-Kихејвиоралне MераEије Eраћена смањењем Eри-
сMрасносMи Eроцене вероваMноће и EоMенцијалних Eосле:ица
(нEр., Franklin, Huppert, Langner, Leiberg & Foa, 2005; Lucock &
Salkovskis, 1988; Poulton & Andrews, 1996; Voncken & Bo¨gels, 2006).
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Ре:укција EрисMрасносMи Eроцене исхо:а :о;ађаја сMаMисMички
значајно корелира са снижењем социјалне анксиозносMи (Foa et
al., 1996) и симEMома социјалне фоKије (Hormann, 2004; Wilson &
Rapee, 2005). Дру;е сMу:ије (нEр., McManus et al., 2000; Smits,
Rosenfield, McDonald & Telch, 2006a) Eоказују :а Eромене у Eри-
сMрасносMи Eроцене вероваMноће Eојаве неEожељних :о;ађаја
Kоље Eре:виђају ре:укцију социјалне анксиозносMи не;о Eроме-
не у EрисMрсносMи Eроцене Eосле:ица :о којих они мо;у :овесMи.

Реформулисана Теорија осеMљивосMи на EоMкреEљење (rRST;
Gray & McNaughton, 2003) EреMEосMавља :а су ин:иви:уалне раз-
лике у сисMему Kихејвиоралне инхиKиције (BIS – behavioral
inhibition system), сисMему Kихејвиоралне акMивације (BAS –
behavioral approach system) и БорKа/Бежање/Блокирање сисMему
(BBBS ili Fight/Flight/Freezing System – FFFS), о:;оворне за мно;е
ин:иви:уалне разлике у личносMи, EсихоEаMоло;ији и осеMљи-
восMи на EоMкреEљење. 

Према овом мо:елу, БорKа/Бежање сисMем о:;оворан је за сва
Eонашања која су у некој вези са сMањима сMраха и :оKија назив
БорKа/Бежање/Блокирање сисMем и на ко;ниMивно-Kихејвио-
ралном Eлану о:;овара осоKини а;ресивносMи. СMимулуси који
Eре:сMављају Kезусловну казну или изосMанак на;ра:е, као и ус-
ловни си;нали на;ра:е или изосMанка на;ра:е, изазивају акMива-
цију FFFS-a. АкMивација ово; сисMема о;ле:а се у реакцијама на
све аверзивне :ражи, а мо;уће реакције на EреMеће сMимулусе
мо;у KиMи KорKа, Kежање или "замрзавање". БАС Eре:сMавља сис-
Mем реа;овања на си;нале на;ра:е, с Mим шMо укључује и условне
и Kезусловне реакције на си;нале на;ра:е и олакшање усле: из-
Kе;авања казне. BAS корелира са осоKином имEулсивносMи. BIS
се о:носи на сисMем за:ужен за :еMекцију конфликMа између :ва
аверзивна (FFF-FFF) или :ва аEеMиMивна (BAS-BAS) сMимулуса. Он
је за:ужен за реа;овање на све условне :ражи у случају ка:а су
оне у Kило каквом конфликMном о:носу. Овај сисMем се акMивира
у сиMуацијама ка:а осоKа :оживљава висок сMеEен узнемиренос-
Mи усле: :еMекMовања EоMенцијалне оEасносMи, Mј. ка:а је Eри-
нуђена :а реа;ује. ЗKо; Mо;а је уло;а ами;:але у овом сисMему ве-
ома значајна. BIS је у релацији са осоKином анксиозносMи.

