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  چکیده
. ا شـد اي از دانشجویان دانشگاه سـمنان اجـر   نامه رؤیاي شفاف، در نمونه سنجی پرسش هاي روان پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی :هدف
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  . برخوردار است
   ا سازي؛ اعتباررؤیاي شفاف؛ رو :کلیدواژه

  
  ] 24/11/1394: ؛ پذیرش مقاله6/4/1394: دریافت مقاله[

   

  
  مقدمه

ها را به چـالش   رؤیاها و معانی آنها براي هزاران سال انسان
شماري در طـی زمـان بـه وجـود آمـده و       نظریات بی. کشیدند

توان عالقه بشر را براي کشف  از دیر باز می). 1(منسوخ شدند 
ــزر ــن راز ب ــري کــردای ــال، ارســطو . گ پیگی ــه طــور مث در  1ب

اي، رؤیا را یک پدیده تابع قوانین ذهنی بشر  هاي دوگانه رساله
دانست و اعتقاد داشت که رؤیا فعالیت روح شخصی است که 

بر این بـاور بـود کـه انسـان      2افالطون). 2(به خواب رفته است 
بقـراط بـه تشـخیص    . توانـد بـه حقیقـت دسـت یابـد      خفته مـی 

هـا توجـه    هاي به یـاد مانـده از خـواب    ها بر اساس نشانه يبیمار
هـا اقـدام    داشت و اولین کسی بود که بـه تعبیـر علمـی خـواب    

اما شاید بتوان بررسـی علمـی رؤیـا را بـه روانکـاو      ). 3(ورزید 
او معتقــد بــود کــه رؤیــا . مشــهور زیگمونــد فرویــد نســبت داد

او ). 2( هاي ناهشیار ذهن اسـت  شاهراهی براي شناخت فعالیت
از نخستین افرادي بود کـه بـر اسـتفاده از محتـواي رؤیـا بـراي       

  . هاي روان تأکید داشت درمان بیماري
هـاي کـارکرد    با گذشت زمان، نفوذ دانش زیسـتی بـر جنبـه   

شناسـی   ذهن افزایش یافت و حتی منجر به پیـدایش دانـش روان  
این رشته نیـز رؤیـا را از دیـدگاه خـود بررسـی      . اعصاب گردید

هـاي   شناسی اعصاب، رؤیا یکـی از حالـت   از منظر روان. کند می
 مرحلـه  در رؤیـا ي ریگ شکل به اشاره(دگرگون هوشیاري است 

، )"REM"چشم عیسر حرکات همراه به خواب متناقض؛ خواب
هاي خیـالی   مانند و صحنه که طی آن تصویرهاي ذهنی به یاد می
، 1984در سال ). 4( شوند موقتاً با واقعیت بیرونی اشتباه گرفته می

ــوانز ــه کــوچکی از    3ای ــده مجموع ــا دربرگیرن ــرد رؤی ــار ک اظه
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ــی شــماري اســت کــه در حــین خــواب وارســی و    اطالعــات ب
به عبارت دیگر، رؤیا حالتی است کـه  ). 5(شوند  سازماندهی می

از لحــاظ تجــارب حســی، ادراکــی و شــناختی در طــی خــواب  
ز رؤیـا را بـه   نیـ  2و رینـارد  1شـردل ). 6(شـود   بنـدي مـی   خصیصه

  ).7(اند  صورت فعالیت ذهنی در طول خواب تعریف کرده
صرف نظر از دیدگاه مربوط به رؤیا، این پدیده اطالعـات  

یکـی از  . گـذارد  کاربردي براي شناخت روان را در اختیار می
بـراي اولـین بـار فردریـک     . اسـت  3انواع رؤیا، رؤیـاي شـفاف  

لمانی ایـن اصـطالح   ، نویسنده و روانپزشک آ4ویلیام وان ادین
در این نـوع رؤیـا، رویـدادها چنـان     ). 8(را ابداع و به کار برد 

طبیعی و عاري از خصوصـیات عجیـب و غیرمنطقـی رایـج در     
کنـد بیـدار و     احساس می رؤیابینندهآیند، که  رؤیاها به نظر می

طور که فرآیند رؤیا پـیش   تر، همان به طور واضح. هشیار است
از این موضوع که در رؤیا و در حـال رؤیـا    رؤیابینندهرود،  می

 رؤیابینندهدر این نوع رؤیا، ). 12 ،9(دیدن است، آگاهی دارد 
تواند تا حدودي بر تجربه تصوري که در آن شرکت دارد،  می

