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چکیده
رؤیا بهعنوان یک موهبت الهی همواره موردتوجه اندیشمندان بوده است و تالش برای معنی بخشی و بررسی
ابعاد آن همچنان ادامه دارد .هدف پژوهش حاضر ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل
محتوای آشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک ( )MDQ.AUدر سال  1391بود .برای نیل به این هدف
ابتدا با تحلیل محتوای  8855رؤیای گزارششده دانشجویان  73گویة  8گزینهای به روش نمرهگذاری لیکرت
و یک سؤال باز پاسخ طراحی شد .روایی صوری و محتوایی گویهها و مؤلفههای پیشنهادی آن توسط
متخصصان مورد بررسی و اصالح قرار گرفت .سپس پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب
با حجم بر روی  1059نفر از دانشجویان دانشگاه اراک اجرا شد .اعتبار پرسشنامه با استفاده از تحلیل عوامل
با روش چرخشی از نوع واریماکس بررسی و بر این اساس طی دو مرحله  10عامل استخراج گردید .این
عوامل با توجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای سؤاالت قرارگرفته روی عوامل و نظر متخصصان تحت عناوین
رؤیا با محتوای طبیعت ،کابوس ،ارتباط ،مذهبی ،حیوانات ،مرگ و بیماری ،نیازهای فیزیولوژیک ،بازگشت
به گذشته ،رؤیاهای روشن و آینده  -حل مسئله نامگذاری شد .پایایی پرسشنامه نیز بهوسیله روش همسانی
درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد .بر اساس نتایج حاصل ،ضرایب آلفای عوامل  10گانه
رضایتبخش بود .کوچکترین ضریب آلفا متعلق به عوامل نهم (رؤیای روشن) و دهم (آینده ـ حل مسئله)
برابر با  0/801هر یک با  3گویه و بزرگترین ضریب آلفا متعلق به عامل اول (طبیعت) برابر  0/571و 11
گویه بود .ضریب پایایی کل پرسشنامه نیز  0/99بود که قابلتوجه است .بهاینترتیب پرسشنامه نهایی با 70
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گویه بسته پاسخ و یک گویه باز پاسخ موردقبول واقع شد .طبق نتایج این تحقیق پرسشنامه MDQ.AU
واجد شرایط الزم برای بهرهگیری بهمنظور تحلیل محتوای آشکار رؤیای دانشجویان میباشد.

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

مقدمه
خواب و رؤیا از دادههای الهی است که همواره در پردهای از رمز و راز نهفته شده و ذهن
آدمی را به خود مشغول ساخته است .از زمانهای قدیم نیز فرآیند رؤیا ،اندیشیدن درباره
چگونگی پرده برداشتن از برخی ناشناختههای وجودی انسان بوده است.
امروزه روان شناسان و روانپزشکان انتظار ندارند که رؤیاها درباره آینده چیزی به ما
بگویند ،ولی بعضی رؤیاها را بررسی و تحلیل میکنند تا شاید درباره خواب بیننده اطالعات
مناسبی به دست آورند (کاالت ،2008 ،1ترجمه سیدمحمدی .)1358 ،در طول تاریخ نیز
افراد زیادی بودهاند که نسبت به مفاهیم رؤیاها کنجکاوی نشان دادهاند ،مانند جادوگران و
خرافه پردازان ،حکما و فالسفه و در قرون اخیر روان شناسان و روانپزشکان تا آنجا که
امروزه بررسی و تحلیل رؤیاها ،بخش باارزش و ثابتی از روانشناسی تحلیلی 2را تشکیل
میدهد .مطالعات تحلیل محتوا نیز بهطور عمده نشان میدهد محتوای رؤیا با تجارب و افکار
بیداری در ارتباط هستند (ومسلی و آنتروبوس.)2008 ،3
«رؤیا 9در لغت به معنای آنچه انسان در خواب بیند ،آمده است» (معین ،1352 ،ص
 .)1183ویلیام دامهف و آدام اشنایدر )1995( 8گزارش دادهاند :تحلیل رؤیاهای یادداشت
شده مردم در درازمدت نشان میدهد که در محتوای رؤیاهای هرکسی طی چند ماه یا چند
سال همسانی حیرتانگیزی وجود دارد ،حتی در دو نمونه از طوالنیترین رؤیاها که تاکنون
تحلیلشده و مدت  90یا  80سال طول کشیده بین یافتههای رؤیا و زندگی بیداری نیز
پیوستگی چشمگیری وجود دارد طوری که پیشبینی عالئق و خواستههای خواب بیننده را
1. Kalat
2. psychoanalysis
3. Wemsley & Antrobus
4 dream
5. Domhoff & Schneider
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امکانپذیر میسازد .این یافتهها میرساند که رؤیاها دارای «معنا» هستند (نقل از براهنی و
همکاران ،1358 ،ص .)228-227
حوزه جدید تحقیق تجربی 1در رؤیاها که در دهه  1980با کشف حرکات سریع چشم

2

( )REMدر خواب توسط کالیتمن 3و آزرنسکی 9آغاز شد ،نشان داد آزمودنیها رؤیاهای
خود را هنگام بیداری از خواب  REMگزارش میدهند .این کشف امیدهای بسیاری از
پژوهشگران که علل فیزیولوژیکی رؤیا را فهمیده بودند ،برانگیخت .هابسون ،1955( 8نقل
از واتسون )2003 ،تخمین زده است هر فرد بزرگسال هر شب حدود دو ساعت خواب
میبیند ،یعنی در هفتادسال متوسط طول زندگی حدود  80000ساعت خواب میبیند که
معادل  8سال است .هرچند بسیاری از تجارب خواب بعد از بیداری فراموش میشوند ،اما
بعد از بیدار شدن در صبح نیمی از افراد تقریباً نیمی از خواب را به یاد میآورند .تفاوتهای
فردی در این حوزه بسیار مهم است ،درحالیکه بعضیها هرروز یکی از خوابهایشان را به
یاد میآورند ،برخی نیز هیچچیز را به یاد نمیآورند.
علت وجود خواب و مراحل مختلف آن هنوز مشخص نشده ،اما معلوم شده است مراکز
اصلی خوابوبیداری در ماده مشبک ساقه مغز 8قرار دارند و دستگاه فعالکننده صاعد 7و
هیپوتاالموس نیز در امر خواب مؤثرند .در مورد علت وجود رؤیا و یا خواب دیدن نیز نظرات
مختلفی ارائهشده است ،بهعنوانمثال نظریه دریچه اطمینان که خواب و رؤیا را عامل تخلیه
فشارهای عاطفی دانسته است یا نظریه «فیلتر حافظه» که در آن رؤیا نقش یک صافی را به
عهده دارد و یا «نظریه تکاملی» که طبق آن ،خواب به تکامل دستگاه عصبی مرکزی کمک
میکند و یا نظریه روانشناسانی چون فروید ،یونگ و آدلر (معظمی.)1375 ،

