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АФЕКТИВНОГБЛАГОСТАЊА
Сажетак:Урадусупредстављенаметодолошкапитањауиспи
тивању афективног благостања у савременим друштвеним ис
траживањима. Афективно благостање се може одредити као
балансизмеђудоживљенихпозитивнихинегативнихафеката.У
првомделурадасуизнетидосадашњиналазиоприродиафеката,
њиховојмеђусобнојповезаностииопојединимкогнитивнимпред
расудама везаним за самопроцењивање доживљавања афеката.
Затимсухронолошкипредстављенинајчешчекоришћениметоди
мерењаиистакнутепредностиинедостацисвакогодњих.Туспа
дајумерниинструментикојисадржеисамоједанивишеајтема,
инструментизамерењекакоинтензитета,такоиучесталости
итрајањадоживљавањаафеката,инструментикојисезаснивају
каконасамопроценама,такоинапроценамадругихљуди,икако
субјективнитакоиразличитиобјективимерниинструменти.У
радусупредстављениипримеривеликихмеђународнихистражи
вањакојаукључујуиспитивањеафективногблагостањананаци
оналнорепрезентативнимузорцима.Узавршномделусуизнете
некеодпрепоруказадаљаистраживањаизакључнаразматрања.

Кључнеречи:валидност,поузданост,мерење,афективноблаго
стање,позитиванафекат,негативанафекат

Афективноблагостањевећдугопостајесвеперспективније
поље истраживања у друштвеним наукама, првенствено у
оквирупсихологијеисоциологије.1Оносеможеодредити

1 Радјерезултатистраживањауоквирунаучноистраживачкихпројеката
ОИ179039иОИ179018којефинансираМинистарствопросвете,науке
итехнолошкогразвојаРепубликеСрбије.
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као баланс између доживљених позитивних и негативних
афеката.2Афектисеодносенаосновнаискустваотренут
нимстимулусима,пријатнимкадајеречопозитивним,од
носнонепријатнимкадајеречонегативним.3Разликујусе
одемоцијапотомештосеодносенастањарасположења,
докемоцијеукључујуикарактеристичнеобрасцефизиоло
шкихузбуђења,мислиипонашања.4Могувариратипрема
интензитетуиучесталостидоживљавања,каоитрајању.

Када је реч омерењу, ове основне димензије доживљава
њаафекатапредстављајувећдеценијамавеликиизазов за
истраживаче.5Наиме,огорманбројфактораможеутицати
напрецизност,односнопоузданостивалидностприликом
мерењаиспитаниковихафективнихстања–садашњихили
прошлих.Туспадајуразличитекогнитивнеимотивационе
способности испитаника, формулације питања, редослед

2 Simon,C.R.andDurandBush,N.(2014)Differencesinpsychologicaland
affectivewellbeingbetweenphysiciansandresidentphysicians:Doeshigh
and low selfregulation capacity matter? Psychology of WellBeing, 4(1),
рp.119.

3 Frijda,N.H.Emotionsandhedonicexperience,in:Wellbeing:Thefounda
tionsofhedonicpsychology,еds.Kahneman,D.,Diener,E.andSchwarz,N.
(1999),NewYork:RussellSageFoundation,рp.190–210.

4 Miller,D.N.PositiveAffect, in:EncyclopediaofChildBehaviorandDe
velopment,еds.Goldstein,S.andNaglieri,J.A. (2011),Springer:Boston;
Stringer,D.M.NegativeAffect, in:EncyclopediaofBehavioralMedicine,
еds.Gellman,M.D.andTurner,J.R.(2013),NewYork:Springer.Окате
горизацијамарасположењаиемоција,видети:Frijda,N.H.Emotionsand
hedonicexperience,in:Wellbeing:Thefoundationsofhedonicpsychology,
еds.Kahneman,D.,Diener,E.andSchwarz,N.(1999),NewYork:Russell
SageFoundation,рp.190–210;Zelenski,J.M.andLarsen,R.J.(2000)The
distributionofbasicemotionsineverydaylife:Astateandtraitperspective
fromExperienceSamplingdata,JournalofResearchinPersonality,34(2),
рр.178–197.