У неким исMраживањима (нEр. Kimbrel, 2009; 2012) EоMврђено
је :а Eовећана BIS-FFFS осеMљивосM Eре:сMавља личносну/Kио-
лошку основу за мно;е ко;ниMивне EрисMрасносMи (нEр. Eовећа-
на Eажња усмерена на EреMњу, EрисMрасносM меморије, не;аMив-
на очекивања и уверења). Према КимKрелу (2012), ко;ниMивне
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EрисMрасносMи за не;аMивне и EреMеће социјалне информације
су ме:ијаMори између BIS/FFFS-a и социјалне анксиозносMи у ус-
ловима неEосре:не социјалне EреMње, за шMа EосMоји и ин:ирек-
Mна емEиријска EоMвр:а (Noguchi, Gohm & Dalsky, 2006; Gomez &
Gomez, 2002). Ослањајући се на Корову (Corr, 2002) хиEоMезу о "у:-
руженим суKсисMемима", која EреMEосMавља :а BIS и BAS имају
анMа;онисMички и фасцилиMаMорни ефекаM на Eонашање уEркос
њиховој функционалној независносMи, КимKрел (2008) смаMра :а
низак BAS Eре:сMавља :о:аMни ризик за Eојаву ко;ниMивних
EрисMрасносMи и социјалне анксиозносMи (Kimbrel et al., 2008).
ОсоKе које Eоре: високо; сMеEена израженосMи BIS/FFFS-a, имају
и ниску израженосM BAS-a, склоније су не;аMивним ко;ниMивним
EрисMрасносMима, социјалној анксиозносMи и развоју социјалне
фоKије, :ок Mо није случај са осоKама које Eоре: EреосеMљивосMи
BIS/FFFS-a, имају израженији BAS. Дру;им речима, налази
EреMхо:них исMраживања (нEр. Kimbrel, 2009; 2012) су;еришу :а
EосMоји EозиMивна EовезаносM између BIS-a, FFFS-a и ко;ниMив-
них EрисMрасносMи, као и не;аMивна између BAS-a и ко;ниMив-
них EрисMрасносMи. Такође, EосMоји EозиMивна EовезаносM из-
међу, анксиозносMи, сMраха о: не;аMивне евалуације (која лежи у
основи социјалне анскиозносMи) и ко;ниMивних EрисMрасносMи,
Mј. EрисMрасносMи расуђивања (McManus, Clark & Hackmann,
2000).

Имајући у ви:у значајносM консMрукMа EрисMрасносMи расуђи-
вања за исMраживачку и клиничку Eраксу и не:осMаMак инсMру-
менаMа који оEерационализује исMи ко: нас, основна сврха ово;
ра:а је Eровера меMријских каракMерисMика срEске верзије је:-
но; о: најчечешће сEомињаних и коришћених уEиMника који је
намењен Eроцени ово; консMрукMа. Реч је о УEиMнику социјалне
вероваMноће и EоMенцијалних Eосле:ица (Social Probability Cost
Questionnaire; SPCQ; McManus, Clark & Hackmann, 2000). СMо;а Eос-
Mављени су сле:ећи циљеви: 1) ИсEиMаMи Eоуз:аносM уEиMника
на узорку исEиMаника из СрKије; 2) ИсEиMаMи лаMенMну сMрукMуру
уEиMника и 3) ИсEиMаMи консMрукM вали:носM уEиMника Eрове-
ром корелација са :ру;им релеванMним консMрукMима (осоKине
личносMи, анксиозносM као црMа и сMрах о: не;аMивне евалуа-
ције). 
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МЕТОД

УЗОРАК И ПОСТУПАК 

У чиMавом исMраживању учесMвовало је 170 сMу:енMа Eсихоло;ије
о: Eрве :о чеMврMе ;о:ине Филозофско; факулMеMа у Нишу. Након
о:сMрањивања униваријанMних (униваријаMни (z > +⁄- 3.29) и
мулMиваријаMних „ауMлејера“ (Eрема криMичним вре:носMима
МахаланоKис :исMанци; Tabachnik & Fidell, 2007) коначним узор-
ком оKухваћено је 166 исEиMаника, сMаросMи о: 19 :о 29 ;о:ина
(АС = 21,73; СД = 1,43). О: Mо;а је Kило 20 момака (12%) и 146 :евоја-
ка (88%).

А:аEMација уEиMника са ен;леско; језика на срEски сEрове:е-
на је меMо:ом EовраMно; Eрево:а, након :оKијања са;ласносMи за
коришћење инсMруменMа о: ауMора. УEиMник је најEре Eреве:ен
на срEски, а заMим Mа верзија Eреве:ена на ен;лески. Поређењем
ових верзија Eоказало се :а је њихово EреклаEање за:овоља-
вајуће.

ИсEиMивање је сEрове:ено Mоком новемKра 2013. ;о:ине на
Eри;о:ном узорку исEиMаника за време насMаве.

