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 چکیده
اندیشمندان بوده است و تالش برای معنی بخشی و بررسی  موردتوجهیک موهبت الهی همواره  عنوانبهرؤیا 

و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل  ابعاد آن همچنان ادامه دارد. هدف پژوهش حاضر ساخت

بود. برای نیل به این هدف  1391( در سال MDQ.AUمحتوای آشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک )

لیکرت  یگذارنمرهبه روش  یانهیگز 8گویة  73دانشجویان  شدهگزارشرؤیای  8855ابتدا با تحلیل محتوای 

پیشنهادی آن توسط  یهامؤلفهها و ی شد. روایی صوری و محتوایی گویهو یک سؤال باز پاسخ طراح

متناسب  یابقهطتصادفی  یریگنمونهفت. سپس پرسشنامه با روش متخصصان مورد بررسی و اصالح قرار گر

نفر از دانشجویان دانشگاه اراک اجرا شد. اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحلیل عوامل  1059با حجم بر روی 

عامل استخراج گردید. این  10با روش چرخشی از نوع واریماکس بررسی و بر این اساس طی دو مرحله 

ناوین روی عوامل و نظر متخصصان تحت ع قرارگرفتهجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای سؤاالت عوامل با تو

رؤیا با محتوای طبیعت، کابوس، ارتباط، مذهبی، حیوانات، مرگ و بیماری، نیازهای فیزیولوژیک، بازگشت 

وش همسانی ر لهیوسبهنامگذاری شد. پایایی پرسشنامه نیز  مسئلهحل  -به گذشته، رؤیاهای روشن و آینده 

گانه  10نتایج حاصل، ضرایب آلفای عوامل  بر اساسبا استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد.  درونی

( سئلهمضریب آلفا متعلق به عوامل نهم )رؤیای روشن( و دهم )آینده ـ حل  نیترکوچکبود.  بخشتیرضا

 11و  571/0ضریب آلفا متعلق به عامل اول )طبیعت( برابر  نیتربزرگگویه و  3هر یک با  801/0برابر با 

 70پرسشنامه نهایی با  بیترتنیابهاست.  توجهقابلبود که  99/0گویه بود. ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز 
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 MDQ.AUواقع شد. طبق نتایج این تحقیق پرسشنامه  موردقبولگویه بسته پاسخ و یک گویه باز پاسخ 

 .باشدیمتحلیل محتوای آشکار رؤیای دانشجویان  منظوربه یریگبهرهبرای  واجد شرایط الزم

 رؤیا ،ساختار عاملی، پایایی، تحلیل محتوا :واژگان کلیدی

 مقدمه

از رمز و راز نهفته شده و ذهن  یاپردهالهی است که همواره در  یهادادهخواب و رؤیا از 

قدیم نیز فرآیند رؤیا، اندیشیدن درباره  یهازمانمشغول ساخته است. از آدمی را به خود 

 وجودی انسان بوده است. یهاناشناختهچگونگی پرده برداشتن از برخی 

انتظار ندارند که رؤیاها درباره آینده چیزی به ما  پزشکانروانامروزه روان شناسان و 

طالعات تا شاید درباره خواب بیننده ا کنندیمبگویند، ولی بعضی رؤیاها را بررسی و تحلیل 

در طول تاریخ نیز  (.1358سیدمحمدی،  ترجمه، 2008، 1مناسبی به دست آورند )کاالت

ران و ، مانند جادوگانددادهکه نسبت به مفاهیم رؤیاها کنجکاوی نشان  اندبودهافراد زیادی 

ه جا کتا آن پزشکانوانرخرافه پردازان، حکما و فالسفه و در قرون اخیر روان شناسان و 

را تشکیل  2تحلیلی یشناسروانو ثابتی از  باارزشامروزه بررسی و تحلیل رؤیاها، بخش 

 محتوای رؤیا با تجارب و افکار دهدیمعمده نشان  طوربه. مطالعات تحلیل محتوا نیز دهدیم

 (.2008، 3بیداری در ارتباط هستند )ومسلی و آنتروبوس

، ص 1352)معین، « انسان در خواب بیند، آمده است آنچهدر لغت به معنای  9رؤیا»

: تحلیل رؤیاهای یادداشت اندداده( گزارش 1995) 8(. ویلیام دامهف و آدام اشنایدر1183

طی چند ماه یا چند  یهرکسکه در محتوای رؤیاهای  دهدیمشده مردم در درازمدت نشان 

ون رؤیاها که تاکن نیتریطوالن، حتی در دو نمونه از وجود دارد یزیانگرتیحسال همسانی 

 بیداری نیزرؤیا و زندگی  یهاافتهیسال طول کشیده بین  80یا  90و مدت  شدهلیتحل

بیننده را  خواب یهاخواستهعالئق و  ینیبشیپوجود دارد طوری که  یریگچشمپیوستگی 

                                                 
1. Kalat 

2. psychoanalysis 

3. Wemsley & Antrobus 

4 dream 

5. Domhoff & Schneider 
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و  )نقل از براهنی هستند «معنا»که رؤیاها دارای  رساندیم هاافتهی. این سازدیم ریپذامکان

 (.228-227، ص 1358همکاران، 

 2با کشف حرکات سریع چشم 1980در رؤیاها که در دهه  1حوزه جدید تحقیق تجربی

(REMدر خواب توسط کالیتمن )رؤیاهای  هایآزمودنآغاز شد، نشان داد  9و آزرنسکی 3

. این کشف امیدهای بسیاری از دهندیمگزارش  REMخود را هنگام بیداری از خواب 

، نقل 1955) 8پژوهشگران که علل فیزیولوژیکی رؤیا را فهمیده بودند، برانگیخت. هابسون

هر شب حدود دو ساعت خواب ( تخمین زده است هر فرد بزرگسال 2003از واتسون، 

که  ندیبیمساعت خواب  80000متوسط طول زندگی حدود  هفتادسال، یعنی در ندیبیم

 ، اماشوندیمبسیاری از تجارب خواب بعد از بیداری فراموش  هرچندسال است.  8معادل 

 یهافاوتت. آورندیمبعد از بیدار شدن در صبح نیمی از افراد تقریباً نیمی از خواب را به یاد 