5 Увези са тим, великиброј аутора сматранеопходномдеобунапози
тиванинегативанафективитетиз једногвалентногскора.Овде јеин
тересантноистаћи једанстаријиналазкоји јеиданасвеомазначајан;
Diener,E.andIranNejad,A.(1986)Therelationshipinexperiencebetween
varioustypesofaffect,JournalofPersonalityandSocialPsychology,50(5),
рр. 1031–1038, о одсуству хомеоскедастичке повезаности између две
групеафеката,већобликасловаL–узнизакниводоживљавањапози
тивногафектамогућ јеицеонизнегативногразличитогинтензитета,
каоиобрнуто.Притом,иаконијеискљученодасеистовременодожи
вљавајупозитиванинегативанафекатблагогинтезитета,тоневажии
зајакинтензитет.Иакосеомеђусобнојповезаностиизмеђупозитивних
инегативнихафекатаидаљеводиживадебата,досадашњаистражива
њасупоказаладајеоназависнаодвеликогбројафактора,попуттипа
иинтензитетаузоркованихафеката,трајањаузорковања,типамерних
скала, коришћења вербалних или невербалних мера, контроле безра
зложниходговораитд.Према:Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:
Progressandopportunities,in:Socialindicatorsresearchseries:Vol.39.As
sessingwellbeing:ThecollectedworksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009a),
Dordrecht:Springer,pp.25–65.
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питањаињиховконтекст,формулацијеибројмогућиход
говора, карактеристике анкетара, тренутно расположење
испитаника,склоностиспитаникадавидествариуопштеу
негативномилипозитивномсветлу, релативно скорашњих
догађаја,добаданаукојемсевршипроцена,данунедељи,
временскиуслови, годишњедоба,културниконтекститд.6
Овде спадајуи различите тенденцијеиспитаника – да од
говарају позитивно или негативно независно од садржаја
питања,дабирајуекстремнеодговоре,дабирајусредишње
односно неутралне одговоре, да одговарају насумично, да
бирајупрвеодговоре,дабирајупоследњеодговоре,дадру
гереднебројевеодговорапреферирајурелативновише,да
одговорајуускладусанормамаилиускладусаочекивањи
маистраживача,даодговарајуконзистентноитомеслично.7

Например,постојисколоностуопштеносрећнихкаоитре
нутно расположених испитаника да прецењују ниво свог
позитивног афективитета и несрећних да потцењују ниво
негативног.8 Даље, чак и наизглед веома тривијални фак
торипопутналажењановчића,сунчаногдана,лепогенте
ријераилискорашњепобедеомиљеногспортскогтимамо
гузначајнодаутичунаиспитаниковупроценугенералног
афективног благостања.9 Подсећање на давне позитивне
илинегативнедогађајеможеутицатинаувећањеилисни
жавање скорова афективногблагостања; ту јеи социјална
пожељност,паакосеприкупљањеподатакавршилицему
лице, а анкетар је атрактиван, скорови су виши; са друге
стране,акоанкетарнапример,имаинвалидитет,скоровису
мањи,вероватнозатоштоиспитаницинежеледаизгледају
срећноитд.10

6 Према:Ментус,В.(2017)Валидностипоузданостсубјективнихиндика
тораблагостањаусоциолошкимистраживањима–мерењезадовољства
животом,Социолошкипреглед,LI,1,стр.157–180.

7 Исто.
8 Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:Progressandopportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing wellbeing: The col
lected works of Ed Diener, ed. Diener, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
рp.25–65.

9 Schwartz,N.andStrack,F.ReportsofSubjectiveWellBeing:Judgemental
ProcessesandtheirMethodologicalImplications,in:Wellbeing:Thefoun
dationsofhedonicpsychology,eds.Kahneman,D.,Diener,E.andSchwartz,
N.(2003),NewYork:RussellSageFoundation;OECD(2013)OECDGui
delinesonMeasuringSubjectiveWellBeing,Paris:OECDPublishing.

10Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:Progressandopportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing wellbeing: The col
lected works of Ed Diener, ed. Diener, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
pp.25–65.
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Проблемисапамћењем,недостатакмотивације,нејасноћа
питања,илипростонезнањеодговорамогуводитиугрешке
присамопроцењивањукаоидохеуристике,односнокори
шћењаменталнихпречицакојимасеолакшавајуразумева
њепитања,ретроспекција,формирањестава,форматирање
ставаунекиодпонуђениходговораиформулисањесамог
одговора.11Хеуристикаможебитикориснаумногимситу
ацијама, аличестопредстављаизвормногихкогнитивних
предрасуда.Удаљемтекступредстављени сунекиодме
тодапомоћукојихсемереафективногблагостањанастоје
учинитивалиднијимипоузданијим.

***

Токомдругеполовинепрошлогвекапасведоданас,психо
лозисуразвиливеликибројметодаитехникамерењапози
тивногинегативногафективитета.Свакаодњих,наравно,
има својепредностиинедостатке у овомделу се онипо
дробнијепредстављају.