ИНСТРУМЕНТИ

1) Уbи;ник социјалне верова;ноће и bо;енцијалних bослеFи-
ца (Social Probability Cost Questionnaire; SPCQ; McManus, Clark &
Hackmann, 2000) корисMи се за Eроцену EрисMрасносMи ра-
суђивања. УEиMник се сасMоји из :ве суKскале (Eо 33 ајMема),
које се разликују само Eо уEуMсMву. ИсEиMаници на скали о: 0
:о 100 (0 – не Mолико лоше/узнемиравајуће; 100 – веома лоше/
узнемиравајуће; 0 – уоEшMе није вероваMно; 100 – скоро си;ур-
но ће се :о;о:иMи) Eроцењују колико лоше или узнемира-
вајуће Eо њих може KиMи сваки о: наве:ених не;аMивних со-
цијалних :о;ађаја у Kлижој Kу:ућносMи, као и колико је веро-
ваMно :а ће им се сваки о: наве:ених :о;ађаја :есиMи у Kлижој
Kу:ућносMи (нEр. Неко ће ме криMиковаMи; Казаћу нешMо ;лу-
Eо; Почећу :а муцам; Моје мишљење ће KиMи исмејано). ОKе
скале су Eоказале високу унуMрашњу конзисMенMносM (α = .96;
α = .97) у исMраживању МekМануса и сар. (McManus, Clark &
Hackmann, 2000). 
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2) Уbи;ник за bроцену осе;љивос;и на bо;креbљење (УОП;
Сме:еревац, МиMровић и Чоловић, 2014) са:ржи 29 ајMема са
Eре:ложеним EеMосMеEеним скалама ЛикерMово; MиEа за о:-
;оварање. УEиMник оEерационализује :имензије Реформули-
сане Mеорије осеMљивосMи на EоMкреEљење: BIS – сисMем Kихеј-
виоралне инхиKиције (7 ајMема), BAS – сисMем Kихејвиоралне
акMивације (6 ајMема) и БорKа (6 ајMема), Бежање (5 ајMема) и
Блокирање (5 ајMема) (BBBS – БорKа/Бежање/Блокирање сис-
Mем). У исMраживању Сме:еревац и сар. (2014) Eоуз:аносM суK-
скала износила је за BIS α = .82; BAS α = .78; БорKа  α = .76; Бежање
α = .61 и Блокирање α = .79. У овом исMраживању Eоуз:аносM
суKскала је сле:ећа: за BIS α = .76; BAS α = .75; БорKа  α = .79; Бе-
жање α = .58 и Блокирање α = .72.

3) Скала анксиознос;и као цр;е (STAI-T) :ео је ИнвенMара анк-
сиозносMи као црMе и stanja (STAI; State-Trait Anxiety Inventory,
Spielberger, Lushene, Vagg & Jacobs, 1983). СасMоји се о: 20 ајMе-
ма које су намењене Eроцени анксиозносMи као :исEозицио-
не каракMерисMике. За:аMак исEиMаника је :а на чеMворосMе-
Eеној скали ЛикерMово; MиEа (1 – нимало; 4 – веома) о:ре:е у
ком сMеEену :оживљавају о:ређене манифесMације анксиоз-
носMи. Приликом Eроцене сMања анксиозносMи исEиMаници
извешMавају како се EреMежно осећају. Скорови мо;у варираMи
о: минимум 20 :о максимум 80. Скала се може EримењиваMи
ин:иви:уално и ;руEно Kез временско; о;раничења. Вали:-
носM ово; инсMруменMа EоMврђена је на Kројним узорцима
(нEр. Kvaal, Laake & Engedal, 2001). На узорку о: 2500 исEиMани-
ка, СкоM и Мелин (Scott & Melin, 1998) су сEровели инMернаци-
онално исMраживање чији су резулMаMи Eоказали :а су мере
релијаKилносMи скала Kиле веома конзисMенMне; релијаKил-
носM изражена КронKах алфа коефицијенMом креMала се о: .76
:о .95. Такође, у је:ном о: иносMраних исMраживања скала је
Eоказала високу инMерну конзисMенMносM (α = 0.93) и :оKру
криMеријску вали:носM (Spielberger et al., 1970; Eрема Sesti,
2000). Поуз:аносM скале на узорку исEиMаника из ово; исMра-
живања износи α = .88.