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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در دیدگاه فروید رؤیاها دارای یک محتوای آشکار( 1رویدادهای واقعی در رؤیاها و آن
چیزی که فرد بهعنوان رؤیای خود به خاطر میآورد) و یک محتوای نهفته یا پنهان( 2معنای
نمادی این رویدادها یا همان افکار و امیال ناخودآگاه) نیز هستند (فروید ،1981 ،نقل از
دادستان1375 ،؛ فروید ،نقل از پورباقر1375 ،؛ شپارد و کارن 1989 ،3و شولتز ،9ترجمه
کریمی و همکاران .)1359 ،فروید رؤیا را «شاهراهی بهسوی ناخودآگاه» میدانست (جان،
ترجمه کدیور و جوادی.)1351 ،
یونگ نیز رؤیا را بهمنزله شیوه خاص برونریزی «ناهشیاری در سطح هشیاری» میدانست
(یونگ ،1987 ،نقل از دادستان .)1375 ،ازنظر یونگ رؤیاها باری «کنونی» دارند و «مسیرهای
آینده زندگی روانی» را نیز اعالم میکنند (دادستان 1375 ،و جوانبخت.)1352 ،
ازنظر آدلر هدف اساسی رؤیاها عبارت است از کمک به فرد برای حل مشکالت حاضر.
رؤیا نشانهای از سبک زندگی و بازتابی از شخصیت آدمی است و از اینرو منحصر به خود
فرد است (وایس ،ترجمه صاحبی و جوادی.)1352 ،
در تحلیل محتوای رؤیا نیز به ابعاد مختلفی توجه شده است :بسیاری از تحقیقات این نظر
را که رؤیاها شرایط دستیابی به ساختار شخصیتی را فراهم مینمایند ،تأیید کردهاند
(بهعنوانمثال :بوب2009 ،8؛ برایان1991 ،8؛ واتسون 2001 ،و .)2003
در قرآن کریم نیز به سه نوع خواب اشارهشده است -1 :اضغاث احالم (سوره یوسف،
آیه  )99یا خوابهای فاقد تعبیر -2 ،خوابهای قابلتعبیر (سوره اسراء ،آیه  80و سوره
یوسف ،آیات  8و  )93و  -3خوابهای صریح بدون تعبیر (سوره انفال ،آیه 93؛ فتح 27 ،و
بنا به تفسیری در سوره صافات ،آیه )102؛ بنابراین هر سه خواب از «دیدگاه قرآن» دارای
اساس میباشد (طباطبایی ،ج  1383 ،11و خرمشاهی ،ج  .)1377 ،1همچنین به نظر میرسد

1. manifest
2. latent content
3. Sheppard & Karon
4. Schultz
5. Bob
6. Braian
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تغییرات در محتوای رؤیا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر به منحصربهفرد بودن الگوهای
فرهنگی مربوط میشود (دامهف و اشنایدر.)2009 ،1
شاید بتوان گفت بخش عمدهای از محتوای رؤیاها و یا تجارب خواب ما محصول
رخدادهای ایام بیداری ما هستند (فیچ و آرمیتاچ .)1959 ،2در برخی تحقیقات عناصر روان
رنجوری در تحلیل محتوای رؤیای آزمودنیها بهعنوانمثال :اضطراب ،نگرانی ،ترس،
حاالت عصبی و وحشتزدگی نیز از امکان دستیابی به مؤلفههایی از روان رنجوری در
خواب آزمودنیها حکایت دارد که برای یک درمانگر چنین گزارشهایی از محتوای رؤیا
حائز اهمیت است (واتسون 2001 ،و موسوی پور.)1357 ،
برخی از محققان نیز برای مطالعه عملکرد 3رؤیا از محتوای رؤیاها بهعنوان یک متغیر
مستقل 9استفاده کردهاند .بهعنوانمثال اسمیت )1959( 8ضمن بررسی این موضوع با
جمعآوری گزارش رؤیاهای  157بیمار بستریشده که در حیطه سنی  20تا  70سالگی بودند
به تحلیل محتوای رؤیای آنها بر اساس وجود یا عدم وجود متغیرهای مرگ ،8فلج شدن