Пресвегатујеогроманбројмернихскала.Оневарирајуу
зависностиодмногихфактора.Најпре,премабројуајтема
који садрже. Оне које садрже један су најједноставније и
врлочестоуупотреби,каоионесавишеајтема,акојесу
јошвалиднијеипоузданије.Могуобухвататиидо132ај
тема(попутMAACLR)12,мадасунајчешћезнатнокраће,а
многескалеисапочетириилипетајтемасусепоказалеу
великојмерипоузданимивалидним.13Једнаодоваквихска
лагласи:„Токомпретходнетринедељеа)Којипроценатвре
менастесеосећалисрећно?б)Којипроценатвременастесе
осећалинесрећно?ц)Којипроценатвременастесеосећа
линеутрално?Или,„Каквовамјерасположењеовихдана”,
причему1значи„Веомалошесвевреме”,а4„Веомадобро
свевреме”.14Иакосуискалекојесадржеједанајтемчесто
поузданеивалидне(умеренодојакокорелирајусаекстер
ним варијаблама, што је доказ конвергентне валидности),

11Schwarz,N.,Knäuper,B.,Oyserman,D.andStich,C.ThePsychologyof
AskingQuestions,in:InternationalHandbookofSurveyMethodology,eds.
deLeeuw,E.D.,Hox,J.J.andDillman,D.A.(2008),NewYork:Lawrence
ErlbaumAssociates.

12Lubin,B.,VanWhitlock,R.,Reddy,D.andPetren,S.(2001)Acomparison
oftheshortandlongformsoftheMultipleAffectAdjectiveCheckList—Re
vised(MAACLR),JournalofClinicalPsychology,57(3),pp.411–416.

13Lucas,R.E.,Diener,E.andLarsenR.J.MeasuringPositiveEmotions,in:
Social indicators research series:Vol. 39. Assessingwellbeing: The col
lectedworksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009),Dordrecht:Springer,pp.
25–65.

14h t tps : / /wor ldda ta ba se of hap p i ness .eur.n l /common/desc_s tudy.
php?studyid=293
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алиипогоднезбогтогаштосуједноствнеикратке(заис
траживањакојаморајудабудукраткаилиимајузациљсамо
површан увид), оне су неретко критиковане: пошто је не
могућеизрачунатиунутрашњуконзистентност,јединаоце
напоузданостиовихскалајестабилносткрозвреме,гдеје
тешкоодвојитистварнепроменеодгрешкемерења;иакоје
оначесторелативновисока,мања јенегокодмултиајтем
ских скала;међутим,помоћуњих сенемогупосебноис
питатиразличитедимензијеафективностииодиспитаника
зависикакосеонеинтегришууодговорима;такође,скорови
сучестонакривљенијикапозитивним.15

Скале позитивног и негативног афективитета које садрже
више ајтема су, како је поменуто, у великом степену поу
здане(штојепоказаноунутарајтемскимиликраткорочним
тестретест корелацијама)ивалидне,инемајумногеод
претходно наведених недостатака.16 У наставку ће бити
представљененекеоднајчешћеупотребљиванијих.

Скалабалансаафеката(енг.AfectBalanceScale)17јенајста
рија позната скала и прва која раздваја позитиван и нега
тиванафективитет(саобзиромнапомињанерезултатеис
траживањакојиуказујунатодаонинисунужнополарни
опозити).Састојисеодукупнодесетајтема(тј.петајтема
којимерепозитивнеипеткојемеренегативнеафекте)нако
јесеодговарапотврдноилиодричноусмислудоживљава
њатокомпоследњихнеколиконедеља.Оваскалајепогодна
уколикоистраживачнијезаинтересованзаинтензитет,уче
сталостнититрајањедоживљавањаафекта,већискључиво
простопојављивањеафекта.Она,међутим,садржипремали
бројајтеманарочитокадасеимаувидуускостпојединих
одњих.Осимтога,многиајтемисенинеодносенаафек
те,аоникојимерепозитиванафективитетпренаглашавају
узбуђење.18

Тујеитзв.Афектометар(енг.Afectometter),којимериба
ланс учесталости доживљавања афеката. Сачињен је од
десет различитих димензија позитивног афективитета –
оптимизам, самопоштовање, самоефикасност, социјална

15Diener,E.Subjectivewellbeing,in:Thescienceofwellbeing:Thecollected
worksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009b),Dordrecht:Springer,pp.11–58.