ا به ر شانیهاخوابیکی از  هرروز هایبعض کهیدرحالفردی در این حوزه بسیار مهم است، 

 .آورندینمرا به یاد  زیچچیه، برخی نیز آورندیمیاد 

علت وجود خواب و مراحل مختلف آن هنوز مشخص نشده، اما معلوم شده است مراکز 

و  7صاعد کنندهفعالقرار دارند و دستگاه  8در ماده مشبک ساقه مغز یداریوبخواباصلی 

ت وجود رؤیا و یا خواب دیدن نیز نظرات هیپوتاالموس نیز در امر خواب مؤثرند. در مورد عل

ه که خواب و رؤیا را عامل تخلی نانیاطمنظریه دریچه  مثالعنوانبهاست،  شدهارائهمختلفی 

ا به که در آن رؤیا نقش یک صافی ر «فیلتر حافظه» هینظرفشارهای عاطفی دانسته است یا 

که طبق آن، خواب به تکامل دستگاه عصبی مرکزی کمک  «نظریه تکاملی»عهده دارد و یا 

 (.1375چون فروید، یونگ و آدلر )معظمی،  یشناسانروانو یا نظریه  کندیم

                                                 
1. empirical research 

2. rapid eye movment 

3. Kleitman 

4. Aserinsky 

5. Hobson 

6. the brain stem 

7. Ascending reticular activating system (ARAS) 
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)رویدادهای واقعی در رؤیاها و آن  1در دیدگاه فروید رؤیاها دارای یک محتوای آشکار

)معنای  2هفته یا پنهان( و یک محتوای نآوردیمرؤیای خود به خاطر  عنوانبهچیزی که فرد 

، نقل از 1981نیز هستند )فروید، نمادی این رویدادها یا همان افکار و امیال ناخودآگاه( 

 ترجمه، 9و شولتز 1989، 3؛ شپارد و کارن1375؛ فروید، نقل از پورباقر، 1375دادستان، 

، جان) دانستیم «ناخودآگاه یسوبهشاهراهی »(. فروید رؤیا را 1359کریمی و همکاران، 

 (.1351کدیور و جوادی،  ترجمه

 دانستیم «ناهشیاری در سطح هشیاری» یزیربرونشیوه خاص  منزلهبهیونگ نیز رؤیا را 

مسیرهای »دارند و  «کنونی»یونگ رؤیاها باری  ازنظر(. 1375، نقل از دادستان، 1987)یونگ، 

 (.1352و جوانبخت،  1375)دادستان،  کنندیمرا نیز اعالم  «آینده زندگی روانی

آدلر هدف اساسی رؤیاها عبارت است از کمک به فرد برای حل مشکالت حاضر.  ازنظر

ه خود منحصر ب رونیا ازاز سبک زندگی و بازتابی از شخصیت آدمی است و  یانشانهرؤیا 

 (.1352صاحبی و جوادی،  ترجمهس، یفرد است )وا

در تحلیل محتوای رؤیا نیز به ابعاد مختلفی توجه شده است: بسیاری از تحقیقات این نظر 

 اندردهک، تأیید ندینمایمبه ساختار شخصیتی را فراهم  یابیدسترا که رؤیاها شرایط 

 (.2003و  2001؛ واتسون، 1991، 8؛ برایان2009، 8: بوبمثالعنوانبه)

اضغاث احالم )سوره یوسف،  -1است:  شدهاشارهب در قرآن کریم نیز به سه نوع خوا

و سوره  80)سوره اسراء، آیه  ریتعبقابل یهاخواب -2فاقد تعبیر،  یهاخواب( یا 99آیه 

و  27؛ فتح، 93صریح بدون تعبیر )سوره انفال، آیه  یهاخواب -3( و 93و  8یوسف، آیات 

دارای  «دیدگاه قرآن»بنابراین هر سه خواب از ؛ (102بنا به تفسیری در سوره صافات، آیه 

 رسدیمهمچنین به نظر  (.1377، 1و خرمشاهی، ج  1383، 11)طباطبایی، ج  باشدیماساس 

                                                 
1. manifest 

2. latent content 

3. Sheppard & Karon 

4. Schultz 

5. Bob 

6. Braian 



 24                                                        ...ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای 

الگوهای  بودن فردمنحصربهتغییرات در محتوای رؤیا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر به 

 (.2009، 1)دامهف و اشنایدر شودیمفرهنگی مربوط 

از محتوای رؤیاها و یا تجارب خواب ما محصول  یاعمدهگفت بخش شاید بتوان 

در برخی تحقیقات عناصر روان (. 1959، 2رخدادهای ایام بیداری ما هستند )فیچ و آرمیتاچ

: اضطراب، نگرانی، ترس، مثالعنوانبه هایآزمودنرنجوری در تحلیل محتوای رؤیای 

از روان رنجوری در  ییهامؤلفهبه  یابیدستنیز از امکان  یزدگوحشتحاالت عصبی و 

از محتوای رؤیا  ییهاگزارشگر چنین حکایت دارد که برای یک درمان هایآزمودنخواب 

 (.1357و موسوی پور،  2001اهمیت است )واتسون،  حائز

یک متغیر  عنوانبهرؤیا از محتوای رؤیاها  3برخی از محققان نیز برای مطالعه عملکرد

( ضمن بررسی این موضوع با 1959) 8اسمیت مثالعنوانبه .اندکرده استفاده 9مستقل

سالگی بودند  70تا  20ی سنکه در حیطه  شدهیبستربیمار  157گزارش رؤیاهای  یآورجمع

 7، فلج شدن8وجود یا عدم وجود متغیرهای مرگ بر اساس هاآنبه تحلیل محتوای رؤیای 

بر مبنای میزان  12و سقوط 11، شرمساری10گناه، 9، بیماری5)معلولیت و قطع عضو(، جدایی

در گزارش از رؤیای افراد پرداخت. در ادامه این نوع تحقیقات، اسمیت  هاآنوقوع تکرار 

ضمن بررسی معنای  SIT(13 (یامرحله( سعی کرد تا با استفاده از تکنیک مصاحبه 1958)

رزیابی امستقل )تأثیرگذار(  یک متغیر عنوانبهرؤیاها، گزارش از رؤیاها را با دقت بیشتر و 

 نماید.