7

(معلولیت و قطع عضو) ،جدایی ،5بیماری ،9گناه ،10شرمساری 11و سقوط 12بر مبنای میزان
وقوع تکرار آنها در گزارش از رؤیای افراد پرداخت .در ادامه این نوع تحقیقات ،اسمیت
( )1958سعی کرد تا با استفاده از تکنیک مصاحبه مرحلهای ) 13(SITضمن بررسی معنای
رؤیاها ،گزارش از رؤیاها را با دقت بیشتر و بهعنوان یک متغیر مستقل (تأثیرگذار) ارزیابی
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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کارت رایت و همکارانش )2008( 1نیز بر این موضوع تأکید نمودند که رؤیاها تحت
تأثیر روابط هیجانی هنگام بیداری و شرایط سازگاری قبل از خواب قرار دارند .در بسیاری
از مدلهای روانکاوانه و یا عصبشناختی 2و یا حتی شخصیتی نیز ،کابوس بهعنوان یک
تجربه عمومی در محتوای خواب ،بیان احساسات را شدت داده و یا بهعنوان دلیلی بر ظهور
آشفتگیهای روحی روانی است (نیلسن و لوین.)2007 ،
برخی از تحقیقات نیز درباره محتوا و تجارب رؤیا ،حول محور «رؤیای روشن »3است.
ازنظر بالگرو و تاکر )1999( 9و شردل و ارلیکر ،)2009( 8رؤیای روشن هنگامی اتفاق
میافتد که شخصی به هنگام خواب از اینکه در حال دیدن رؤیاست آگاه میشود و این
آگاهی خود را حفظ میکند ،بدون اینکه بیدار شود و این امر موجب کنترل آگاهانه
حوادث یا محتوای رؤیا میشود.
در تحقیق دیگری رؤیابینها در محتوای رؤیاهای خود مؤلفههایی چون رؤیاهای روشن،
رؤیا با مضامین و محتوای مذهبی ،خانواده ،اقوام ،دوران کودکی و گذشته و کابوس را
بهکرات گزارش دادند (موسوی پور و گلزاری.)1359 ،
در برخی پژوهشها نیز (بهعنوانمثال :کرایپنر ،جی گر و فیث 2001 ،8و موسویپور و
گلزاری )1359 ،به بررسی رؤیاها با محتوای روحانی یا معنوی و مذهبی پرداخته اند تا به این
سؤال پاسخ دهند که آیا میتوان محتوای مذهبی گزارشها رؤیا را مورد شناسایی و
اندازهگیری قرارداد؟ برخی محققان نیز عنوان میکنند که رؤیاهای با محتوای مذهبی و
معنوی به فرد کمک میکند تا با استرسهای روزمره زندگی مقابله نمایند (بالکلی1999 ،7
و  ،1998نقل از فیلیپس و پارگامنت.)2002 ،5

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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شاید رؤیاها قلمرویی ذهنی برای حل مسائل و تفکر خالق نیز باشند .رؤیاها گاهی
سرمنشأ الهاماتی نیز میشوند چون تجارب فعلی و قبلی ما را به شکل بینظیر و خالقانه به هم
پیوند میزنند (سانتراک ،2003 ،ترجمه فیروزبخت .)1390 ،شاید چنین موضوعی به تجربه
برای افراد با تخصصهای مختلف پیشآمده باشد بهعنوانمثال یک معلم یا استاد ریاضیات
و یا فیزیک و یا دانشجویانی که در رشتههای مختلف تحصیلی مشغول به کسب دانش هستند
ممکن است پس از ناکامی در حل یک مسئله درسی یا علمی خود در خواب به ناگهان
راهحل آن مسئله را یافته باشند و یا در همان هنگام از خواب بیدار شوند و با اندکی تأمل و
بررسی مسئله حلنشده خود را حل نمایند .هرچند به این نظریه که رؤیاها دارای کاربرد حل
مسئله هستند در زمینههای روششناختی انتقاداتی واردشده است (اتکینسون و همکاران،
 ،2000ترجمه براهنی و همکاران.)1358 ،
درباره تفاوتهای جنسیتی در یادآوری رؤیاها نیز تحقیقاتی انجامشده است ،ازجمله
اینکه زنان تمایل دارند خوابها و رؤیاهای خود را بیشتر از مردان به یادآورند (شردل و
پیل .)2003 ،1در تحقیق دیگری معلوم شد تنها  12درصد از محتوای خواب مردان و  9درصد
از خوابهای زنان شامل جنبههای جنسی هستند و درصد خوابهایی که دارای محتوای
آمیزش جنسی است برای آقایان  3/9درصد و برای خانمها یک درصد است (دامهف و
اشنایدر.)2009 ،
همزمان با تحقیقات در حوزه رؤیا و تحلیل محتوای آن تالش برای ساخت آزمونهایی
برای عینی ساختن گزارش رؤیاها انجام گرفت .هدف اصلی استفاده از آزمون و پرسشنامه
در پژوهش علمی «تعریف کردن متغیرها بهصورت عملیاتی و تبدیل فرضیههای علمی به
بیانات عددی برای آزمون کردن آنها ازلحاظ آماری است» (دمینو و دمینو2008 ،؛ نقل از
سیف ،1390 ،ص .)3
«برای تهیه یک پرسشنامه نیز مراحلی الزم است ،ازجمله تعیین هدف ابزار اندازهگیری،
تعریف دقیق صفت موردنظر ،مقولهبندی آن ،تهیه تعدادی پرسش متناظر با هر یک از

1. Piel & Scheredl
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مقولهها ،بررسی روایی 1و پایایی 2پرسشنامه و درنهایت هنجاریابی آزمون» (آذربایجانی،
 ،1357ص  78و سیف ،1390 ،ص .)93
تجزیهوتحلیل محتوای رؤیا یکی از روشهای اساسی مورداستفاده در تحقیقات
روانشناختی رؤیا است (دامهف ،1999 ،هال و ون دو کاستل 1988 ،3و شردل .)2005 ،این
روش نیز دارای معیارهای رایج علمی مانند تکرار توسط گروه تحقیقاتی دیگر ،ارزیابی
قابلیت پایایی و روایی و به حداقل رساندن تعصب آزمونگر است (شردل.)2010 ،
شاید یکی از مهمترین مطالعات تحلیل محتوای رؤیا توسط کالوین هال ( )1997انجام
شد .او از این روش برای ساخت نیمرخی دقیق از زندگی افراد در بیداری استفاده کرد .چنین
مطالعاتی این موضو ع را که رؤیای افراد شامل چیزهایی است که در طول بیداری درباره
آنها فکر یا تجربه میکنند را تأیید میکند.
سیستم کدگذاری هال و ون دوکاستل ( )1988برای تحلیل محتوای رؤیا در طی یک
دوره حدوداً  20سال توسعهیافته و شامل تجارب نویسندگان با بیش از  10/000گزارش رؤیا
میباشد .این سیستم شامل نه طبقه اصلی است که به خرده مقیاسهایی با بیش از  300گزینه
کدگذاری شده تقسیم میشود .ازجمله طبقات شامل محیط فیزیکی ،شخصیتها ،تعامالت
اجتماعی ،فعالیتها  ،فشارهای محیطی ،احساسات و عناصر توصیفی است (نقل از شردل،
.)2010
در خصوص ساخت پرسشنامههایی که بر مبنای آن بتوان مؤلفههای رؤیاها را مورد تحلیل
قرار داد ،تالشهایی صورت گرفته است .ازجمله واتسون ( )2001برای نخستین بار عوامل
نسخه مقدماتی  19موردی پرسشنامه زمینهیابی تجارب خواب آیوا ( 9)ISESرا تحلیل نمود.
او  10عامل از عوامل مشخصشده را در یک مقیاس کلی جمع کرد که فراوانی رؤیاهای