16Lucas,R.E.andDiener,E.Personalityandsubjectivewellbeing,in:Thesci
enceofwellbeing:ThecollectedworksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009),
Dordrecht:Springer,pp.75–102;OECD(2013)OECDGuidelinesonMea
suringSubjectiveWellBeing,Paris:OECDPublishing.

17Bradburn,N.M.(1969)Thestructureofpsychologicalwellbeing,Chicago:
Aldine.

18Diener,E.Subjectivewellbeing,in:Thescienceofwellbeing:Thecollected
worksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009b),Dordrecht:Springer,pp.11–58.
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подршка, социјална заинтересованост, слобода, енерги
ја, ведрина, јасноћамислииконфлуенција.Свакаодових
димензија садржиподва ајтемачија се учесталостдожи
вљавања оцењује на петостепеној скали (од „Не уопште”
до„Свевреме”).Слична јепретходној скалипотомешто
раздвајапозитиванинегативанафективитет,ипотомешто
се временски оквир односи на последњих неколико неде
ља.Међутим,заразликуодскалебалансаафеката,овдесу
одговориквантификовани.Осимтога, ајтеми за ову скалу
нисубиранипроизвољнопремапроцениистраживача,већ
наосновупридеваиисказазакојејевећбилопоказанода
испитаницизаистасматрајубитним.19

Другабитнадимензија афективногблагостања–интензи
тет,веомачестосемерипомоћутзв.мереинтезитетаафекта
(енг.AfectIntensityMeasure).20Овамераукраћојформиса
држидвадестајтема,аудужојчетрдесет,накојесеодговара
помоћушестостепенескале.Саобзиромдаоваскаласлабо
корелирасамераматрајањаафектапожељно јекористити
ихукомбинацијисањима.Наиме,дваиспитаникасаједна
кочестимдоживљавањемпозитивнихинегативнихафеката
могуимативеомаразличитнивоукупногафективногблаго
стањаузависностиодинтензитета.Тако,комбинацијапози
тивногафективитетакојијеинтензиванидуготрајезначии
бујанивесеоафективанживот,адугогтрајањаислабогин
тензитета задовољаниспокојан.Дуготрајноиинтензивно
доживљавање негативног афективитета је повезано са де
пресијомидругимјакимнегативнимстањима,адуготрајно
алислабоинтензивносамеланхолијомисл.21

Веомакоришћенаскалауистраживањимаданас јеPANAS
(енг.PositiveandNegativeAfectSchedule),22којасесастоји
одподесетпозитивнихинегативнихафеката,такођенепро
изводљноодабраних.Иако јечестокоришћен,имавелики
бројмањкавости.Пресвега,односисенапојединастањако
јасенесматрајуафектима,попут„јак”„опрезан”„активан”
и„одлучан”,аактивностиопрезностсенеморајуодносити

19Kammann,R.andFlett,R.(1983)Affectometer2:Ascaletomeasurecur
rent level of general happiness,Australian Journal of Psychology, 35(2),
pp.259–265.

20Larsen,R. J. (1984)Theoryandmeasurementof affect intensity as an in
dividual difference characteristic, DissertationAbstracts International, 85,
2297B,UniversityMicrofilmsNo.8422112.

21Diener,E.Subjectivewellbeing,in:Thescienceofwellbeing:Thecollected
worksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009b),Dordrecht:Springer,pp.11–58.

22Watson,D.,Clark,L.A.andTellegen,A.(1988)Developmentandvalidation
ofbriefmeasuresofpositiveandnegativeaffect:ThePANASscales,Journal
ofPersonalityandSocialPsychology,54(6),pp.1063–1070.
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самонапозитиванафективитет.Садругестране,занемарују
сепојединиафектибитнизаодређенекултуреилипоједин
це,попутдепресивности,испуњености,тугеилисреће.По
јединиафектисувеомаспецифичнипопутинспирисаности,
анпр.анксиозностјеразложенана„узнемирен”„нервозан”,
„уплашен” и „престрашен”.23 Новија мера, PANASX24 са
држишездесетајтемаизнатнојепогоднија,штојеразлог
њенечестеупотребеусавременимистраживањима.Тусу
додати поједини афекти веома значајни у одређеним кул
турнимконтекстима.Тусу,например, тзв. афектиниског
узбуђења,попут„смирен”или„опуштен”,којисурелатив
нопожељниуисточноазијскимкултурама(уодносунанпр.
северноамеричке).25