                                                 
1. Domhoff & Schneider 

2. Fitch & Armitage 

3. function 

4. independent variable 

5. Smith 

6. deth 

7. mutilation 

8. seperation 

9. illness 

10. guilt 

11. shame 

12. falling 

13. Staged Interview Technique 
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( نیز بر این موضوع تأکید نمودند که رؤیاها تحت 2008) 1کارت رایت و همکارانش

تأثیر روابط هیجانی هنگام بیداری و شرایط سازگاری قبل از خواب قرار دارند. در بسیاری 

 یک عنوانبهکابوس ، نیز و یا حتی شخصیتی 2یشناختعصبروانکاوانه و یا  یهامدلاز 

ور دلیلی بر ظه عنوانبهبیان احساسات را شدت داده و یا  ،تجربه عمومی در محتوای خواب

 (.2007روحی روانی است )نیلسن و لوین،  یهایآشفتگ

است.  «3رؤیای روشن»برخی از تحقیقات نیز درباره محتوا و تجارب رؤیا، حول محور 

(، رؤیای روشن هنگامی اتفاق 2009) 8( و شردل و ارلیکر1999) 9و تاکر بالگرو ازنظر

ن و ای شودیمدر حال دیدن رؤیاست آگاه  کهنیاکه شخصی به هنگام خواب از  افتدیم

بیدار شود و این امر موجب کنترل آگاهانه  کهنیا ، بدونکندیمآگاهی خود را حفظ 

 .شودیمحوادث یا محتوای رؤیا 

چون رؤیاهای روشن،  ییهامؤلفهدر محتوای رؤیاهای خود  هانیابیرؤدر تحقیق دیگری 

رؤیا با مضامین و محتوای مذهبی، خانواده، اقوام، دوران کودکی و گذشته و کابوس را 

 (.1359گزارش دادند )موسوی پور و گلزاری،  کراتبه

پور و ویو موس 2001، 8: کرایپنر، جی گر و فیثمثالعنوانبهنیز ) هاپژوهشدر برخی 

( به بررسی رؤیاها با محتوای روحانی یا معنوی و مذهبی پرداخته اند تا به این 1359گلزاری، 

رؤیا را مورد شناسایی و  هاگزارشمحتوای مذهبی  توانیمسؤال پاسخ دهند که آیا 

که رؤیاهای با محتوای مذهبی و  کنندیم؟ برخی محققان نیز عنوان قرارداد یریگاندازه

 1999، 7روزمره زندگی مقابله نمایند )بالکلی یهااسترستا با  کندیمبه فرد کمک معنوی 

 (.2002، 5، نقل از فیلیپس و پارگامنت1998و 

                                                 
1. Cart wright & et.al 

2. neurocognitive 

3. Lucid dreaming 

4. Blogrove & Tucker 

5. Scherdl & Erlacher 

6. Kripnner, Jager & Faith 

7. Bulkly 

8. Philips & Pargament 
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قلمرویی ذهنی برای حل مسائل و تفکر خالق نیز باشند. رؤیاها گاهی  هاشاید رؤیا

خالقانه به هم  و رینظیبچون تجارب فعلی و قبلی ما را به شکل  شوندیمسرمنشأ الهاماتی نیز 

(. شاید چنین موضوعی به تجربه 1390فیروزبخت،  ترجمه، 2003زنند )سانتراک، پیوند می

ضیات یک معلم یا استاد ریا مثالعنوانبهباشد  آمدهشیپمختلف  یهاتخصصبرای افراد با 

ستند ه مختلف تحصیلی مشغول به کسب دانش یهارشتهو یا فیزیک و یا دانشجویانی که در 

درسی یا علمی خود در خواب به ناگهان  مسئلهممکن است پس از ناکامی در حل یک 

همان هنگام از خواب بیدار شوند و با اندکی تأمل و را یافته باشند و یا در  مسئلهآن  حلراه

به این نظریه که رؤیاها دارای کاربرد حل  هرچندخود را حل نمایند.  نشدهحل مسئلهبررسی 

، است )اتکینسون و همکاران واردشدهانتقاداتی  یشناختروش یهانهیزمهستند در  مسئله

 (.1358براهنی و همکاران،  ترجمه، 2000

 جملهازاست،  شدهانجامجنسیتی در یادآوری رؤیاها نیز تحقیقاتی  یهاتفاوتدرباره 

)شردل و  ادآورندیو رؤیاهای خود را بیشتر از مردان به  هاخوابزنان تمایل دارند  کهنیا

درصد  9درصد از محتوای خواب مردان و  12(. در تحقیق دیگری معلوم شد تنها 2003، 1پیل

که دارای محتوای  ییهاخوابجنسی هستند و درصد  یهاجنبهزنان شامل  یهاخواباز 

یک درصد است )دامهف و  هاخانمدرصد و برای  9/3آمیزش جنسی است برای آقایان 

 (.2009اشنایدر، 

 ییهاآزمونهمزمان با تحقیقات در حوزه رؤیا و تحلیل محتوای آن تالش برای ساخت 

برای عینی ساختن گزارش رؤیاها انجام گرفت. هدف اصلی استفاده از آزمون و پرسشنامه 

لمی به ع یاههیفرضعملیاتی و تبدیل  صورتبهتعریف کردن متغیرها »در پژوهش علمی 

؛ نقل از 2008)دمینو و دمینو، « آماری است ازلحاظ هاآنبیانات عددی برای آزمون کردن 

 (.3، ص 1390سیف، 

، یریگاندازهتعیین هدف ابزار  ازجملهبرای تهیه یک پرسشنامه نیز مراحلی الزم است، »

ک از ر یآن، تهیه تعدادی پرسش متناظر با ه یبندمقوله، موردنظرتعریف دقیق صفت 

                                                 
1. Piel & Scheredl 
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)آذربایجانی، « هنجاریابی آزمون تیدرنهاپرسشنامه و  2و پایایی 1، بررسی رواییهامقوله

 (.93، ص 1390و سیف،  78، ص 1357

در تحقیقات  مورداستفادهاساسی  یهاروشمحتوای رؤیا یکی از  لیوتحلهیتجز

. این (2005شردل، و  1988، 3، هال و ون دو کاستل1999رؤیا است )دامهف،  یشناختروان

روش نیز دارای معیارهای رایج علمی مانند تکرار توسط گروه تحقیقاتی دیگر، ارزیابی 

 (.2010قابلیت پایایی و روایی و به حداقل رساندن تعصب آزمونگر است )شردل، 

( انجام 1997مطالعات تحلیل محتوای رؤیا توسط کالوین هال ) نیترمهمشاید یکی از 

دقیق از زندگی افراد در بیداری استفاده کرد. چنین  یرخمینروش برای ساخت شد. او از این 

