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 (OHI) عرفی پرسشنامه شادکامی آکسفوردم

ر طول رضایتمندی د حالتی است که سه ویژگی دارد: فراوانی و درجه عاطفه مثبت، میانگین سطوح شادکامی

ی برای سنجش بسیار به این تعریف تاکنون ابزارهای یک دوره، و فقدان احساسات منفی همانند افسردگی. با توجه

است که  (OHI) ها پرسشنامه شادکامی آکسفوردترین آنبدون تردید معروف افسردگی ساخته شده است که

 .است Oxford Happiness Inventory انگلیسی آن معادل

ین ه ابه این گونه بود ک توسط آرجیل، مارتین و کراسلند ساخته شد. شیوه ساخت آن ۹۱۹۱پرسشنامه در سال  این

گویه به دست  ۱۹مقیاس افسردگی بک را وارونه کردند و  پژوهشگران از طریق رایزنی با آرون تی بک، جمالت

پرسشنامه  ایگویه ۱۱های نهایی مقیاس ماده افزوده شد و در نهایت با بررسی ۱۹این  ماده به ۹۹آمد. سپس 

 oxford پرسشنامه تغییراتی یافت و با نامهای بعد این همچنین در سال .پدید آمد (OHI) شادکامی آکسفورد

happiness questionnaire یا با اختصار OHQ منتشر شد. 

 (OHI) نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد

عبارت  ۴گویه است که هر گویه شامل  ۱۱دارای  (OHI) شادکامی آکسفورد پرسشنامه همانگونه که اشاره شد

گیرد. در می ۳و عبارت چهارم نمره  ۱، عبارت سوم نمره ۹دوم نمره  ، عبارتصفرعبارت اول نمره  است که

 .نشانه شادکامی بیشتر است آورد که نمره باالتربه دست می ۹۸تا  ۰ای بین نهایت فرد نمره

 (OHI)روایی و پایایی پرسشنامه شادکامی آکسفورد

 ۱۱۸مرد و  ۹۴۱نمونه ای متشکل از  (۱۰۰۹ )آرجیل،، منظور بررسی اعتبار و روایی فهرست شادکامی اکسفورد به

 و فهرست،  فهرست شادکامی اکسفورد ، پرسشنامه شخصیتی آیزنک ۱3سال میانگین  3۳ا ت ۹۹زن ایرانی ، 

اره زگ ۱۱شادکامی آکسفورد نشان داد که تمام  سانی درونی فهرسترا تکمیل کردند. بررسی هم ، بک افسردگی

 بود. همبستگی ۱۹/۰نباخ برای کل فهرست برابر با باالیی داشتند. آلفای کرو این فهرست با نمره کل همبستگی

 نوروزگرایی برون گرایی و پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک و زیر مقیاس های

EPQ  د را وررا و واگرای فهرست شادکامی آکسفروایی هم گ بود که -۳۱/۰و  ۴3/۰، -۴۹/۰به ترتیب برابر با

ر خاط عامل رضایت از زندگی، عزت نفس، بهزیستی فاعلی، رضایت 3عاملی با استخراج  لتایید کرد. نتایج تحلی

واریانس کل را تبیین کنند. میانگین  درصد ۸/۴۱در مجموع  ۹و خلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگتر از 

 (m=6/35) ( با یافته های پژوهش آرجیل۰۸/۴۱شادکامی اکسفورد) نمرات آزمودنی های ایرانی در فهرست
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ر جامعه شادکامی د یافته های پژوهش نشان دادند که فهرست شادکامی آکسفورد برای اندازه گیری .متفاوت بود

وایی این مقیاس درمطالعات مختلف ازجمله علیپور و نورباال ر .ایرانی از اعتبار و روایی مناسب برخوردار است

در مجله  ۹۳۹۸سال  اند که اشتباه می باشد.این تحقیق درمعرفی کرده  ۹۳۹3تحقیقات این سال را  ، برخی۹۳۹۸)

آزمودنی،  ۳۴۸درصد را با ۱۰( ضریب آلفای ۹۱۱۹لو ) اندیشه و رفتار منتشر شده است.( تایید شده است، آرجیل و

آلفای  آزمودنی ۹۹۰( با ۹۳۹۹آزمودنی ونوری )۹۰۹درصد را با  ۹۸ضریب آلفای (1999) فارنهایم وبرونیک