1. Validity
2. reliability
3. Hall, C. and Van de Castel
4. Iowa Sleep Experiences Surway
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بیداری ،1رؤیاهای واضح ،2حمالت خواب ،3کابوسها 9و رؤیاهای تکراری 8را ارزیابی
میکرد.
نتایج بررسیهای واتسون ( )2001منجر به ایجاد دو مقیاس شد )1( :تجارب عمومی
خواب ( 8)GSEو ( )2رؤیاهای روشن ( .7)LDمقیاس نخست ،اولین مقیاس مشتق شده از
تحلیل عاملی است که دامنه گستردهای از تجارب مرتبط با خواب را میسنجد .این مقیاس
شامل چندین شاخص رایج حمالت خواب (خشکزدگی ،تصاویر ذهنی پسخواب و
پیشخواب ،رؤیاهای سقوطکردن) و مواردی که رؤیاهای سخت و غیرمعمول را منعکس
میکند (کابوسها ،رؤیاهای تکراری ،رؤیاهای پیشگویانه و رؤیاهایی که رؤیابین در آن
میمیرد) و یک مجموعه از پدیدههای جالب شبانه (رویدادهای بیداری ،احساس حضور
کسی که واقعاً وجود ندارد) بود.
واتسون ( 2001و  ،)2003گیس برچت و مرکل باخ ( )2008فسلر و همکاران (،)2008
شردل ( )2002و موسویپور و همکاران ( ،)1357ضمن استفاده از این پرسشنامه روایی و
پایایی مناسب آن را گزارش نمودهاند.
هرچند پژوهشگران بهمنظور بررسی محتوای رؤیاها از ابزار یادشده استفاده کردند ،اما
باوجود رؤیاهای گزارششده خیلی زود مشخص شد که ساخت ابزارها باید متناسب
بافرهنگ همان جامعه صورت پذیرد و پرسشنامههای موجود هرچند تا حدودی راهگشا در
ارزیابی محتوای رؤیا در تحقیقات مشابه هستند ،اما مؤلفههایی را ازنظر دور داشتهاند که تنها
با ساخت پرسشنامه خاص آن فرهنگ امکان ارزیابی آنها وجود خواهد داشت؛ بنابراین با
توجه به محتوای متفاوت رؤیاهای گزارششده در هر فرهنگ و جامعه و نیز وجود مؤلفههای
متعدد و متفاوت ،میبایست در جامعه ما نیز به این امر مهم توجه شود .به همین دلیل هدف

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
آشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک ( 1)MDQ.Auاست.

روش پژوهش
جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه اراک در سال تحصیلی -92
 1391بود که مطابق اطالعات موجود در زمان انجام پژوهش حدود  8905نفر بوده است که
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم ،تعداد  1100نفر بهعنوان
نمونه پژوهش انتخاب شدند.
برای اجرای پژوهش و تهیه پرسشنامه معتبر ،با استفاده از ادبیات تحقیق و منابع
روانشناسی و بررسی پژوهشهای مرتبط با چگونگی ساخت آزمونها ،ابتدا نتایج تحلیل
محتوای  8855رؤیای دانشجویان و مؤلفههای بهدستآمده ،مورد بررسی قرار گرفت
(موسویپور و همکاران ،1357 ،موسویپور و گلزاری ،1359 ،موسویپور و همکاران،
1390؛ واتسون  2001و  .)2003هدف عمده از بررسی این مطالعات ،استخراج مواردی بود
که مؤلفههای اصلی فرم مقدماتی پرسشنامه در دست تهیه این پژوهش را تشکیل دادند.
درمجموع  79ماده یا گویه برای بررسی مقدماتی پرسشنامه محقق ساخته تحلیل محتوای
آشکار رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک ( )MDQ.AUدر نظر گرفته شد .این  79ماده (73
گویه و یک عبارت باز پاسخ) پس از چند بار بازنگری توسط متخصصان در مؤلفههایی با
محتوای طبیعت ،کابوس ،ارتباط ،مذهبی ،حیوانات ،مرگ و بیماری ،نیازهای فیزیولوژیک،
بازگشت به گذشته ،رؤیای روشن و آینده  -حل مسئله بهعنوان مواد اولیه پرسشنامه
 MDQ.AUمشخص شد .پرسشنامه برای هر گویه یا عبارت دارای  8گزینه بهصورت طیف
لیکرت :هرگز ،بهندرت (کمتر از یکبار در سال) ،گاهگاهی (چند بار در سال) ،بارها (چند
بار در ماه) و بهطور منظم (چند بار در هفته) میباشد .این پرسشنامه ابتدا به یک گروه 97
نفری از دانشجویان داده شد تا ابهامات و اشکاالت احتمالی آن مشخص شود .پس از بررسی
مقدماتی ،پرسشنامه با  79سؤال در اختیار نمونه  1100نفری از دانشجویان قرار گرفت .پس

1. Manifest Dream Questioner Arak University
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از پاسخگویی تعداد  18پرسشنامه به علت نقص تکمیل اطالعات کنار گذاشته شد و درنهایت
اطالعات  1059پرسشنامه تکمیلشده به رایانه انتقال و مبنای تحلیلهای آماری قرار گرفت.