ع را که رؤیای افراد شامل چیزهایی است که در طول بیداری درباره مطالعاتی این موضو

 .کندیمکنند را تأیید فکر یا تجربه می هاآن

( برای تحلیل محتوای رؤیا در طی یک 1988سیستم کدگذاری هال و ون دوکاستل )

گزارش رؤیا  000/10و شامل تجارب نویسندگان با بیش از  افتهیتوسعهسال  20دوره حدوداً 

گزینه  300 با بیش از ییهااسیمق. این سیستم شامل نه طبقه اصلی است که به خرده باشدیم

، تعامالت اهتیشخصطبقات شامل محیط فیزیکی،  ازجمله. شودیمکدگذاری شده تقسیم 

، فشارهای محیطی، احساسات و عناصر توصیفی است )نقل از شردل، هاتیفعالاجتماعی، 

2010.) 

حلیل رؤیاها را مورد ت یهامؤلفهکه بر مبنای آن بتوان  ییهاپرسشنامهدر خصوص ساخت 

( برای نخستین بار عوامل 2001واتسون ) لهازجمصورت گرفته است.  ییهاتالش، داد قرار

را تحلیل نمود.  9(ISESتجارب خواب آیوا ) یابینهیزمموردی پرسشنامه  19نسخه مقدماتی 

را در یک مقیاس کلی جمع کرد که فراوانی رؤیاهای  شدهمشخصعامل از عوامل  10او 

                                                 
1. Validity 

2. reliability 

3. Hall, C. and Van de Castel 

4. Iowa Sleep Experiences Surway 
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را ارزیابی  8و رؤیاهای تکراری 9هاکابوس، 3، حمالت خواب2، رؤیاهای واضح1بیداری

 .کردیم

( تجارب عمومی 1( منجر به ایجاد دو مقیاس شد: )2001واتسون ) یهایبررسنتایج 

. مقیاس نخست، اولین مقیاس مشتق شده از 7(LD( رؤیاهای روشن )2و ) 8(GSEخواب )

مقیاس  ین. اسنجدیماز تجارب مرتبط با خواب را  یاگستردهتحلیل عاملی است که دامنه 

خواب و زدگی، تصاویر ذهنی پسچندین شاخص رایج حمالت خواب )خشکشامل 

کردن( و مواردی که رؤیاهای سخت و غیرمعمول را منعکس خواب، رؤیاهای سقوطپیش

و رؤیاهایی که رؤیابین در آن  انهیگوشیپ، رؤیاهای تکراری، رؤیاهای هاکابوس) کندیم

جالب شبانه )رویدادهای بیداری، احساس حضور  یهادهیپد( و یک مجموعه از ردیمیم

 کسی که واقعاً وجود ندارد( بود.

(، 2008ران )( فسلر و همکا2008(، گیس برچت و مرکل باخ )2003و  2001واتسون )

(، ضمن استفاده از این پرسشنامه روایی و 1357پور و همکاران )( و موسوی2002شردل )

 اند.ودهرا گزارش نمآن پایایی مناسب 

اما  استفاده کردند، ادشدهیبررسی محتوای رؤیاها از ابزار  منظوربهپژوهشگران  هرچند

خیلی زود مشخص شد که ساخت ابزارها باید متناسب  شدهگزارشرؤیاهای  باوجود

تا حدودی راهگشا در  هرچندموجود  یهاپرسشنامههمان جامعه صورت پذیرد و  بافرهنگ

که تنها  اندداشتهدور  ازنظررا  ییهامؤلفهارزیابی محتوای رؤیا در تحقیقات مشابه هستند، اما 

ا بنابراین ب؛ وجود خواهد داشت هاآنبا ساخت پرسشنامه خاص آن فرهنگ امکان ارزیابی 

 یهامؤلفهجود در هر فرهنگ و جامعه و نیز و شدهگزارشتوجه به محتوای متفاوت رؤیاهای 

در جامعه ما نیز به این امر مهم توجه شود. به همین دلیل هدف  ستیبایممتعدد و متفاوت، 

                                                 
1. waking dreams 

2. sleepiness 

3. narcolepsy 

4. nightmare 

5. recurring dreams 

6. General Sleep Experience 

7. Lucid Dreaming 
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پژوهش حاضر نیز عبارت از ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای 

 است. 1(MDQ.Auآشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک )

 پژوهش روش

-92حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اراک در سال تحصیلی جامعه آماری پژوهش 

نفر بوده است که  8905اطالعات موجود در زمان انجام پژوهش حدود  بود که مطابق 1391

 عنوانبهنفر  1100متناسب با حجم، تعداد  یاطبقهتصادفی  یریگنمونهبا استفاده از روش 

 نمونه پژوهش انتخاب شدند.

ش و تهیه پرسشنامه معتبر، با استفاده از ادبیات تحقیق و منابع برای اجرای پژوه

لیل ، ابتدا نتایج تحهاآزمونمرتبط با چگونگی ساخت  یهاپژوهشو بررسی  یشناسروان

مورد بررسی قرار گرفت  ،آمدهدستبه یهامؤلفهرؤیای دانشجویان و  8855محتوای 

پور و همکاران، ، موسوی1359ری، پور و گلزا، موسوی1357پور و همکاران، )موسوی

دی بود ر(. هدف عمده از بررسی این مطالعات، استخراج موا2003و  2001؛ واتسون 1390

اصلی فرم مقدماتی پرسشنامه در دست تهیه این پژوهش را تشکیل دادند.  یهامؤلفهکه 

ماده یا گویه برای بررسی مقدماتی پرسشنامه محقق ساخته تحلیل محتوای  79 درمجموع

 73ماده ) 79( در نظر گرفته شد. این MDQ.AUآشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک )

با  ییهافهمؤلگویه و یک عبارت باز پاسخ( پس از چند بار بازنگری توسط متخصصان در 

بی، حیوانات، مرگ و بیماری، نیازهای فیزیولوژیک، محتوای طبیعت، کابوس، ارتباط، مذه

مواد اولیه پرسشنامه  عنوانبه مسئلهحل  - بازگشت به گذشته، رؤیای روشن و آینده

MDQ.AU  طیف  صورتبهگزینه  8مشخص شد. پرسشنامه برای هر گویه یا عبارت دارای

د بار در سال(، بارها )چن)چند  یگاهگاهدر سال(،  بارکی)کمتر از  ندرتبهلیکرت: هرگز، 

 97. این پرسشنامه ابتدا به یک گروه باشدیممنظم )چند بار در هفته(  طوربهبار در ماه( و 