درصد  ۱۳آزمودنی آلفای  ۹۰۹با  (1387) درصذ را به دست آورده اند.در ایران علی پور ونور باال ۹۴کرونباخ 

 .را به دست آورده اند
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در طی های دیگر، احساس شادی شما را ای را که بهتر از جملهها را به دقت بخوانید و جملههای هر گروه از سؤالطفاً جملهل

 .ی آن جمله یک دایره بکشیدکند، مشخص کنید و سپس دور شمارهو در حال حاضر بیان می ی گذشتههفته

 

   گذارم     الف( زندگی را باری به هر جهت می.     ۹

 ب( از نظر من زندگی خوب است 

 ج( از نظر من زندگی خیلی خوب است              

 ورزمد( من به زندگی عشق می

 کنم                            الف( احساس شادی نمی .      ۹

 کنمب( نسبتاً احساس شادی می 

   ج( خیلی شاد هستم  

 د( بیش از حد شاد هستم 

 ای به دیگران ندارم          قع عالقهالف( در وا.     ۱

 ب( کما بیش به دیگران عالقه دارم

 ج( به دیگران بسیار عالقه دارم                     

 د( به دیگران به شدت عالقه دارم

 الف( درباری آینده خوش بین نیستم                                         .     ۱

 ن هستمی آینده خوش بیب( درباره

 ای نوید بخش در انتظارم است         کنم آیندهج( احساس می

 کنم زندگی سرشار از امیدی پیش رو دارمد( احساس می

 الف( تصمیم گیری برایم مشکل است                        .     ۹۰

 ب( تصمیم گیری برایم نسبتاً آسان است

 ست       ج( در بیشتر موارد تصمیم گیری برایم آسان ا 

 توانم هر نوع تصمیمی بگیرمد( به راحتی می

 ام راضی نیستم        ای از زندگیالف( در حقیقت از هیچ جنبه .     ۳

 ام راضی هستم    های زندگیب( از بعضی از جنبه

 ام رضایت دارم                     ج( از بسیاری از جوانب زندگی 

 امالً راضی هستم ام کد( از همه جوانب زندگی 

 کاری برایم دشوار است         الف( شروع هر.     ۹۹

 کاری برایم نسبتاً آسان است ب( شروع هر

 ج( شروع کارها برایم آسان است              

 عهده بگیرم کاری را بر توانم هرکنم مید( احساس می

        ام ندارمکنم کنترل چندانی بر زندگیاحساس می الف(.     ۴

 ام کنترل دارم ای بر زندگیکنم تا اندازهاحساس می ب(

    ام کنترل دارم کنم بیشتر اوقات بر زندگیاحساس می ج(

 ام کنترل دارمهای زندگیکنم بر تمام جنبهاحساس می د(

الف( هنگام بیدار شدن از خواب به ندرت احساس رفع .     ۹۱

 کنم.خستگی می

شوم احساس رفع خستگی خواب بیدار میگاه وقتی از ب( گه 

 کنم.می

-شوم احساس رفع خستگی میج( معموالً وقتی از خواب بیدار می 

 کنم.

-شوم احساس رفع خستگی مید( همیشه وقتی از خواب بیدار می 

 کنم.

 بخش نیست        ام چندان رضایتکنم زندگیاحساس می الف(.     3

 م کناز زندگی احساس رضایت می ب(

 بخش است   ام بسیار رضایتزندگی کنممی احساس ج(

 بخش است نهایت رضایتام بیزندگی کنممی احساس د( 

 کنم به هیچ وجه توان و نیرو ندارم          الف( احساس می.     ۹۳

 کنم تا اندازه ای توان و نیرو دارمب( احساس می

                 از توان و نیرو هستم   کنم سرشارج( احساس می

 کنم بی اندازه توان و نیرو دارمد( احساس می

                 از خودم چندان راضی نیستم            الف(.     6

 کنماز آنچه هستم احساس رضایت می ب(

    کنم   از آنچه هستم خیلی احساس رضایت می ج(

 کنماز آنچه هستم شدیداً احساس رضایت می د(

کنم چیز زیبا و قشنگی در دنیا وجود الف( احساس می.     ۹۴

 ندارد          

 بینمب( بعضی از چیزهای دنیا را زیبا می

 بینم                                        ج( بسیاری از چیزهای دنیا را زیبا می

 کندد( همه چیز دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه می

       گذارمدهای زندگی اثر خوبی نمیهرگز بر رویدا الف(.      ۸

 گذارمخوبی می ب( به ندرت بر رویدادهای زندگی اثر

 گذارم         خوبی می معموالً بر رویدادهای زندگی اثر ج(

 گذارمخوبی می د( همیشه بر رویدادهای زندگی اثر
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 کنم ذهنم هشیار نیست                  الف( احساس می.     ۹3