یافتههای پژوهش
بهمنظور دستیابی به هدف پژوهش و برای تحلیل دادهها ،از روش تحلیل «مؤلفههای اصلی»1
با استفاده از روش «چرخشی »2از نوع «واریماکس »3و بررسی نمودار «اسکری »9استفاده شد.
برای بررسی کفایت نمونهگیری محتوای پرسشنامه  ،MDQ.AUابتدا از نسبت یا اندازه
کفایت نمونهگیری کیزر ـ می یر ـ اولکین ( 8)KMOاستفاده شد .میزان کفایت نمونهگیری
برای مقیاس برابر  0/99محاسبه شد .بهمنظور اطمینان از اینکه همبستگی بین مواد آزمون در
جامعه برابر صفر نیست ،از آزمون کرویت بارتلت استفاده شد (جدول .)1
جدول  .1برآورد کفایت حجم نمونهگیری
آزمون کفایت حجم نمونهگیری کیزر ـ می یر ـ اولکین

0/99

آزمون بارتلت و تقریب خی دو

29109/992

درجه آزادی

2825

سطح معنیداری

0/0001

پس از اطمینان از کفایت نمونهگیری محتوای مقیاس و معناداری ماتریس همبستگی
دادهها بهمنظور بررسی ساختار عاملی پرسشنامه  ،MDQ.AUاز روش تحلیل عاملی به شیوه
مؤلفههای اصلی استفاده شد .برای تعیین اینکه پرسشنامه از چند عامل اشباعشده است،
شاخصهای  -1ارزش ویژه و  -2نسبت واریانس تبیین شده توسط هر عامل  -3نمودار
ارزشهای ویژه یا طرح شیبدار کتل (اسکری) و  -9تعداد عوامل مفروض مورد توجه قرار
گرفت.
1. principal componet
2. rotation
3. Varimax
4. Scree plot
5. Kaiser- Meyer – Olkim of sampling adequacy
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مشخصههای آماری اولیه که با اجرای تحلیل مؤلفههای اصلی به دست آمد نشان داد که
ارزش ویژه  18عامل بزرگتر از  1است و میزان تبیین واریانس مشترک بین متغیرها برای
این  18عامل بر رویهم  89درصد کل واریانس متغیرها بود (جدول .)2
جدول  .2شاخصهای آماری اولیه سؤالهای پرسشنامه  MDQ.AUاز طریق تحلیل مؤلفههای اصلی
عوامل

ارزش ویژه

درصد تبیین واریانس

درصد تراکمی واریانس تبیین شده

1

19/917

20/939

20/939

2

9/891

8/385

28/792

3

3/887

9/572

31/889

9

2/378

3/288

39/919

8

1/578

2/870

37/959

8

1/888

2/131

39/820

7

1/990

1/972

91/892

5

1/302

1/759

93/378

9

1/271

1/791

98/118

10

1/157

1/828

98/793

11

1/139

1/889

95/297

12

1/071

1/987

99/789

13

1/082

1/991

81/208

19

1/029

1/903

82/805

18

1/010

1/353

83/991

32
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ارزش های ویژه

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

هر یک از عاملها با توجه به محتوا نامگذاری شد .این تحلیل عامل در دو مرحله صورت
گرفت .در مرحله اول ،تمامی گویهها وارد تحلیل شدند که طی آن  73گویه در  18ساختار
عاملی خالص بارگذاری شد .در مرحله دوم ،گویههای بارگذاری شده در هر یک از 18
ساختار عاملی ،جداگانه مورد تحلیل قرار گرفت .پس از اطمینان از مناسبت و کفایت
ماتریس همبستگی ،میتوان تحلیل عاملی را آغاز نمود.
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جدول  .3ماتریس چرخش (واریماکس) مؤلفهها (روش تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی
ساختار عاملی مقیاس به شیوه مؤلفههای اصلی)
ها

مؤلفه 1
ها گویه

مؤلفه اول عامل

عامل2

عامل 3

عامل 9

عامل 8

عامل 8

عامل 7

عامل 5

عامل 9

عامل 10

عامل 11

عامل 12

عامل 13

عامل 19

عامل 18

1

0/932
3

0/801
8

0/890
8

0/878
7

0/392

19

0/859

28

0/917

92

0/370

95

0/959

31

0/990

39

0/887
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89

0/853

81

0/937

19

0/993

17

0/837

15

0

/871

ها

مؤلفهها گویه

1

مؤلفه اول عامل

عامل 2

عامل 3

عامل 9

عامل 8

عامل 8

عامل 7

عامل 5

عامل 9

عامل 10

عامل 11

عامل 12

عامل 13

عامل 19

عامل 18

28

0/818

27

0/915

99

0/919

87

0/877

85

0

/972

18

0/389

39

0/809

88

0

/987
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88

0/718

85

0/851

73

0/800

30

0/800

32

0/981

33

0/958

91

0/911

83

0/813

89

0/795

88

0/371

99

0

/923

ها

مؤلفه 1
ها گویه

مؤلفه اول عامل

عامل 2

عامل 3

عامل 9

عامل 8

عامل 8

عامل 7

عامل 5

عامل 9

عامل 10

عامل 11

عامل 12

عامل 13

عامل 19

عامل 18

98

0/855

82

0/983
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91

80

0/959

70

0

/982

71

0/858

13

0/359

38

0/811

81

0/829

83

0/829

88

0/932

72

0/315

9

0/809

21

0/852

23

0

/955

97

0/399

89

0/878

2

0

/758
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22

0

/858

98

0/939

ها

مؤلفه 1
ها گویه

مؤلفه اول عامل

عامل 2

عامل 3

عامل 9

عامل 8

عامل 8

عامل 7

عامل 5

عامل 9

عامل 10

عامل 11

عامل 12

عامل 13

عامل 19

عامل 18

5

0/839

29

0/829

82

0/888

9

0/837

10

0/888

80

./822

18

0/898

90

0/889

87

0/812

11

0/350

38

0/897

93

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

37

0

/851

93

0/319

29

0/923

35

0/899

89

0/819

12

0/398

20

0/379

25

0/900

برای برآورد پایایی پرسشنامه  MDQ.AUنیز از روش محاسبه آلفای کرونباخ استفاده
باشد .این ضریب برای  73سؤال  0/99بود .همچنین پایایی پرسشنامه برای کلیه عوامل در دو
مرحله نیز مورد بررسی قرار گرفت.
الف) تعیین ضریب پایایی پرسشنامه برای  18عامل اولیه بهدستآمده که مقدار این
ضریب برای سؤالهای مربوط به هر یک از عوامل در جدول  9نشان دادهشده است.
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جدول  .4ضرایب پایایی پرسشنامه  MDQ.AUبرای  11عامل اولیه
عوامل

