
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

   نیاکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما ت یپرسشنامه به داخل سا

 

 ( OHI) آکسفورد شادکامیپرسشنامه  

 

طراحی و ساخته    1898سال  سوال بوده که توسط مایکل آرگایل در    29پرسشنامه شادکامی آکسفورد دارای  

احساس طول یک دوره و نداشتن  مثبت ، میانگین سطح رضایت در  طفه  عامولفه ای ) درجه    3و دارای  شده است  

 .باشد   منفی ( می

 

 قسمتی از سواالت: 

 

ر
ف 

دی
 

0 1 2 3 

ب( نسبتا احساس شادی   شادی نمی کنم.الف( احساس  1

 می کنم. 

 د( بیش از حد شادم.  ج( خیلی شاد هستم. 

الف(  نسبت به آینده خوشبین  2

 نیستم.

ب(  نسبت به آینده  

 خوشبین هستم.

ج(  احساس میکنم  

آینده ای نویدبخش در  

 انتظار من است. 

د(  احساس میکنم  

زندگی سرشار از امیدی  

 پیش رو دارم. 



 

 

الف(  در حقیقت از هیچ جنبه   3

 زندگی ام راضی نیستم. 

ب(  از بعضی از جنبه های  

 زندگی ام راضی هستم. 

ج(  از بسیاری از  

جنبه های زندگی ام  

 رضایت دارم. 

د(  از همه جنبه های  

 زندگی ام کامال راضی ام. 

الف(  احساس میکنم کنترل   4

 چندانی بر زندگی ام ندارم. 

ب(  احساس میکنم تا  

اندازه ای بر زندگی ام  

 کنترل دارم. 

ج(  احساس میکنم  

بیشتر اوقات بر زندگی  

 ام کنترل دارم. 

د(  احساس میکنم بر  

تمام جنبه های زندگی  

 ام کنترل دلرم. 

الف(  احساس میکنم زندگی   5

 چندان رضایت بخش نیست. 

ب(  احساس میکنم  

 زندگی رضایت بخش است.

ج(  احساس میکنم  

ش  بسیار رضایت بخ

 است. 

د(  احساس میکنم بسیار  

 رضایت بخش است.

الف(  از خودم چندان راضی   6

 نیستم.

ب(  از آنچه هستم  

 احساس رضایت میکنم.

ج(  از آنچه هستم  

خیلی احساس رضایت 

 میکنم. 

د(  از آنچه هستم شدیدا  

 احساس رضایت میکنم.

الف(  هرگز بر رویدادهای   7

 نمیگذارم.زندگی اثر خوبی 

ب(  به ندرت بر  

رویدادهای زندگی اثرخوب  

 میگذارم.

ج(  معموال بر  

رویدادهای زندگی اثر  

 خوب میگذارم. 

د(  همیشه بر رویدادهای  

زندگی اثر خوب  

 میگذارم.

ب(  از نظر من زندگی   الف(  با زندگی کنار می آیم.  8

 خوب است.

ج(  از نظر من زندگی  

 خیلی خوب است. 

عاشق زندگی  د(  من 

 هستم.

الف(  در واقع به دیگران عالقه   9

 ای ندارم. 

ب(  کمابیش به دیگران  

 عالقه دارم. 

ج(  خیلی به دیگران  

 عالقه دارم. 

د(  شدیدا به دیگران  

 عالقه دارم 

الف(  تصمیم گیری برایم   10

 مشکل است.

ب(  تصمیم گیری برایم  

 نسبتا آسان است.

ج(  در بیشتر موارد  

تصمیم گیری برایم  

 نسبتا آسان است.

د(  به راحتی میتوانم هر  

 نوع تصمیمی بگیرم. 

11 ========================  =========== ==========  ================  ================== 

الف(  من احساس تعهد و   25

 فعالیت چندانی نمیکنم. 

ب(  گاهی احساس تعهد و  

 فعالیت میکنم. 

ج(  غالبا احساس 

 تعهد و فعالیت میکنم. 

د(  همیشه احساس  

 تعهد و فعالیت میکنم. 



 

 

الف(  فکر میکنم دنیا جای   26

 خوبی نیست. 

ب(  فکر میکنم دنیا کم  

 وبیش جای خوبی است. 

میکنم دنیا  ج(   فکر 

کم وبیش جای خیلی  

 خوبی است.

د(  فکر میکنم دنیا جای  

 عالی است.

ج(  بسیار زیاد   ب(  زیاد میخندم.  الف(  به ندرت میخندم.  27

 میخندم. 

د(  همیشه در حال  

 خندیدن هستم

د(  بی اندازه جذاب   ج(  جذاب هستم.  ب(  نسبتا جذاب هستم.  الف(  آدم جذابی نیستم. 28

 هستم.

الف(  به نظر من هیچ چیز   29

 جالبی وجود ندارد. 

ب(  بعضی چیزها را جالب  

 میبینم. 

ج(  بیشتر چیزها را  

 جالب میبینم. 

د(  به نظر من همه  

 چیزها جالب اند.
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