نفری از دانشجویان داده شد تا ابهامات و اشکاالت احتمالی آن مشخص شود. پس از بررسی 

ن قرار گرفت. پس نفری از دانشجویا 1100سؤال در اختیار نمونه  79مقدماتی، پرسشنامه با 

                                                 
1. Manifest Dream Questioner Arak University 
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 تیرنهادپرسشنامه به علت نقص تکمیل اطالعات کنار گذاشته شد و  18تعداد  ییگوپاسخاز 

 رفت.آماری قرار گ یهالیتحلبه رایانه انتقال و مبنای  شدهلیتکمپرسشنامه  1059اطالعات 

 ی پژوهشهاافتهی

« 1اصلی یهامؤلفه»تحلیل  ، از روشهادادهبه هدف پژوهش و برای تحلیل  یابیدست منظوربه

 استفاده شد.« 9اسکری»و بررسی نمودار « 3واریماکس»از نوع « 2چرخشی»با استفاده از روش 

، ابتدا از نسبت یا اندازه MDQ.AUمحتوای پرسشنامه  یریگنمونهبرای بررسی کفایت 

 یریگنهنمواستفاده شد. میزان کفایت  8(KMOکیزر ـ می یر ـ اولکین ) یریگنمونهکفایت 

همبستگی بین مواد آزمون در  کهنیااطمینان از  منظوربهمحاسبه شد.  99/0برای مقیاس برابر 

 (.1جامعه برابر صفر نیست، از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد )جدول 

 یریگنمونه. برآورد کفایت حجم 1جدول 

 99/0 کیزر ـ می یر ـ اولکین یریگنمونهآزمون کفایت حجم 

 992/29109 بارتلت و تقریب خی دوآزمون 

 2825 درجه آزادی

 0001/0 یداریمعنسطح 

محتوای مقیاس و معناداری ماتریس همبستگی  یریگنمونهپس از اطمینان از کفایت 

، از روش تحلیل عاملی به شیوه MDQ.AUبررسی ساختار عاملی پرسشنامه  منظوربه هاداده

است،  دهشاشباعپرسشنامه از چند عامل  کهنیابرای تعیین اصلی استفاده شد.  یهامؤلفه

نمودار  -3نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل  -2ارزش ویژه و  -1 یهاشاخص

تعداد عوامل مفروض مورد توجه قرار  -9کتل )اسکری( و  داربیشویژه یا طرح  یهاارزش

 گرفت.

                                                 
1. principal componet 

2. rotation 

3. Varimax 

4. Scree plot 

5. Kaiser- Meyer – Olkim of sampling adequacy 
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اصلی به دست آمد نشان داد که  یهامؤلفهآماری اولیه که با اجرای تحلیل  یهامشخصه

است و میزان تبیین واریانس مشترک بین متغیرها برای  1از  تربزرگعامل  18ارزش ویژه 

 (.2درصد کل واریانس متغیرها بود )جدول  89 همیروعامل بر  18این 

 اصلی یهامؤلفهاز طریق تحلیل  MDQ.AUپرسشنامه  یهاسؤالآماری اولیه  یهاشاخص. 2جدول 
 درصد تراکمی واریانس تبیین شده درصد تبیین واریانس ارزش ویژه عوامل

1 917/19 939/20 939/20 

2 891/9 385/8 792/28 

3 887/3 572/9 889/31 

9 378/2 288/3 919/39 

8 578/1 870/2 959/37 

8 888/1 131/2 820/39 

7 990/1 972/1 892/91 

5 302/1 759/1 378/93 

9 271/1 791/1 118/98 

10 157/1 828/1 793/98 

11 139/1 889/1 297/95 

12 071/1 987/1 789/99 

13 082/1 991/1 208/81 

19 029/1 903/1 805/82 

18 010/1 353/1 991/83 

 



 32                                                        ...ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای 

  
 هامؤلفهتعداد 

 گانه( 11پرسشنامه )جهت تأیید عوامل . نمودار اسکری و نتایج تحلیل عاملی اولیه 1نمودار 

 با توجه به محتوا نامگذاری شد. این تحلیل عامل در دو مرحله صورت هاعاملهر یک از 

ساختار  18گویه در  73ها وارد تحلیل شدند که طی آن گرفت. در مرحله اول، تمامی گویه

 18هر یک از  های بارگذاری شده دربارگذاری شد. در مرحله دوم، گویهعاملی خالص 

ساختار عاملی، جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت. پس از اطمینان از مناسبت و کفایت 

 تحلیل عاملی را آغاز نمود. توانیمماتریس همبستگی، 
  

ژه
 وی

ی
ها

ش 
رز

ا
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)روش تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی  هامؤلفه. ماتریس چرخش )واریماکس( 3جدول 

 اصلی( یهامؤلفهساختار عاملی مقیاس به شیوه 

فه
مؤل

 ها
یه 

گو

 ها

فه
مؤل

 
ول

ا
 

ل 
عام

مل  1
عا

2  

ل 
عام

ل  3
عام

ل  9
عام

ل  8
عام

ل  8
عام

ل  7
عام

ل  5
عام

9 

ل 
عام

10 

ل 
عام

11 

ل 
عام

12 

ل 
عام

13 

ل 
عام

19 

ل 
عام

18 

 

1 93
2

/0 
               

3 80
1

/0 
               

8 89
0

/0 
               

8 87
8

/0 
               

7 39
2

/0 
               

19 85
9

/0 
               

28 91
7

/0 
               

92 37
0

/0 
               

95 95
9

/0 
               

31   99
0

/0 

             

39   88
7

/0 

             



 34                                                        ...ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای 
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ش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده رو نیز از MDQ.AUبرای برآورد پایایی پرسشنامه 

بود. همچنین پایایی پرسشنامه برای کلیه عوامل در دو  99/0سؤال  73باشد. این ضریب برای 

 مرحله نیز مورد بررسی قرار گرفت.