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

چهاردهم

پانزدهم

تعداد سؤالها

9

9

5

8

ضرایب پایایی

0/512

0/835

0/771

0/789

0/783

0/851

7

8

8

0/711

0/808

0/801

0/803

0/813

0/933

0/927

0/721

8

3

3

3

3

9

3

3
0/391

ب) با توجه به همخوانی و یا عدم همخوانی گویهها با عوامل خود و یا سایر عوامل و نیز
برآورد پایایی (آلفای کرونباخ) مجدد و حذف برخی گویهها ،تعیین ضریب پایایی
پرسشنامه MDQ.AUبرای نسخه اصلی (با ده عامل) و برای تمام سؤالها و نیز عوامل
تشکیلدهنده مقیاس محاسبه شد (جدول .)8
جدول  .1عوامل ،تعداد گویهها و ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از عوامل دهگانه پرسشنامه
MDQ.AU
عوامل

شماره
گویه
8

عامل اول :طبیعت

عامل دوم :کابوس

8

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

11

0/517

دیدهام.

95
32

خوابدیدهام در حال خفه شدن هستم.

30

خوابهای آشفته و نامفهوم دیدهام.

17

گویهها

کرونباخ

خواب فصلهای سال (بهار ،تابستان ،پاییز و

خواب ریزش برف ،باران و ...را دیدهام.

33
عامل سوم :ارتباط

محتویات برخی گویهها

تعداد

آلفای

خوابدیدهام در حال شکنجه شدن (عذاب

18

0/792

دیدن) هستم.
خواب دوستان و اطرافیان خود را دیدهام.

8

0/731
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15
87
88
عامل چهارم:
رؤیاهای مذهبی

18
87
98

عامل پنجم :حیوانات
70
عامل ششم :مرگ و

81

بیماری

88

عامل هفتم :نیازهای

97

فیزیولوژیک
عامل هشتم :بازگشت
به گذشته
عامل نهم :رؤیای
روشن
عامل دهم :آینده -
حل مسئله

خواب ارتباط با خانواده و بستگانم (از قبیل
دیدار ،صحبت کردن و )...را دیدهام.
خواب دانشگاه ،اساتید ،مدرسه و ...را دیدهام.
خواب فرشتگان ،معصومین و یا افراد مقدس را
دیدهام.
خواب اماکن مذهبی (مساجد ،حرم ائمه
معصوم ،امامزاده و )..را دیدهام.
(روزه گرفتن ،نماز ،قرآن خواندن و )...هستم.
خواب حیوانات اهلی (گاو ،گوسفند و )..را
دیدهام.
خواب آبزیان (ماهی ،دولفین ،نهنگ و )..را
خواب مرگ خود را دیدهام.
خوابدیدهام که دچار حادثه (تصادف و)...

7

0/721

شدهام.
خواب خوراکیها و آشامیدنیها (مانند آب،
غذا ،شیرینی و  )...را دیدهام.

2

خواب دوران کودکی خود را دیدهام.

9

7

0/773

دیدهام.

29

5

9

0/511

خوابدیدهام در حال انجام اعمال مذهبی

خوابهایی درباره مسائل جنسی دیدهام.

85

93

اتفاقاتی که درگذشته رخداده است را در

8

9

0/810

0/889

خوابدیدهام.
هنگام خواب دیدن از اینکه خواب میبینم،
آگاهم.
خوابهایی را دیدهام که در آینده اتفاق
افتادهاند