Скалапозитивногинегативногискуства (енг.ScaleofPo
sitiveandNegativeExperienceилиSPANE)26 јеможданају
потребљиванија скаладоданас.Садржипошест ајтемао
позитивноминегативномафективитету,веомаширокосхва
ћених,иодносисенаучесталостдоживљавањатокомпрет
ходногмесеца.Разлогзапотоњејетајштокраћипериоди
узорковањамогубитинерепрезентативни,аиспитаницима,
са друге стране, то није тешко за вршење ретроспекције.
Истраживачи, наравно, могу према потребама испитивати
идругевременскеоквире.Некеодпредностискалесушто
правикомбинацијутрајањаиучесталостидоживљавањаи
садржиодговорекојисувезанизаобјективновреме(„Врло
ретко”и„Врлочесто”сурелативноуниверзални,анарочи
то „Увек” и „Никад”). Са друге стране, изостављање вре
менскогоквираможебитиприличнонеодређено(каоштоје
случајсамерењеминтензитета–„Много”или„Донекле”).

Једна од могућих алтернатива ретроспективном испи
тивању је тзв. метода узорковања искустава (енг. Experi
ence smapling method).27 Овде испитаници оцењују своје

23Diener,E.,Wirtz,D.,Tov,W.,KimPrieto,C.,Choi,D.W.andOishi,S.,et
al.(2010)Newwellbeingmeasures:Shortscalestoassessflourishingand
positiveandnegativefeelings,SocialIndicatorsResearch,97,pp.143–156.

24Watson,D.andClark,L.A. (1994)ThePANASX:Manual for thePositi
veandNegativeAfectScheduleExpandedForm.Unpublishedmanuscript.
UniversityofIowa,IowaCity.

25Diener,E.,Wirtz,D.,Tov,W.,KimPrieto,C.,Choi,D.W.andOishi,S.,et
al.(2010)Newwellbeingmeasures:Shortscalestoassessflourishingand
positiveandnegativefeelings,SocialIndicatorsResearch,97,pp.143–156.

26Исто;http://labs.psychology.illinois.edu/~ediener/Documents/Scaleof
PositiveandNegativeExperience.pdf

27Larson,R.andCsikszentmihalyi,M.Theexperiencesamplingmethod, in:
Flow and the Foundations of Positive Psychology: The Collected Works
of Mihaly Csikszentmihalyi, ed. Csikszentmihalyi, M. (2014), Springer:
Dordrecht,pp.21–34.
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расположењетокомдугогвременскогпериода,нпр.неколи
копутатокомданапомоћукомпјутерскогуређајакојиносе
сасобом.Наовајначинсеелиминишупроблемиувезиса
њиховимпамћењемиуопштенимоцењивањемсвојихста
ња.Одговара се у датим тренуцима, који суили случајни
илиунапредодређени.Тако,могусеповезиватифреквенци
јаиинтензитетдоживљавањаафекатасаодређенимделом
данаидругимоколностима.Овајметодјемањеподложан
когнитивнимпристраностимавезанимзапамћењеуодносу
наретроспективнеметоде,апогоданјеизапраћењепроме
на кроз време.Међутим, овакав начин прикупљања пода
такаможебитинапоранзаиспитаника,штоможеутицати
наискривљењеодговоракаонимаодстранесавеснијихис
питаника.Осимтога,чињеницаштосечестоизвештавао
осећањимаможесамаутицатинаодговоре.28

Можесеистаћидапостојиинапреднијаверзијаовеметоде,
атоједасеодиспитаникатражидаприкрајусвакогдана
забележесвојарасположењатокомистогдана(енг.Dayre
constructionmethod).29

Једна од варијацијаЛикертових скала је визуелна аналог
на скала, која визуелно репрезентује могуће одговоре на
Ликертовојскали.30Например,унизуприказанихлицаса
различитим интензитетом осмеха, испитаник одабира оно
за које сматрада јенајближевластитом.Давањеодговора
јемогућеипомоћулинијекојараздвајадвасупротављена
афективнапридева,илипомоћу“термометра”којиослика
ваинтензитетафектаитд.Овојекориснаалтернативаоним
мерамакојемогубитипроблематичнезаразумевањепоје
динимиспитаницима,попутмаледецеилионихкојиговоре
различитимјезицима.31

***
УобимнимOECDовимсмерницамазамерењесубјектив
ног благостања32, препоручује се да приликом прикупља
њаподатакаоафективномблагостањугенерално,питањаи

28Scollon,C.N.,KimPrieto,C.andDiener,E.(2003)ExperienceSampling:
Promises and Pitfalls, Strengths and Weaknesses, Journal of Happiness
Studies,4(1),pp.5–34.