که مقدار این  آمدهدستبهعامل اولیه  18الف( تعیین ضریب پایایی پرسشنامه برای 

 است. شدهدادهنشان  9مربوط به هر یک از عوامل در جدول  یهاسؤالضریب برای 
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سایر عوامل و نیز ها با عوامل خود و یا ه همخوانی و یا عدم همخوانی گویهب( با توجه ب

ها، تعیین ضریب پایایی ی کرونباخ( مجدد و حذف برخی گویهبرآورد پایایی )آلفا

و نیز عوامل  هاسؤالبرای نسخه اصلی )با ده عامل( و برای تمام  MDQ.AUپرسشنامه

 (.8مقیاس محاسبه شد )جدول  دهندهلیتشک

گانه پرسشنامه برای هر یک از عوامل دهها و ضرایب آلفای کرونباخ . عوامل، تعداد گویه1جدول 
MDQ.AU 

 عوامل
شماره 

 گویه
 هاخی گویهمحتویات بر

تعداد 

 هاگویه

آلفای 

 کرونباخ

 عامل اول: طبیعت

8 
سال )بهار، تابستان، پاییز و  یهافصلخواب 

 .امدهیدزمستان( را 

11 517/0 
8 

خواب آب )دریا، رودخانه، چشمه و...( را 

 .امدهید

 .امدهیدخواب ریزش برف، باران و... را  95

 عامل دوم: کابوس

 در حال خفه شدن هستم. امدهیدخواب 32

18 792/0 
 .امدهیدآشفته و نامفهوم  یهاخواب 30

33 
در حال شکنجه شدن )عذاب  امدهیدخواب

 دیدن( هستم.

 731/0 8 .امدهیدخواب دوستان و اطرافیان خود را  17 عامل سوم: ارتباط
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15 
خواب ارتباط با خانواده و بستگانم )از قبیل 

 .امدهیددیدار، صحبت کردن و...( را 

 .امدهیدخواب دانشگاه، اساتید، مدرسه و... را  87

عامل چهارم: 

 رؤیاهای مذهبی

88 
خواب فرشتگان، معصومین و یا افراد مقدس را 

 .امدهید

9 511/0 18 
خواب اماکن مذهبی )مساجد، حرم ائمه 

 .امدهیدمعصوم، امامزاده و..( را 

87 
در حال انجام اعمال مذهبی  امدهیدخواب

 )روزه گرفتن، نماز، قرآن خواندن و...( هستم.

 عامل پنجم: حیوانات

98 
خواب حیوانات اهلی )گاو، گوسفند و..( را 

 .امدهید
7 773/0 

70 
خواب آبزیان )ماهی، دولفین، نهنگ و..( را 

 .امدهید

عامل ششم: مرگ و 

 بیماری

 .امدهیدخواب مرگ خود را  81

7 721/0 
88 

که دچار حادثه )تصادف و...(  امدهیدخواب

 .امشده

عامل هفتم: نیازهای 

 فیزیولوژیک

97 
)مانند آب،  هایدنیآشامو  هایخوراکخواب 

 810/0 8 .امدهیدغذا، شیرینی و ...( را 

 .امدهیدجنسی  مسائلدرباره  ییهاخواب 29

عامل هشتم: بازگشت 

 به گذشته

 .امدهیدخواب دوران کودکی خود را  2

9 889/0 
85 

است را در  دادهرخ درگذشتهاتفاقاتی که 

 .امدهیدخواب

عامل نهم: رؤیای 

 روشن
5 

، نمیبیمخواب  کهنیاهنگام خواب دیدن از 

 آگاهم.
3 801/0 

 -عامل دهم: آینده 

 مسئلهحل 
9 

که در آینده اتفاق  امدهیدرا  ییهاخواب

 اندافتاده
3 801/0 

( 8و  9، 3از چرخش واریماکس )جداول  آمدهدستبهبر پایه ماتریس  بیترتنیابه

مشترک با یک عامل همبسته بود، تشکیل یک عامل یا پاره  طوربهمجموعه سؤاالتی که 

 شد: یگذارنامکه به شرح زیر استخراج و  دهندیمرا تست 
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 «رؤیا با محتوای طبیعت»گویه قرار گرفت و با عنوان  11تعداد  اولدر عامل  عامل اول:

یل عدم همخوانی تعیین شد اما به دل 13، ابتدا در مؤلفه 93تعیین شد. الزم به ذکر است گویه 

( به عامل اول اضافه شد، پایایی به 93/0صوری و پایایی پایین در آن مؤلفه )آلفای برابر 

ابتدا در مؤلفه دوم تعیین شد، اما به دلیل عدم  81افزایش یافت. همچنین گویه  511/0

زایش اف 515/0( به عامل اول اضافه شد، پایایی به 831/0) ترنییپاهمخوانی صوری و پایایی 

 یافت.

 «رؤیا با محتوای کابوس»گویه قرار گرفت و با عنوان  18در عامل دوم تعداد  عامل دوم:

ابتدا در عامل پنجم تعیین شد اما به دلیل همخوانی صوری و محتوایی  32تعیین شد. عبارت 

تعیین شد اما به دلیل  19نیز ابتدا در مؤلفه  35بیشتر به عامل دوم اضافه شد. همچنین عبارت 

( و همخوانی صوری و محتوایی به عامل دوم اضافه شد، 92/0پایایی پایین در آن مؤلفه )

 افزایش یافت. 792/0به پایایی 

 «رؤیا با محتوای ارتباط»گویه قرار گرفت و با عنوان  8در عامل سوم تعداد  عامل سوم:

گویه مشخص شد که به دلیل عدم همخوانی صوری و  5تعیین شد. مؤلفه سوم ابتدا با 

( مشخص 731/0گویه و پایایی باالتر ) 8این عامل با  85و  19محتوایی و حذف دو گویه 

 .شد

رؤیا با محتوای »گویه قرار گرفت و با عنوان  9در عامل چهارم تعداد  عامل چهارم:

گویه مؤلفه  3گویه مشخص شد و پس از افزودن  8تعیین شد. ابتدا مؤلفه چهارم با  «مذهبی

 9چهارم با  ( عامل511/0)دوازدهم به دلیل همخوانی صوری و محتوایی و نیز پایایی بیشتر 

 عبارت مشخص شد.