3

0/801

3

0/801

بهاینترتیب بر پایه ماتریس بهدستآمده از چرخش واریماکس (جداول  9 ،3و )8
مجموعه سؤاالتی که بهطور مشترک با یک عامل همبسته بود ،تشکیل یک عامل یا پاره
تست را میدهند که به شرح زیر استخراج و نامگذاری شد:
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عامل اول :در عامل اول تعداد  11گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای طبیعت»
تعیین شد .الزم به ذکر است گویه  ،93ابتدا در مؤلفه  13تعیین شد اما به دلیل عدم همخوانی
صوری و پایایی پایین در آن مؤلفه (آلفای برابر  )0/93به عامل اول اضافه شد ،پایایی به
 0/511افزایش یافت .همچنین گویه  81ابتدا در مؤلفه دوم تعیین شد ،اما به دلیل عدم
همخوانی صوری و پایایی پایینتر ( )0/831به عامل اول اضافه شد ،پایایی به  0/515افزایش
یافت.
عامل دوم :در عامل دوم تعداد  18گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای کابوس»
تعیین شد .عبارت  32ابتدا در عامل پنجم تعیین شد اما به دلیل همخوانی صوری و محتوایی
بیشتر به عامل دوم اضافه شد .همچنین عبارت  35نیز ابتدا در مؤلفه  19تعیین شد اما به دلیل
پایایی پایین در آن مؤلفه ( )0/92و همخوانی صوری و محتوایی به عامل دوم اضافه شد،
پایایی به  0/792افزایش یافت.
عامل سوم :در عامل سوم تعداد  8گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای ارتباط»
تعیین شد .مؤلفه سوم ابتدا با  5گویه مشخص شد که به دلیل عدم همخوانی صوری و
محتوایی و حذف دو گویه  19و  85این عامل با  8گویه و پایایی باالتر ( )0/731مشخص
شد.
عامل چهارم :در عامل چهارم تعداد  9گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای
مذهبی» تعیین شد .ابتدا مؤلفه چهارم با  8گویه مشخص شد و پس از افزودن  3گویه مؤلفه
دوازدهم به دلیل همخوانی صوری و محتوایی و نیز پایایی بیشتر ( )0/511عامل چهارم با 9
عبارت مشخص شد.
عامل پنجم :در عامل پنجم تعداد  7گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای
حیوانات» تعیین شد .از مؤلفه ششم عبارت  82به دلیل عدم همخوانی صوری و محتوایی
حذف و عبارات  21و  89به دلیل همخوانی صوری و محتوایی بیشتر به آن اضافه شد
بهاینترتیب عامل پنجم با پایایی باالتر ( )0/773مشخص شد.
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عامل ششم :در عامل ششم تعداد  7گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای مرگ
و بیماری» تعیین شد .بهاینترتیب مؤلفه تعیینشده هفتم (جدول  )9به مؤلفه ششم و پایایی
 0/721تبدیل شد.
عامل هفتم :در عامل هفتم تعداد  8گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای نیازهای
فیزیولوژیک» تعیین شد .در این عامل که قبالً مؤلفه هشتم بود ،ابتدا عبارات  21و  89به دلیل
عدم همخوانی صوری و محتوایی حذف و به مؤلفه پنجم اضافه شد و با افزودن عبارات 29
و  89به دلیل همخوانی صوری و محتوایی بیشتر تحت عنوان عامل هفتم با پایایی باالتر
مشخص شد (.)0/810
عامل هشتم :در عامل هشتم تعداد  9گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای
بازگشت به گذشته» تعیین شد .این مؤلفه که قبالً (جدول  )9با  3عبارت ،مؤلفه نهم را با
پایایی  0/808تشکیل میداد با افزودن عبارت  85به دلیل همخوانی صوری و محتوایی باالتر
و با ضریب پایایی بیشتر ( )0/889بهعنوان عامل هشتم مشخص شد.
عامل نهم :در عامل نهم تعداد  3گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای رؤیای
روشن» تعیین شد .این  3عبارت که قبالً (جدول  )9در مؤلفه دهم تعیینشده بود ،بهعنوان
عامل نهم با ضریب پایایی  0/801مشخص شد.
عامل دهم :در عامل دهم تعداد  3گویه قرار گرفت و با عنوان «رؤیا با محتوای آینده و
حل مسئله» تعیین شد این  3عبارت که قبالً (جدول  )9در مؤلفه یازدهم تعیینشده بود بهعنوان
عامل دهم و با ضریب پایایی  0/801مشخص شد.
همچنین گویههای ( 19خوابدیدهام که عصبانی هستم) و ( 25رؤیاهایم تکراری هستند)
بهعنوان دو عبارت جداگانه مشخص شد که این امر بهویژه در ارتباط با گویه  25در سایر
پرسشنامههای مرتبط با رؤیا نیز مشاهدهشده است (بهعنوانمثال پرسشنامه  ،ISESواتسون
 2001و  .)2003گویه ( 20خوابدیدهام که به اشیایی مانند درخت ،سنگ و ...تبدیلشدهام)
نیز به دلیل عدم همخوانی با سایر عوامل حذف شد.
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بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ساخت و تعیین ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه تحلیل محتوای آشکار
رؤیای دانشجویان دانشگاه اراک ( )MDQ.AUبود .برای ساخت این پرسشنامه در مرحله
اول تحقیقات انجامشده در زمینه تحلیل محتوای رؤیا که بهصورت گزارش رؤیاها و تحلیل
آنها و یا اجرای آزمونهای رؤیا در قالب پرسشنامههای در دسترس مورد بررسی قرار
گرفتند (بهعنوانمثال :هال1997 ،؛ هال و ون دو کاستل1988 ،؛ واتسون 2001 ،و 2003؛
موسویپور 1357 ،و موسویپور و گلزاری .)1359 ،هدف عمده از بررسی این مطالعات،
استخراج مواردی بود که در این تحقیقات بهمنظور تحلیل محتوای رؤیا بهکاررفته بود .مواد
استخراجشده از این تحقیقات ،مواد و مؤلفههای اصلی فرم مقدماتی پرسشنامه در دست تهیه
این پژوهش را تشکیل دادند .هرچند پرسشنامه داخلی مناسب و یا همارز وجود نداشت و
پرسشنامههای خارجی نیز در بسیاری موارد متناسب با شرایط جامعه ما نبود ،تالش شد تا
بعضی مواد با توجه به شرایط ویژه فرهنگی و ارزشی جامعه ما تهیه شود.
دستیابی به هدف پژوهش طی دو مرحله انجام شد:
الف) تعیین ساختار عاملی پرسشنامه  .MDQ.AUبهمنظور تحلیل عوامل پرسشنامه
