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  SHשאלו� אושר סובייקטיבי 

Lyubomirsky & Lepper, 1990  

  

  .דרגי בכל אחד מההיגדי� הבאי� באיזו מידה הוא מאפיי� אות

  :אני מחשיבה את עצמי, באופ� כללי. 1

  מח במיוחד                                                                                      אד� שמח במיוחדאד� לא ש

         1                 2                  3                 4                    5                  6                 7     

  

  :    אני מחשיבה את עצמי, בהשוואה לרוב המכרי� שלי. 2

  פחות שמחה                                                                                                         יותר שמחה

         1                 2                  3                 4                    5                  6                 7     

  

, ה� נהני� מהחיי� על א! מה שמתרחש סביב�. ישנ� אנשי� אשר בדר� כלל הינ� מאוד שמחי�. 3

  ?באיזו מידה האפיו� הזה מתאר אות�. ומפיקי� את המירב מכל דבר

  מאוד                                                       בכלל לא                                                           

         1                 2                  3                 4                    5                  6                 7     

  

א! פע� לא נראי� ה� , למרות שאינ� מדוכאי�. ישנ� אנשי� אשר בדר� כלל אינ� מאוד שמחי�. 4

  ?באיזו מידה האפיו� הזה מתאר אות�. שמחי� כפי שהיו יכולי� להיות

  בכלל לא                                                                                                             מאוד

         1                 2                  3                 4                    5                  6                 7     

  

  

 