4) Скала с;раха оF не8а;ивне евалуације – краћа форма (Fear
of Negative Evaluation Scale – Brief form; FNE – B; Leary, 1983) ко-
рисMи се за Eроцену сMаха о: не;аMивне евалуације која је у ср-
жи социјалне анксиозносMи као осоKине. СMрах о: не;аMивне
евалуације о:носи се на сMрах о: неEовољне оцене :ру;их
Eриликом анMициEације или учесMвовања у некој социјалној
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сиMуацији. СасMоји се из 12 ајMема, а исEиMаник има за:аMак :а
на EеMосMеEеној скали (1 – није моја каракMерисMика; 5 – изу-
зеMно моја каракMерисMика) Eроцени која се каракMерисMика
колико о:носи на ње;а (нEр. ″Ка:а Eричам са неким, Kринем о
Mоме шMа може :а размишља о мени″; ″ЧесMо сам заKринуM/а
какав уMисак осMављам″; ″Превише Kринем о Mоме шMа :ру;и
љу:и мисле о мени″). Скорови се крећу у расEону о: 12 :о 60,
а виши скорови указују на виши сMеEен сMраха о: не;аMивне
евалуације.

Скала је Eоказала :оKру унуMрашњу конзисMенMносM и у рела-
цији је на очекиван начин са усамљеношћу и :еEресивношћу
(Duke, Krishnan, Faith & Storch, 2006; Singh, 2011), иако су резулMа-
Mи неких исMраживања указали на Eо:аMак :а оKрнуMо скоровани
ајMеми нису Eовезани са Mеоријски сличним консMрукMима
(Rodebaugh et al., 2004; Weeks et al., 2005). Такође, FNE-B у :ру;им
исMраживањима Eоказује о:личну унуMрашњу конзисMенMносM
(α=.97) и MесM-реMесM релијаKилносM (r=.94; Collins, Westra, Dozois &
Stewart, 2005). На узорку а:олесценаMа срEске националносMи α
износи .87 (Мла:еновић и КнеKл, 1999). У овом исMраживању Eо-
уз:аносM FNE –B-a је .87.

РЕЗУЛТАТИ

ДЕСКРИПТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ

Вредности Колмогоров-Смирновљевог теста статистички су зна-

чајне за све скале/субскале, изузев за субскалу BIS, што указује на

значајна одступања скорова од нормалне дистрибуције (Табела 1.).

Такође, вредности скјунис и куртозис показатеља говоре да дист-

рибуција неких варијабли одступа значајно од нормалне (-1 < Ск и

К < 1).  Због тога је у припреми података за даљу анализу извршена

нормализација скорова коришћењем Tuckey-јев алгоритам

(Tabachnиk & Fidell, 2007), како би подаци били прикладнији за па-

раметријске процедуре. Осим тога, пре статистичке обраде, пода-

ци су очишћени од недостајућих вредности коришћенем ЕМ алго-

ритма (након што је утврђено да се недостајуће вредности

дистрибуирају случајно по матрици; Tabachnik & Fidell, 2007).
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СЛИКА ТАБЕЛА1. ДЕСКРИПТИВНИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ ВАРИЈАБЛИ 
ИСТРАЖИВАЊА (Н = 166)

На1омена. **E<.01; СВ – вероваMноћа Eојаве не;аMивних социјал-
них :о;ађаја; ПП – узнемиреносM не;аMивним социјалним :о-
;ађајима; К-С – Колмо;оров-Смирновљев сMаMисMик; E – ниво зна-
чајносMи Колмо;оров-Смирновљево; сMаMисMика.

ПОУЗДАНОСТ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТ И ХОМОГЕНОСТ

Провера Eоуз:аносMи SPCQ-a коришћењем КронKахово; алфа ко-
ефицијенMа у оквиру меMо:е инMерне конзисMенMносMи Eоказује
:а је реч о високо Eоуз:аном инсMруменMу (α=.96; α=.96). СMавке
суKскала се мо;у смаMраMи реEрезенMаMивним и хомо;еним.