29Kahneman,D.,Krueger,A.B.,Schkade,D.A.,Schwarz,N.andStone,A.
A.(2004)Asurveymethodforcharacterizingdailylifeexperience:TheDay
ReconstructionMethod,Science,306,pp.1776–1780.

30LucasR.E.,DienerE.andLarsenR.J.MeasuringPositiveEmotions,in:So
cialindicatorsresearchseries:Vol.39.Assessingwellbeing:Thecollected
worksofEdDiener,ed.Diener,E.(2009),Dordrecht:Springer,pp.25–65.

31Исто.
32OECD(2013)OECDGuidelinesonMeasuringSubjectiveWellBeing,Paris:

OECDPublishing.
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одговориуупитникубудуформулисанитакодасулакиза
разумевањеилакопреводивинадругејезике,ауводуупит
никмотивишућизаиспитаника.Тосенарочитоодносина
телефонскоанкетирањеитамогдевредностиодговоранису
квантификоване.Могућиодговоритребадабудумеђусобно
јаснодистинктивниидаселакопамте.Даље,препоручује
седаознакенаинтервалнимскаламабудуквантификоване
пренегословне,нарочитоуслучајудужихскала.Иакото
најчешћенијеслучајупракси,временскиоквиркојисепре
поручује за ретроспективне процене доживљених афеката
једвадесетичетирисатаиликраће.Тонпитањабитребало
дабуденаучнонеутраланитакавданефаворизујеодређене
одговоре.Препоручујеседапостојидовољанбројопцијада
сеомогућидасепроценеупотпуностиизразе.

Редоследпитањабитребалодабуде такавданеутичена
одговоре,односноданедозволидаасоцирањенаодређене
информацијеможеутицатинапроценутренутнеафектив
ности. Приликом самог анкетирања пожељно је умањити
утицајкогнитивнихпредрасудадавањемдовољновремена
испитаницимададајуодговоре,каоидавањемексплицит
нихинструцкијаипонављањемпитањаиодговоракадасе
точининеопходним.Униполарнескале(наконтинуираној
скалисаједномдимензијом,попутониход„Никад/Неуоп
ште”до„Свевреме/Употпуности”)сугенералнопожељне
саобзиромнапредностиодвојеногмерењапозитивногине
гативногафекта.Немапотпуногслагањакада јеупитању
начинанкетирања,алисечинидаиспитивањелицемули
цепоседујерелативнонајвишепредности(иакосоцијална
пожељностнатајначинможебитиизраженија).

Како је било истакнуто, проблем са мерењем афективног
благостањаможепредстављатиитоштосепојединиафекти
унекимкултурамасматрајупожељнимаудругимнепожељ
ним,попутпоносаилизахвалности.Затоједоброукључити
генералнопожељнаосећања(добра,позитивнаипријатна)
инепожељна(лоша,негативнаинепријатна),идопустити
испитаницимамогућност да самиодреде да ли суимона
пријатнаипожељнаилинепријатнаинепожељна.33

***

Две кључне димензије доживљавања афеката, учесталост
иинтезитет,могуимативеомадистинктивнеимпликације
заукупноафективноблагостање.Истраживањауказујуна

33Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., KimPrieto, C., Choi. D., Oishi, S. and
BiswasDiener, R. (2009) New measures of wellbeing: Flourishing and
positiveandnegativefeelings,SocialIndicatorsResearch,39,pp.247266.
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то да је учесталост афективног искуства од већег значаја
за укупно благостање него интензитет.34Неколико је обја
шњењазато.Прво,интензивнодоживљавањепозитивних
афеката је донекле позитивно повезано са доживљавањем
интензивнихнегативних,односнопроцесикојиводеуин
тензивнепозитивнеафектечестоводеиунегативне,пасе
онемеђусобнопоништавају.Друго,веомаинтезивнаафек
тивнаискуствасурелативноретка.Најзад,мерезасноване
научесталостиимајубољепсихометријскекарактерстике.
Перцепцијевредностинаскаламамогувишевариратипри
ликоммерењаинтензитета.Учесталостсемерипрецизни
јиминтервалнимискаламаодноса,аинтензитетноминал
ниминенужноординалнимскалама.Ризикодкогнитивних
пристрасноститакођевишеодликујемереинтензитета,на
пример, когнитивна предсрасуда екстремитета (тенденци
јаиспитаникададајеекстремнеодговоренезависноодса
држаја).35Интересантно је поменути и налаз да је прили
комвишеструкогузорковањаафекататокомлетњегодмора
утврђено да јењиховинтензитет био јачипредикторпре
ференциједасепоновооденасличанодмор,негоштојето
учесталост.36