رؤیا با محتوای »گویه قرار گرفت و با عنوان  7در عامل پنجم تعداد  عامل پنجم:

به دلیل عدم همخوانی صوری و محتوایی  82تعیین شد. از مؤلفه ششم عبارت  «حیوانات

به دلیل همخوانی صوری و محتوایی بیشتر به آن اضافه شد  89و  21حذف و عبارات 

 ( مشخص شد.773/0باالتر )عامل پنجم با پایایی  بیترتنیابه
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رؤیا با محتوای مرگ »گویه قرار گرفت و با عنوان  7در عامل ششم تعداد  عامل ششم:

( به مؤلفه ششم و پایایی 9هفتم )جدول  شدهنییتعمؤلفه  بیترتنیابهتعیین شد.  «و بیماری

 تبدیل شد. 721/0

رؤیا با محتوای نیازهای »گویه قرار گرفت و با عنوان  8در عامل هفتم تعداد  عامل هفتم:

به دلیل  89و  21تعیین شد. در این عامل که قبالً مؤلفه هشتم بود، ابتدا عبارات  «فیزیولوژیک

 29عدم همخوانی صوری و محتوایی حذف و به مؤلفه پنجم اضافه شد و با افزودن عبارات 

ی صوری و محتوایی بیشتر تحت عنوان عامل هفتم با پایایی باالتر به دلیل همخوان 89و 

 (.810/0مشخص شد )

رؤیا با محتوای »گویه قرار گرفت و با عنوان  9در عامل هشتم تعداد  عامل هشتم:

عبارت، مؤلفه نهم را با  3( با 9تعیین شد. این مؤلفه که قبالً )جدول  «بازگشت به گذشته

به دلیل همخوانی صوری و محتوایی باالتر  85با افزودن عبارت  دادیمتشکیل  808/0پایایی 

 عامل هشتم مشخص شد. عنوانبه( 889/0و با ضریب پایایی بیشتر )

رؤیا با محتوای رؤیای »گویه قرار گرفت و با عنوان  3در عامل نهم تعداد  عامل نهم:

 عنوانبهبود،  شدهنییتعهم د( در مؤلفه 9عبارت که قبالً )جدول  3تعیین شد. این  «روشن

 مشخص شد. 801/0با ضریب پایایی عامل نهم 

رؤیا با محتوای آینده و »گویه قرار گرفت و با عنوان  3در عامل دهم تعداد  عامل دهم:

 نعنوابهبود  شدهنییتعیازدهم  مؤلفه( در 9عبارت که قبالً )جدول  3تعیین شد این  «مسئلهحل 

 مشخص شد. 801/0ایی عامل دهم و با ضریب پای

)رؤیاهایم تکراری هستند(  25که عصبانی هستم( و  امدهیدخواب) 19 یاههمچنین گویه

در سایر  25در ارتباط با گویه  ژهیوبهدو عبارت جداگانه مشخص شد که این امر  عنوانبه

واتسون ، ISESپرسشنامه  مثالعنوانبهاست ) شدهمشاهدهمرتبط با رؤیا نیز  یهاپرسشنامه

( امشدهلیتبدکه به اشیایی مانند درخت، سنگ و...  امدهیدخواب) 20(. گویه 2003و  2001

 نیز به دلیل عدم همخوانی با سایر عوامل حذف شد.
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 یریگجهینتبحث و 

هدف پژوهش حاضر ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای آشکار 

( بود. برای ساخت این پرسشنامه در مرحله MDQ.AUدانشگاه اراک )رؤیای دانشجویان 

لیل گزارش رؤیاها و تح صورتبهدر زمینه تحلیل محتوای رؤیا که  شدهانجاماول تحقیقات 

در دسترس مورد بررسی قرار  یهاپرسشنامهرؤیا در قالب  یهاآزمونو یا اجرای  هاآن

؛ 2003و  2001؛ واتسون، 1988و ون دو کاستل، ؛ هال 1997: هال، مثالعنوانبهگرفتند )

(. هدف عمده از بررسی این مطالعات، 1359پور و گلزاری، و موسوی 1357پور، موسوی

بود. مواد  هکاررفتبهتحلیل محتوای رؤیا  منظوربهدی بود که در این تحقیقات راستخراج موا

اصلی فرم مقدماتی پرسشنامه در دست تهیه  یهامؤلفهاز این تحقیقات، مواد و  شدهاستخراج

وجود نداشت و  ارزهمپرسشنامه داخلی مناسب و یا  هرچنداین پژوهش را تشکیل دادند. 

خارجی نیز در بسیاری موارد متناسب با شرایط جامعه ما نبود، تالش شد تا  یهاپرسشنامه

 یه شود.بعضی مواد با توجه به شرایط ویژه فرهنگی و ارزشی جامعه ما ته

 به هدف پژوهش طی دو مرحله انجام شد: یابیدست

تحلیل عوامل پرسشنامه  منظوربه .MDQ.AUالف( تعیین ساختار عاملی پرسشنامه 

MDQ.AU (. این روش به 2اصلی به کار گرفته شد )جدول  یهامؤلفه، ابتدا روش تحلیل

پس . سکندیمرا تبیین  هاسؤالکه واریانس کل مجموعه  پردازدیمجستجوی ساختاری 

، از روش دهندیمآزمون را تشکیل  احتمالی که زیربنای یهاعاملتشخیص  منظوربه

ل از چند عام(. برای تعیین این مطلب که پرسشنامه 3استفاده شد )جدول چرخش واریماکس 

( نسبت 2( ارزش ویژه )1است، سه شاخص عمده مورد توجه قرار گرفت ) شدهاشباعمعنادار 

ویژه که آزمون اسکری یا  یهاارزش( نمودار 3عامل و ) هرواریانس تبیین شده توسط 

، هادادهتحلیل  بر اساسدو مرحله و  یط (.1شود )نمودار کتل نامیده می داربیشآزمون 

عبارت )و یک سؤال باز پاسخ(  70مل و با ده عا MDQ.AUساختار عاملی پرسشنامه 

مبانی نظری تحقیق و محتوای سؤاالت تحت عناوین زیر مشخص شد. این عوامل با توجه به 

 گردید: یبندطبقه
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رؤیا  -9رؤیا با محتوای ارتباط  -3رؤیا با محتوای کابوس  -2رؤیا با محتوای طبیعت  -1

رؤیا با  -7رؤیا با محتوای مرگ و بیماری  -8رؤیا با محتوای حیوانات  -8با محتوای مذهبی 

