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СКАЛА НА СУБЕКТИВНОТО ЩАСТИЕ 

ИНСТРУКЦИИ: За всяко едно от следните твърдения или въпроси, моля оградете числото 
от скалата, което в най-голяма степен е подходящо да опише вас.  

Обърнете специално внимание на описанията на  числата 1 до 7 в скалата, тъй като са 
различни за всяко едно твърдение.  

1) Като цяло, считам себе си за:

1 2 3 4 5 6 7 
Не много Много 
щастлив щастлив 
човек човек 

2) В сравнение с повечето от моите връстници, считам себе си за:

1 2 3 4 5 6 7 
По-малко По-щастлив 
щастлив 

3) Някои хора като цяло са много щастливи. Те се радват на живота, независимо какво
се случва, като успяват да вземат най-много от всичко. До каква степен тази 
характеристика описва вас?   

1 2 3 4 5 6 7 
Въобще В много  
Не голяма степен 

4) Някои хора като цяло не са много щастливи. Въпреки че не са депресирани, те никога
не изглеждат да са достатъчно щастливи, както би трябвало да бъдат. До каква степен 
тази характеристика описва вас?  

1 2 3 4 5 6 7 
Въобще В много 
Не голяма степен 

КАК ДА ИЗЧИСЛИТЕ ТОЧКИТЕ СИ 



СПЪКА 1: ОБЩО= Твърдение 1: + Твърдение 2:+ Твърдение 3: + Твърдение 4: = 

СТЪПКА 2: ОЦЕНКА НА ЩАСТИЕТО = Общия сбор (от стъпка едно) разделен на 4 = 

Дата: 

ОЦЕНКА НА ЩАСТИЕТО (2-РИ ТЕСТ):  ДАТА: 

ОЦЕНКА НА ЩАСТИЕТО (3-ТИ ТЕСТ):  ДАТА: 

Както сте се досетили, най-високата оценка, която може да получите е 7 (ако отговорите 
7 на всички четири твърдения), а най-ниската е 1 (ако се оцените с 1 по всички 
твърдения). Средните стойности варират между 4.5 и 5.5, в зависимост от социалната 
група.  

Скалата е разработена от Prof. Sonja Lyubomirsky и валидирана. 

Студентите получават по-малко точки (средно по-малко от 5), в сравнение с работещите 
възрастни и по-старите, вече пенсионирани хора (тяхната оценка е средно 5.6) 

Ако не сте студент и оценката ви на щастието е по-ниска от 5.6, то вие сте по-малко 
щастлив от средностатистическия човек. Да го кажем по друг начин, повече от 50% от 
хората на вашата възраст се оценяват по-високо по тази скала. Ако точките ви са по-
високи от 5.6, то то вие сте по-щастлив от средностатистическия човек. Разбира се този 
„средностатистически“ човек е специално за вас и зависи от пола ви, възрастта ви, какво 
работите, етническа принадлежност и пр. Но това, което е важно да се помни е, че 
независимо от това какви са базовите ви точки, вие може да станете по-щастливи.  