Таfела 2. Поуз�анос�, ре1резен�а�ивнос� и хомо,енос� су�скала
SPCQ-a

Скале К-С E Мин. Маx. АС СД Скју-
нис

КурMо-
зис

СВ .11** .000 .00 71.76 24.09 17.24 .74 -.28

ПП .10** .001 .00 67.35 23.16 16.48 .65 -.44

BIS .07 .065 1.00 3.71 2.26 .57 .10 -.31

BAS .08** .007 1.17 4.00 2.72 .55 -.13 -.20

БорKа .09** .002 1.17 4.00 2.53 .60 .20 -.33

Бежање .11** .000 1.20 3.80 2.54 .54 .02 .29

Блоки-
рање

.09** .001 1.00 3.80 2.04 .61 .29 -.49

STAI-T .08** .005 1.10 3.60 2.53 .64 .47 -.02

FNE-B .13** .000 1.08 4.58 2.02 .47 .67 .44

Скала Н α КМО h1 S-B

СВ 33 .96 .93 .47 .93

ПП 33 .96 .93 .44 .92
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Напомена. α Cronbach коефицијент поузданости; КМО – норма-

лизовани Каисер–Меyер–Олкинов коефицијент репрезентатив-

ности; h1 – просечна интерајтемска корелација каo мера хомоге-

ности. S-B – Spearman‒Brownov сплит-халф коефицијент

поузданости.

ЛАТЕНТНА СТРУКТУРА УПИТНИКА СОЦИЈАЛНЕ ВЕРОВАТНОЋЕ И ПОТЕН-
ЦИЈАЛНИХ ПОСЛЕДИЦА

ЛаMенMна сMрукMура уEиMника за Eроцену EрисMрасносMи расуђи-
вања уMврђена је меMо:ом ;лавних комEоненаMа. Применом ГуM-
ман-Кајзерово; криMеријума ексMраховано је укуEно шесM факMо-
ра (ТаKела 3.). Увођење scree-testa (График 1.), као :о:аMно;
криMеријума за о:ређење коначно; Kроја факMора, Eоказало је :а
маMрица инMеркорелација варијаKли суKскале ПП уEиMника SPCQ
са:ржи је:ан факMор, који оKјашњава 49.21% варијансе манифес-
Mних варијаKли. СMо;а усвојено је је:нофакMорско решење.

Таfела 3. Фак�орска анализа су�скале ПП у1и�ника СПЦQ – карак�е-
рис�ични корени и о�ухва�а варијансе

ФакMор КаракMерисMич-
ни корен

% варијансе кумулаMивни%

1 16.24 49.21 49.21

2 1.78 5.40 54.60

3
4
5
6                                                                                 

1.49
1.17
1.11
1.03

4.51
3.56
3.37  
3.11                                        

59.12
62.67
66.04
69.16
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График 1. Scree �ес� у оквиру фак�орске анализе су�скале ПП у1и�-
ника SPCQ

Таfела 4. Фак�орска анализа су�скале ПП у1и�ника SPCQ – фак�орс-
ка засићења ај�ема

РБ. АЈТЕМА ФАКТОР 1 РБ. АЈТЕМА ФАКТОР 1

1 .565 17 .734

2 .758 18 .697

3 .384 19 .763

4 .714 20 .739

5 .690 21 .651

6 .647 22 .639

7 .755 23 .737

8 .566 24 .811

9 .770 25 .662

10 .621 26 .712

11 .701 27 .533

12 .630 28 .740
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Из Табеле 4. може се видети да сви ајтеми имају факторска за-

сићења већа од .30 и да се крећу у распону од .384 за ајтем број 3

(″Испашћу смотан/а пред другим људима″) до .854 за ајтем број 15

(″Казаћу нешто глупо″).

Таfела 5. Фак�орска анализа су�скале СВ у1и�ника SPCQ – карак�е-
рис�ични корени и о�ухва�а варијансе

Као и ко: Eрве суKскале и ко: :ру;е сцрее-MесM указује на је:-
нофакMорско решење (График 2.).