رؤیا با محتوای  -9رؤیا با محتوای بازگشت به گذشته  -5محتوای نیازهای فیزیولوژیک 

 .مسئلهحل  -رؤیا با محتوای آینده  -10و رؤیاهای روشن 

به یک سؤال باز پاسخ  شدهداده یهاپاسخهمچنین در ادامه و با تحلیل محتوای 

در پرسشنامه شامل موارد دیگری  ذکرشدهمحتوای خواب شما عالوه بر موارد  کهیدرصورت)

با حذف موارد تکراری،  االمکانیحت( دیینماموضوعی ذکر  صورتبه، موارد را باشدیم

، خواب عریان بودن، خواب باردارشدنخواب  با عناوین زیر گزارش شد: ییهاخواب

، خواب خدا را دیدن و گفتگو با او، خواب از پله افتادن، خواب دارادامه یهاخوابگریستن، 

شدن، خواب بیمار شدن، خواب خفگی در آب، خواب سفر  جمهورسیرئآدم مهمی مثل 

 ، خواباندداشتهکه تعبیر  ییهاخوابو دیدن افراد ناشناس، دیدن  ناآشنا یهانمکابه 

، خواب هادندانرا به هم فشردن، خواب دیدن عذاب، سرگردانی در خواب، افتادن  هادندان

 به حیوانات. شدنلیتبد

 را به یاد میهاخوابو مبهم و نیز این موضوع که  یمعنیب یهاخواباز این میان دیدن 

یار موارد بس کهآناست. ضمن  شدهگزارش هانیابیرؤآورم، بیش از سایر موارد از سوی نمی

بود که مشابه آن در عبارات پرسشنامه وجود  شدهدادهپاسخدیگری نیز در پاسخ سؤال باز 

گی فرضیه پیوست»مدارک را برای آنچه گاهی  نیترمحکمداشت. مطالعات تحلیل محتوا 

بازتاب تجارب،  توانندیمفراهم آورده است و این مطلب که رؤیاها  ،شودیمنامیده  «رؤیا

( از 1997ل )ها کهچناناست.  قرارگرفتهافکار و عقاید زندگی در بیداری باشند مورد تأیید 

 از زندگی افراد در بیداری استفاده کرد. یرخمینروش تحلیل محتوای رؤیا، برای ساخت 

 کهنیابرای نشان دادن  توانیممعتقدند از تحلیل محتوا  ( نیز2008ومسلی و آنتروبوس )

که در زندگی بیداری برای ما مهم هستند، استفاده کرد.  مینیبیمما درباره چیزهایی رؤیا 

ی به دسترس منظوربهتا محتوای آشکار رؤیاها را  اندداشتهدیگری نیز تالش  یهاپژوهش

، : هال و ون دو کاستلمثالعنوانبهرؤیا مورد تحلیل و بررسی قرار دهند ) یهامؤلفهعوامل و 

به مجموعه  یابیدست رسدیماما به نظر ؛ (2010؛ شردل، 2003و  2001؛ واتسون 1988
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تحلیل محتوای آشکار رؤیاها نیازمند تحقیقات بیشتری است، زیرا  بر اساسعوامل یکسان 

شرایط محیطی، فرهنگی، ارزشی، اخالقی، اجتماعی و  تحت تأثیر شدتبهرؤیا  یهاگزارش

 .باشدیمشخصیتی و روانی هر فرد  یهایژگیوحتی 

پس از تحلیل محتوای آشکار  .MDQ.AUب( تعیین روایی و پایایی پرسشنامه 

 نظرانحبصاهای پیشنهادی، روایی صوری و محتوایی توسط و گویه هامؤلفهرؤیاها و تعیین 

عامل برای  10، آمد آنچهمطابق  عامل استخراجی اولیه 18مورد بررسی قرار گرفت. از 

نامگذاری و اصالح نهایی مجدداً در اختیار متخصصان قرار گرفت. تعدادی از عبارات حذف 

گویه بسته پاسخ )حذف یک گویه و باقی ماندن  70پرسشنامه با  تیدرنهاو یا تغییر یافت و 

 واقع شد. موردقبوله جداگانه( و یک گویه باز پاسخ دو گویه با محاسب

آلفای  بیضرا، MDQ.AUهمچنین در این پژوهش برای برآورد پایایی پرسشنامه 

 یهاعاملبرای  تیدرنها(. نتایج ضرایب آلفای کرونباخ 8کرونباخ محاسبه شد )جدول 

نشان داد که این ابزار از همسانی درونی قابل قبولی نیز برخوردار است و پایایی )آلفای  گانهده

 بیترتنیابه(. 517/0و  801/0)بین  باشدیم قبولقابلهای آن نیز کرونباخ( همه زیرمقیاس

نهم )رؤیای روشن( و دهم )آینده و حل  یهاعاملضریب آلفا متعلق به  نیترکوچککه 

ضریب آلفا متعلق به عامل اول )طبیعت(  نیتربزرگگویه و  3هر یک با  801/0با  ( برابرمسئله

ار نتیجه گرفت پرسشنامه تحلیل محتوای آشک توانیمبنابراین ؛ گویه بود 11با  517/0برابر 

 ( در نمونه خود از پایایی و همسانی درونی قابل قبولی نیز برخوردار است.MDQ. AUرؤیا )

 محدود شدن به دانشجویان ازجمله ییهاتیمحدودپژوهش حاضر با  ندهرچ بیترتنیابه

سنی،  یهاروهگدانشگاه اراک و نیز لحاظ نکردن جنسیت روبرو بوده است و تعمیم نتایج به 

راز شرایط با توجه به احصورت گیرد، اما از این پرسشنامه  اطیبااحتقومی و مذهبی دیگر باید 

حلیل ت باهدفیک ابزار و مقیاس معتبر در تحقیقات کاربردی  عنوانبه توانیمعلمی آن 

توای مانند بررسی وضعیت مح ،استفاده کرددانشجویان  ژهیوبهمحتوای آشکار رؤیای افراد 

آشکار رؤیاهای دانشجویان و تشخیص احتمالی وجود مشکالت روحی و روانی آنان، رابطه 

مت روانی و خالقیت یا مقایسه محتوای محتوای رؤیاهای آشکار با متغیرهایی مانند سال

 مختلف دانشجویان پسر و دختر. یهاگروهرؤیاهای آشکار میان 
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