 کنم از لحاظ ذهنی هشیارماحساس میب( 

 کنم از لحاظ ذهنی بسیار هشیارم       ج( احساس می

 کنم از لحاظ ذهنی کامالً هشیارمد( احساس می

 برم                  از بودن با دیگران لذت نمی (الف.      ۱۱

 برمب( گاهی از بودن با دیگران لذت می

 برم           ت میج( معموالً از بودن با دیگران لذ 

 برمد( همیشه از بودن با دیگران لذت می

 کنم              الف( احساس سالمتی و تندرستی نمی.     ۹6

 کنمتندرستی می ب( کمابیش احساس سالمتی و

 کنم          بسیار احساس سالمتی و تندرستی می (ج 

 کنمد( کامالً احساس سالمتی و تندرستی می

 گذارم               اثر خوبی بر دیگران نمی (لف.     ا۱۳

 گذارمب( گاهی اثر خوبی بر دیگران می

 گذارم      ج( معموالً اثر خوبی بر دیگران می

 گذارمد( همیشه اثر خوبی بر دیگران می 

 م         کننسبت به دیگران چندان احساس صمیمیت نمی (الف.       ۹۸

 کنمدودی احساس صمیمیت میب( نسبت به دیگران تا ح

 کنم               ج( نسبت به دیگران خیلی احساس صمیمیت می

 ورزمها عشق مید( به همه انسان

 .      الف( در زندگی خود مقصود خاصی ندارم        ۱۴

 ام معنا دار و هدفمند استای زندگیب( تا اندازه

               ام پر از معنا و هدف است           ج( زندگی

 ام معنادار و هدفمند استد( کالً زندگی

 های خوش زیادی ندارم                 از گذشته خاطره (الف.     ۹۹

 گذشته چند خاطره خوش دارم ب( از

 های گذشته من خوش است                     ج( بیشتر خاطره 

 های گذشته من به شدت خوش استد( تمام خاطره

 کنم          من احساس تعهد و فعالیت چندانی نمی (الف  .   ۱3

 کنمب( گاهی احساس تعهد و فعالیت می

 کنم                          ج( غالباً احساس تعهد و فعالیت می

 کنمد( من همیشه احساس تعهد و فعالیت می

 الف( هرگز حالت شور و شوق ندارم                 .     ۹۱

 ها دارای شور و شوق هستموقت ب( بعضی

 ها دارای شور و شوق                  ج( بیشتر وقت

 د(همیشه دارای شور و شوقم

 کنم دنیا جای خوبی نیست                         .     الف( فکر می۱6

 کنم دنیا کمابیش جای خوبی استب( فکر می

            کنم دنیا جای خیلی خوبی است        ج( فکر می 

 کنم دنیا جای عالی استد( فکر می
 

آنچه انجام  الف( بین آنچه که دوست داشتم انجام دهم و.     ۱۰

 ام فاصله  هستداده

 امخواستم انجام دادهب( بعضی از چیزهایی را که می

 امخواستم انجام دادهج( بسیاری از چیزهایی را که می

 امنجام دادهخواستم اد(همه چیزهایی را که می 

 خندم                        .     الف( به ندرت می۱۸

 خندمب( کمابیش می

 خندم                                 ج( زیاد می

 د( همیشه در حال خندیدن هستم

 توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم     نمی (.     الف۱۹

 ظیم کنمتوانم وقتم را خوب تنای میب( تا اندازه

 توانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم             ج( می

 خواهم اختصاص دهمتوانم وقتم را برای هر کاری که مید( می

 .     الف( آدم جذابی نیستم                           ۱۹

 ب(نسبتاً جذاب هستم

 ج( جذاب هستم                                   

 هستم د( بی اندازه جذاب

 .      الف( به نظر من هیچ چیز جالبی وجود ندارد          ۱۱

 بینمب( بعضی چیزها را جالب می

 بینم                          ج( بیشتر چیزها را جالب می

 اندد(به نظر من همه چیزها جالب
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