13 .769 29 .805

14 .675 30 .814

15 .854 31 .767

16 .672 32 .649

33 .725

ФакMор КаракMерисMич-
ни корен

% варијансе кумулаMивни%

1
2
3
4
5
5

15.16
2.12
1.51
1.46
1.14
1.02

45.80
6.42    

4.56           
4.42       
3.47     

3.08

45.80
52.22
56.78
61.21
64.67
67.76
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СЛИКА ГРАФИК 2. SCREE ТЕСТ У ОКВИРУ ФАКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ СУБСКАЛЕ СВ УПИТНИ-
КА SPCQ

Таfела 6. Фак�орска анализа су�скале СВ у1и�ника SPCQ – фак�орска
засићења ај�ема

РK. ајMема ФакMор 1 РK. ајMема ФакMор 1

1 .613 17 .554

2 .706 18 .676

3 .653 19 .800

4 .585 20 .651

5 .536 21 .570

6 .585 22 .664

7 .702 23 .676

8 .700 24 .788

9 .778 25 .712

10 .653 26 .505

11 .771 27 .639

12 .746 28 .698

13 .798 29 .694
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У оквиру друге субскале факторска анализа је показала да се

факторска засићења ајтема крећу у распону од .51 (рб. 26: ″Блоки-

раћу током интервју за посао″) до .80 (рб. 19: ″Направићу грешку

пред колегама/колегиницама″). СВ-а има, такође, један предмет

мерења.

РЕЛАЦИЈЕ ПРИСТРАСНОСТИ РАСУЂИВАЊА, ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ, АНК-
СИОЗНОСТИ И СТРАХА ОД НЕГАТИВНЕ ЕВАЛУАЦИЈЕ

Ка:а је реч о EрисMрасносMи која се о:носи на узнемиреносM
Eре:сMојећим не;аMивним социјалним :о;ађајима, налази Eока-
зују :а је ова EрисMрасносM EозиMивно и умерено Eовезана са BIS-
ом (r=.476; E<0.01) и Блокирањем (r=.369; E<0.01) и EозиMивно и
ниско са Бежањем  (r=.248; E<0.01). БорKа је у не;аMивној и ниској
релацији са EоменуMом формом EрисMрасносMи (r=-.170; E<0.05).
АнксиозносM и сMрах о: не;аMивне евалуације EозиMивно и уме-
рено корелирају са ПП-ом (r=.414; E<0.01; r=.472; E<0.01).

ПрисMрасносM која се о:носи на Eроцену вероваMноће Eојаве
о:ређених не;аMивних социјалних :о;ађаја у Kлижој Kу:ућносMи
EозиMивно и умерено корелира са БИС-ом и Блокирањем (r=.371;
E<0.01; r=.422; E<0.01), а EозиMивно и ниско са Бежањем (r=.223;
E<0.01). СВ-а је у EозиMивној и умереној релацији са анксиозно-
шћу и сMрахом о: не;аMивне евалуације (r=.437; E<0.01; r=.380;
E<0.01).

Таfела 7. Релације између 1рис�раснос�и расуђивања, осо�ина лич-
нос�и, анксиознос�и и с�раха о� не,а�ивне евалуације

14 .636 30 .720

15 .771 31 .687

16 .715 32 .540

33 .661
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На1омена. **E<0.01; *E<0.05; ПП – EрисMрасносM Eроцене EоMен-
цијалних Eосле:ица; СВ – EрисMрасносM Eроцене вероваMноће
Eојаве не;аMивних социјалних :о;ађаја; STAIT – анксиозносM као
црMа; FNE – сMрах о: не;аMивне евалуације.

ДИСКУСИЈА И ЗАКЉУЧАК

Основна намена ово; ра:а Kила је :а исMраживачима и EракMи-
чарима Eону:и уEиMник за Eроцену EрисMрасносMи расуђивања
који се може корисMи ко: осоKа са о:ређеним емоционалним Eо-
ремећајима (нEр. социјално-анксиозни Eоремећај, социјална фо-
Kија), као и ко: суKјекаMа који немају Mаквих EроKлема. Значај-
носM ове форме ко;ниMивних EрисMрасносMи за развој, Mрајање и
лечење социјално-анксиозних и социјално фоKичних Eоре-
мећаја је несумњива и EоMврђена ранијим исMраживањима (нEр.,
Antony & Swinson, 2000; Hofmann & Otto, 2008; Heиmberg & Becker,
2002). У Mом конMексMу важно је EосвеMиMи Eажњу овој врсMи ко;-
ниMивне EрисMрасносMи, Kу:ући :а Eосле:ице емоционалних Eо-
ремећаја мо;у KиMи неEовољне како за Eоје:инца, Mако и за
:рушMво.