***

Данассеафективноблагостањемериуоквирунемалогбро
ја великих међународних истраживачких пројеката, често
на национално репрезентативнимузорцима.Например, у
оквируEuropeanSocialSurvey37оносемериуоквируроти
рајућихмодула о личноми социјалномблагостању, досад
удвациклуса.Испитује се трајањедоживљавањаафеката
токомпоследњенедеље,итоконкретноосећајадепресије,
константногнапора,немирногсна,усамљености,туге,ле
таргијеиодсуствамотивације,анксиозности,умора,досаде,
среће,уживања,енергичности,присутности,смирености,и
одморности.Одговориседајуначетворостепенојскали,где
1значи„Нималоилискоронималовремена”,а4„Свеили
скоросвевреме”.

34Diener,E.,Sandvik,E.andPavot,W.(1991)Internationalseriesinexperi
mental social psychology, Vol. 21. Subjectivewellbeing:An interdiscipli
nary perspective,Happiness is the frequency, not the intensity, of positive
versusnegativeafect,eds.Strack,F.,Argyle,M.andSchwarz,N.,Oxford:
PergamonPress,pp.119–139.

35Исто.
36Wirtz,D.,Kruger,J.,Scollon,C.N.andDiener,E.(2003)WhattoDoon

SpringBreak?PsychologicalScience,14(5),рр.520–524.
37https://www.europeansocialsurvey.org
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УоквируEuropeanQualityofLifeSurvey38,афективноблаго
стањесемерипомоћупетпозитивних(веселоирасположе
но,смиреноиопуштено,активноиенергично,свежеиод
морно,ииспуњено)итринегативнаафекта(посебнонапе
то,усамљено,ипотиштеноиутучено).Временскиоквирје
последњедвенедеље,аконкретносемеритрајањеафеката,
нашестостепенојскалиод„Свевреме”до„Ниуједноммо
менту”.ЈошнекаодоваквихвеликихистраживањасуEuro
peanUnionStatisticsonIncomeandLivingConditions39сасво
јиммодуломосубјективномблагостању,GallupWorldPoll40
илиSurveyofHealth,AgeingandRetirementinEurope41итд.

***

Досадјебилоречиосамопроценамаафективитетаодстране
самихиспитаника.Великидеопроблемасакојимасесуоча
вајуовакваистраживања,међутим,можесеизбећидругом
врстомприступа–проценамаафективногживотаодстра
недругихљуди.Томогубитиблискеособе,попутблиских
пријатељаиличлановапородице,чијепроценевисококоре
лирајусасамопроценама.Друго,томогубитиипроценеод
странеексперата,обученихдаинтерпретирајуспецифичне
афективнесигнале,попутпокретафацијалнихмишића.42У
савременимистраживањима усавршене суи другеметоде
које мере различите аспекте афективног благостања и на
другеобјективненачине.Туспадајупраћењеневербалних
обликапонашања (билоунеексперименталномокружењу,
билоприликомреакцијенастимулус), затим,праћењепа
равокалних,гестуралних,постуралнихифацијалнихпокре
та,каоипраћењехормонскихактивностипопуткортизола
инорепинерфинакојитакођемогубитиодвеликогзначајау
индиковањутренутногафективитета.43

Даље, развијене су и когнитивне мере попут присећања
срећних или несрећних догађаја из живота, или праћење
когнитивних садржаја (самопроцене сопствене вредности,

38https://www.eurofound.europa.eu/surveys/europeanqualityoflifesurveys
39https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/europeanunionstatisticsonin

comeandlivingconditions
40https://www.gallup.com/analytics/232838/worldpoll.aspx
41http://www.shareproject.org/home0.html
42Diener, E., Scollon,C.N. andLucas,R. E. (2003)The evolving concept

ofsubjectivewellbeing:Themultifacetednatureofhappiness,Advancesin
CellAgingandGerontology,15,pp.187–219.

43Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:Progressandopportunities,in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing wellbeing: The col
lected works of Ed Diener, ed. Diener, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
pp.25–65.
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циљева,беспомоћности,успехаитд.).Затим,тујеибихеј
виоралниприступ,којисетемељинапраћењуразличитих
обликапонашањакојимогубитиповезанисаафективним
благостањем,попутплакања,поремећајасна,потрошњеал
кохола,нивоафизичкеактивности,недостатакапетитаитд.
Такође,идубинскиинтервјуисусвезаступљенијиумерењу
афективногблагостања.Коначно, још једанметод једава
њеразличитихемотивносензитивнихзадатака.Например,
испитаникимазадатакдасетокомкраткогвременскогпе
риодасетиштовишенајафективнијихживотнихискустава,
илидадопуниилипрепознаречи–тако,срећнијипрене
гонесрећнијииспитаницидопуњујуречикојесеодносена
позитивноипожељно,ибржепрепознајупозитивнеречи.44

Постојиивеликибројупотпуностиобјективнихмера,које
могууодређенојмерииндиковатитренутноафективноста
њеиспитаника,попутсрчаногритма,убрзањасрчаногрит
ма,крвногпритиска,температуретела,температурепрста,
респирацијскеамплитудеиелектричнепроводљивостико
же.45Активностиуодређенимделовимамозгатакођемогу
битиповезанисаунутариндивидуалнимпроменамаимеђу
индивидуалним разликама. Електроенцефалограми, ПЕТ
скенери и функционално снимање магнетном резонанцом
могуутомсмислубитивеомапогоднасредства.Међутим,
проблемсаоваквимобјективниммерамајештонеуказују
јаснонаразликеизмеђупозитивнихинегативнихафеката,
ачестосенипојединипозитивниинегативнинеразликују
међусобно.46

***

Мере афективног благостања, већ дуго убрзано расту
ћим пољем у друштвеним наука, иако веома осетљиве, у
досадашњим истраживањима су се показале у релативно
великојмери валидними поузданим, и са јакимпотенци
јаломдаутомсмислубудујошпрецизније.Мождакључни

44Diener,E.Assessingsubjectivewellbeing:Progressandopportunities, in:
Social indicators research series: Vol. 39. Assessing wellbeing: The col
lected works of Ed Diener, ed. Diener, E. (2009a), Dordrecht: Springer,
pp.25–65.

45Cacioppo,J.T.,Berntson,G.G.,Larsen,J.T.,Poehlmann,K.M.andIto,
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проблемсаданасдоступниммерамаафективногблагостања
јетајштоидаљенеуспевајудаобухватецелокупнобогат
ствоемоционалногживота.Међуауторимавладаувеликој
мерислагањедабиуследтогабилопожељно,кадагодјето
могуће,користитивишеструкемереприликомиспитивања
афкетивногблагостања–несамоуциљусмањењагрешке
мерења,већикакобисеобухватилевишеструкекомпонен
теконструкта.Тосепресвегаодносинасветридимензи
јеафеткивитета–учесталост,интензитетитрајање.Друго,
тосеодносиинасамопроценекаоинапроценеодстране
других.Самопроцене јесунајчешћепрецизне,најлакшеза
употребуизбогтогаинајчешћекоришћенеусавременим
истраживањима.Међутим, уследњихове непотпунемеђу
собнеповезаностисадругиммерама,пожељнојекористи
тиихкомплементарносапотоњим.Треће,субјективнеме
реафективногблагостањајепожељнокориститизаједноса
објективним,уследвеликогбројакогнитивнихпредрасуда
коједолазедоизражајакоришћењемпрвих.

Коначно,иакопозитиванинегативанафекатумногимокол
ностиманисунужнонезависни,ониудовољнојмериима
јујединственеваријацијеиразличитеобрасцеповезаности
са другим варијаблама да би било пожељно третирати их
одвојено. У наредним друштвеним истраживањима, прв
енствено психолошким, било би пожељно да се даље ис
траже околности и начини на које различите компоненте
афективитетаконвергирају,саобзиромнаодсуствоњихове
потпунемеђусобнеповезаности.
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CONTEMPORARYAPPROACHESTOTHEAFFECTIVE
EXAMINATIONOFWELLBEING

Abstract

In this paper, the issues of examining affective wellbeing in
contemporarysocialresearcharepresented.Affectivewellbeingmay
be defined as a balance between experienced positive and negative
affects.Inthefirstpartofthepaper,findingsonthenatureofaffects,
their mutual association and some cognitive biases related to self
assessment of affective experience are presented. Then, the most
commonlyusedmeasurementmethodsarechronologicallypresented
and theadvantagesanddisadvantagesofeacharehighlighted.These
includemeasurementinstrumentscontainingonlyoneormoreitems,
instrumentsformeasuringtheintensityaswellasthefrequencyandthe
durationofaffectiveexperience,instrumentsbasedonselfassessments
aswellasassessmentsofotherpeople,andsubjectiveaswellassome
objective measuring instruments. Also, some cases are presented
of extensive international researches involving affective wellbeing
measurementsonnationally representative samples. In thefinalpart,
some recommendations for further research as well as concluding

considerationsarederived.
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