 ،MDQ.AUابتدا روش تحلیل مؤلفههای اصلی به کار گرفته شد (جدول  .)2این روش به
جستجوی ساختاری میپردازد که واریانس کل مجموعه سؤالها را تبیین میکند .سپس
بهمنظور تشخیص عاملهای احتمالی که زیربنای آزمون را تشکیل میدهند ،از روش
چرخش واریماکس استفاده شد (جدول  .)3برای تعیین این مطلب که پرسشنامه از چند عامل
معنادار اشباعشده است ،سه شاخص عمده مورد توجه قرار گرفت ( )1ارزش ویژه ( )2نسبت
واریانس تبیین شده توسط هر عامل و ( )3نمودار ارزشهای ویژه که آزمون اسکری یا
آزمون شیبدار کتل نامیده میشود (نمودار  .)1طی دو مرحله و بر اساس تحلیل دادهها،
ساختار عاملی پرسشنامه  MDQ.AUبا ده عامل و  70عبارت (و یک سؤال باز پاسخ)
مشخص شد .این عوامل با توجه به مبانی نظری تحقیق و محتوای سؤاالت تحت عناوین زیر
طبقهبندی گردید:
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 -1رؤیا با محتوای طبیعت  -2رؤیا با محتوای کابوس  -3رؤیا با محتوای ارتباط  -9رؤیا
با محتوای مذهبی  -8رؤیا با محتوای حیوانات  -8رؤیا با محتوای مرگ و بیماری  -7رؤیا با
محتوای نیازهای فیزیولوژیک  -5رؤیا با محتوای بازگشت به گذشته  -9رؤیا با محتوای
رؤیاهای روشن و  -10رؤیا با محتوای آینده  -حل مسئله.
همچنین در ادامه و با تحلیل محتوای پاسخهای دادهشده به یک سؤال باز پاسخ
(درصورتیکه محتوای خواب شما عالوه بر موارد ذکرشده در پرسشنامه شامل موارد دیگری
میباشد ،موارد را بهصورت موضوعی ذکر نمایید) حتیاالمکان با حذف موارد تکراری،
خوابهایی با عناوین زیر گزارش شد :خواب باردارشدن ،خواب عریان بودن ،خواب
گریستن ،خوابهای ادامهدار ،خواب خدا را دیدن و گفتگو با او ،خواب از پله افتادن ،خواب
آدم مهمی مثل رئیسجمهور شدن ،خواب بیمار شدن ،خواب خفگی در آب ،خواب سفر
به مکانهای ناآشنا و دیدن افراد ناشناس ،دیدن خوابهایی که تعبیر داشتهاند ،خواب
دندانها را به هم فشردن ،خواب دیدن عذاب ،سرگردانی در خواب ،افتادن دندانها ،خواب
تبدیلشدن به حیوانات.
از این میان دیدن خوابهای بیمعنی و مبهم و نیز این موضوع که خوابهایم را به یاد
نمیآورم ،بیش از سایر موارد از سوی رؤیابینها گزارششده است .ضمن آنکه موارد بسیار
دیگری نیز در پاسخ سؤال باز پاسخدادهشده بود که مشابه آن در عبارات پرسشنامه وجود
داشت .مطالعات تحلیل محتوا محکمترین مدارک را برای آنچه گاهی «فرضیه پیوستگی
رؤیا» نامیده میشود ،فراهم آورده است و این مطلب که رؤیاها میتوانند بازتاب تجارب،
افکار و عقاید زندگی در بیداری باشند مورد تأیید قرارگرفته است .چنانکه هال ( )1997از
روش تحلیل محتوای رؤیا ،برای ساخت نیمرخی از زندگی افراد در بیداری استفاده کرد.
ومسلی و آنتروبوس ( )2008نیز معتقدند از تحلیل محتوا میتوان برای نشان دادن اینکه
ما درباره چیزهایی رؤیا میبینیم که در زندگی بیداری برای ما مهم هستند ،استفاده کرد.
پژوهشهای دیگری نیز تالش داشتهاند تا محتوای آشکار رؤیاها را بهمنظور دسترسی به
عوامل و مؤلفههای رؤیا مورد تحلیل و بررسی قرار دهند (بهعنوانمثال :هال و ون دو کاستل،
1988؛ واتسون  2001و 2003؛ شردل)2010 ،؛ اما به نظر میرسد دستیابی به مجموعه
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عوامل یکسان بر اساس تحلیل محتوای آشکار رؤیاها نیازمند تحقیقات بیشتری است ،زیرا
گزارشهای رؤیا بهشدت تحت تأثیر شرایط محیطی ،فرهنگی ،ارزشی ،اخالقی ،اجتماعی و
حتی ویژگیهای شخصیتی و روانی هر فرد میباشد.
ب) تعیین روایی و پایایی پرسشنامه  .MDQ.AUپس از تحلیل محتوای آشکار
رؤیاها و تعیین مؤلفهها و گویههای پیشنهادی ،روایی صوری و محتوایی توسط صاحبنظران
مورد بررسی قرار گرفت .از  18عامل استخراجی اولیه مطابق آنچه آمد 10 ،عامل برای
نامگذاری و اصالح نهایی مجدداً در اختیار متخصصان قرار گرفت .تعدادی از عبارات حذف
و یا تغییر یافت و درنهایت پرسشنامه با  70گویه بسته پاسخ (حذف یک گویه و باقی ماندن
دو گویه با محاسبه جداگانه) و یک گویه باز پاسخ موردقبول واقع شد.
همچنین در این پژوهش برای برآورد پایایی پرسشنامه  ،MDQ.AUضرایب آلفای
کرونباخ محاسبه شد (جدول  .)8نتایج ضرایب آلفای کرونباخ درنهایت برای عاملهای
دهگانه نشان داد که این ابزار از همسانی درونی قابل قبولی نیز برخوردار است و پایایی (آلفای
کرونباخ) همه زیرمقیاسهای آن نیز قابلقبول میباشد (بین  0/801و  .)0/517بهاینترتیب
که کوچکترین ضریب آلفا متعلق به عاملهای نهم (رؤیای روشن) و دهم (آینده و حل
مسئله) برابر با  0/801هر یک با  3گویه و بزرگترین ضریب آلفا متعلق به عامل اول (طبیعت)
برابر  0/517با  11گویه بود؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت پرسشنامه تحلیل محتوای آشکار
رؤیا ( )MDQ. AUدر نمونه خود از پایایی و همسانی درونی قابل قبولی نیز برخوردار است.
بهاینترتیب هرچند پژوهش حاضر با محدودیتهایی ازجمله محدود شدن به دانشجویان
دانشگاه اراک و نیز لحاظ نکردن جنسیت روبرو بوده است و تعمیم نتایج به گروههای سنی،
قومی و مذهبی دیگر باید بااحتیاط صورت گیرد ،اما از این پرسشنامه با توجه به احراز شرایط
علمی آن میتوان بهعنوان یک ابزار و مقیاس معتبر در تحقیقات کاربردی باهدف تحلیل
محتوای آشکار رؤیای افراد بهویژه دانشجویان استفاده کرد ،مانند بررسی وضعیت محتوای
آشکار رؤیاهای دانشجویان و تشخیص احتمالی وجود مشکالت روحی و روانی آنان ،رابطه
محتوای رؤیاهای آشکار با متغیرهایی مانند سالمت روانی و خالقیت یا مقایسه محتوای
رؤیاهای آشکار میان گروههای مختلف دانشجویان پسر و دختر.
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