РезулMаMи Eоказују :а је реч о вали:ном, Eоуз:аном, реEрезен-
MаMивном и хомо;еном мерном инсMруменMу за Eроцену Eри-
сMрасносMи расуђивања. Доса:ашања исMраживања EоMврђују ви-
соку Eоуз:аносM суKскала уEиMника SPCQ-a (нEр. Foa et al., 1996;
McManus et al., 2000; Moscovitch, Gavric, Merrifield, Bielak &
Moscovitch, 2011;  Moscovitch et al., 2012). 

У EреMхо:ним исMраживањима нема Eо:аMака о факMорској
сMрукMури ово; инсMруменMа. Како се овај уEиMник сасMоји о: :ве

ПП СВ BIS BAS БорKа Бе-
жање

Блоки-
рање

STAI
T

FNE

ПП .694*
*

.476*
*

-
.241*
*

-.170* .248** .369** .414*
*

.472
**

СВ .694*
*

.371*
*

-.115 -.125 .223** .422** .437*
*

.380
**



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLIV (3)/2014

404 ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ

суKскале о: Eо 33 и:енMична ајMема, а разлика је само у уEуMсMву,
у овом исMраживању Eримењене су :ве о:војене факMорске ана-
лизе меMо:ом ;лавних комEоненMи. ПреMEосMавка је Kила :а
уEиMник са:ржи :ве је:но:имензионалне суKскале, шMо је и Eо-
Mврђено.

РезулMаMи корелационе анализе комEоненMи EрисMрасносMи
расуђивања и осоKина личносMи, анксиозносMи и сMраха о: не;а-
Mивне евалуације, и:у у Eрило; консMрукM вали:носMи SPCQ-a.
Процена EоMенцијалних Eосле:ица и вероваMноће не;аMивних
социјалних :о;ађаја значајно корелира са осоKинама личносMи
реформулисане Теорије осеMљивосMи на EоMкреEљење (rRST;
Gray & McNaughton, 2003), и Mо у очекиваном смеру. Ово се Eо:у-
:ара са и:ејом :а су осоKине личносMи Eримарна основа не;аMив-
них ко;ниMивних EрисMрасносMи и социјалне анксиозносMи
(Gray & McNaughton, 2000; Kиmbrel, 2008; 2009; 2012). Ако се узме у
оKзир шMа је основа не;аMивних ко;ниMивних EрисMрасносMи и
социјалне анксиозносMи, он:а Kи се Eромене у њима осMваривале
Eреко Eромена у самој личносно-неуроKиолошкој основи. Дру-
;им речима, EсихоMераEија и фармакоMераEија емоционалних
Eоремећаја укључивала Kи, Eре све;а, Eромене у осеMљивосMи
BIS-FFFS и BAS sиstema. Доса:ашња EсихоMераEијска Eракса емо-
ционалне Eоремећаје MреMира најчешће Kихејвиоралном, ко;ни-
Mивном EсихоMераEијом и фармакоMераEијом, не захваMајући Mај
:уKљи ниво који је у основи саме EсихоEаMоло;ије.

Налази ово; исMраживања, Mакође, EоMврђују EосMојање Eози-
Mивне корелације између оKе комEоненMе EрисMрасносMи ра-
суђивања и анксиозносMи као црMе и сMраха о: не;аMивне евалуа-
ције, који Eре:сMавља :оминанMно оKележје социјалне
анксиозносMи. У Eрило; Mоме и:у и резулMаMи Eређашњих исMра-
живања (нEр. Amиr, Beard & Bower, 2005; Clark 2001; Foa, Franklиn,
Perry & Herbert, 1996; McManus et al. 2000; Poulton & Andrews, 1996;
Rheиngold, Herbert & Franklиn, 2003; Sma´rи, Pe´tursdo´ttиr &
Porsteиnsdo´ttиr, 2001; Zou & Abbott, 2012). Ово је у скла:у и са ос-
новном EреMEосMавком ко;ниMивно оријенMисаних MераEија о
инMеракционом о:носу мишљења и емоција (Товиловић, 2004).
ОMкривање и мењање Eо;решних оKразаца мишљења значајно
:оEриноси смањењу инMензиMеMа не;аMивних емоција. ЗнаMан
Kрој исMраживања указује на уло;у Eо;решних оKразаца
мишљења у самоEроцењивању и уло;у Eо;решних ко;ниција као
факMора у о:ржавању социјалне анксиозносMи. Ти Eо;решни оK-
расци мо;у се о:носиMи на: не;аMивне изјаве о сеKи Eре и Mоком



УПИТНИК СОЦИЈАЛНЕ ВЕРОВАТНОЋЕ И ПОТЕНЦИЈАЛНИХ ПОСЛЕДИЦА – ПРОВЕРА ПОУЗДАНОСТИ И 

ДУШАН Ј. РАНЂЕЛОВИЋ 405

социјалних сусреMа, селекMивно Eамћење не;аMивних информа-
ција о сеKи и свом социјалном Eонашању у о:носу на EозиMивне
информације, EосMављање ексMремно високих сMан:ар:а усEеш-
но; социјално; Eонашања (Edelman, 1987). Током :рушMвених си-
Mуација социјално анксиозне осоKе EреMерано се фокусирају на
сеKе и соEсMвено Eонашање (Westenberg, 1998) и Kаве се каMасMро-
фичним Eре:виђањима укључујући и Eосле:ице несEреMно;
или неа:екваMно; социјално; насMуEа (Leary & Kowalskи, 1995).

На крају, схо:но за:овољавајућим меMријским каракMерисMи-
кама, срEска верзија УEиMника социјалне вероваMноће и EоMен-
цијалних Eосле:ица  може се EреEоручиMи за мерење EрисMрас-
носMи расуђивања.
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SUMMMARY QUESTIONNAIRE OF SOCIAL PROBABILITY AND POTENTIAL 
CONSEQUENCES – EXAMINATION OF RELIABILITY AND 

VALIDITY ON SERBIAN POPULATION

Prejudice in judgment has an important role in cognitive models of
psychopathology. Every selective processing of emotionally relevant
stimuli is called cognitive prejudice. One of the cognitive prejudices
that is considered a key factor of socially – anxious disorder is preju-
dice in judgment. It is defined as a disposition to overestimate the
probability of occurrence of negative social events in the near future,
as well as potential consequences (agitation) that might follow them.
The perception of danger is essentially determined by a joined effect
of subjective assessment of probability and agitation created by cer-
tain events. The researches have shown that socially-anxious individ-
uals have a more expressive prejudice in judgment and that it can be
reduced by applying certain psychotherapeutic and pharmacological
treatments, which proves its relevance for the socially-anxious disor-
der.

 Considering the significance of the prejudice in judgment con-
struct for the research and clinical practice and the lack of instru-
ments that is operational in our country, the basic purpose of this pa-
per is to check metric characteristics of the Serbian version of one of
the most often mentioned and used questionnairesaimed at the as-
sessment of this construct. It is the Questionnaire of social probability
and potential consequences, which has two subscales: 1) to examine
the reliability of the questionnaire on the sample of examinees from
Serbia; 2) to examine the latent structure of the questionnaire and 3)
to examine the construct of validity of the questionnaire by checking
the correlations with other relevant constructs (personality traits,
anxiety as a trait and fear of negative evaluation).The was adapted for
Serbian language from English. The sample consists of 166 examinees,
aged from 19 to 29 (AS = 21,73; SD = 1,43). The questionnaire for sensi-
tivity to confirmation assessment was used to estimate personality
traits, Anxiety as a trait was estimated by the Scale of anxiety as a
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trait, which is a part of the anxiety as a trait and condition Inventory,
and fear of negative evaluation was estimated by the Scale of fear of
negative evaluation – short form. The results show that the instru-
ment for evaluation of prejudice in judgment is highly reliable (α=.96;
α=.96), and taht its items can be considered representative (KMO = .93;
KMO = .93) and homogeneous (h1 = .47; h1 =.44). In the purpose of the
assessment of the latent structure of the questionnaire an explora-
tional factor analysis was conducted (the methods of the main com-
ponents), and the results suggested that the questionnaire is the kind
with two one-dimension subscales (the pecentage of the explained
variance is 49.21% i 45.80%). In favor of the construct of validity are
the results of correlation analysis, that describe important relations
of both components of prejudice in jugdment with personality traits,
anxiety and fear of negative evaluation, and they do so in the expect-
ed direction. In accordance with all this, the serbian version of the
questionnaire can be recomended for measuring prejudice in judg-
ment.

KEY WORDS: metric characteristics, Questionnaire of social probability and
potential consequences, social anxiety.