تواند در محیط رؤیایی که نـاظر و شـاهد    تأثیر بگذارد و یا می
 .هـا را صـورت بدهـد    آن است، برخی از تغییرات و دستکاري

انـد   هاي دیگري که براي رؤیاي شفاف توصیف شده مشخصه
اند از یادآوري در دوران بیداري، کنتـرل بـر وقـایع یـا      عبارت

در مـورد شـیوع   ). 13، 9(گیري  هاي تصمیم آگاهی از ظرفیت
درصـد   58رؤیاي شفاف، سندر و گاکنباخ اشاره کردنـد کـه   

شـان یـک بـار رؤیـاي شـفاف را تجربـه        مردم در طی زنـدگی 
ها یک بار یا بیش از یک بـار در مـاه    درصد آن 21اند و  کرده

  ).14(بینند  رؤیاي شفاف می
وجــود هوشــیاري در رؤیــاي شــفاف، بــه وســیله مغزنگــار 

چنـین، امـواج مغـزي     هـم . تأیید شده اسـت  EEG (5(الکتریکی
). 15(دهند  نشان می REMارتباط این نوع از رؤیا را با خواب 

  ون حرکـــات ســـریع چشـــم رؤیــاي شـــفاف در خـــواب بـــد 
)N-REM ( نیز دیده شده است)رؤیاهـاي ضـمن خـواب    ). 16

REM    بــیش از رؤیاهــاي ضــمنN-REM  شــامل تصــاویر ،
بـه هـر حـال    ). 17(هاي پیچیده هستند  دیداري برجسته و طرح

گیري مسـتلزم تـالش آزمایشـگاهی اسـت و بـه       این نوع اندازه
بـودن،   هـا ماننـد زمـان درگیـر     علت مشکالت ایـن نـوع طـرح   

_______________________________________ 
1 Schredl 
2 Reinhard  
3 Lucid Dream 
4 Frederk (Willem) Van Eeden  
5 Electroencephalogram  

رسی مشکل به تجهیزات و فقدان تخصص، پژوهشگران  دست
بـراي رفـع ایـن    . پردازنـد  تر به پـژوهش در ایـن حیطـه مـی     کم

تــوان بــه ســاخت  هــایی انجــام گرفتــه کــه مــی مشــکل، تــالش
هایی براي ارزیابی رؤیا و ابعاد مختلـف   نامه ها و پرسش مقیاس

هـا   ین تـالش بسیاري از ا. آن از جمله رؤیاي شفاف اشاره کرد
ــدیون     ــا، م ــفافیت رؤی ــادآوري و ش ــه ی ــه خصــوص در زمین ب

هـاي   در پـژوهش ). 7(هاي اخیـر اسـت    کارهاي شردل در دهه
در  8و وانـدرهار  7، استفان6صورت گرفته با این ابزارها، گروبر

گزارش کردند، افرادي که حداقل یک بار در طی  1995سال 
شــهامت  هــاي همؤلفــدیدنــد، در  یــک مــاه رؤیــاي شــفاف مــی

کـاري یـا آزمـایش کـردن      ، محافظـه )E(، تسـلط )H(اجتماعی
)Q1( اشـتیاق ،)F ( و خـونگرمی )A ( هـاي بــاالتري را در   نمـره

چنـین، در    هـم ). 18(عاملی کتل کسب کردنـد   16نامه  پرسش
هـا بـه ارتبـاط میـان منبـع کنتـرل درونـی بـا          برخی از پـژوهش 

  ).19 ،10(فراوانی رؤیاي شفاف اشاره شده است 
هاي شخصیتی، در مورد رؤیاي شفاف از  الوه بر پژوهشع

شـواهد  . نظر بالینی نیز مطالعات متعددي صورت گرفتـه اسـت  
هــاي  حــاکی از ارتبــاط میــان یــادآوري متنــاوب رؤیــا و جنبــه

با توجه به همبسـتگی یافـت   ). 21 ،20، 9(سالمت روان هستند 
، شده میان فراوانی به یادآوردن رؤیـا و دیـدن رؤیـاي شـفاف    

همبستگی کوچک اما معنادار از این حیث براي رؤیاي شفاف 
چنـین، در چنـدین پـژوهش بـالینی      هـم ). 9(حائز اهمیت است 

ــکل     ــه شـ ــفاف بـ ــاي شـ ــه رؤیـ ــده اســـت کـ ــان داده شـ نشـ
آمیزي، فراوانی کابوس را کـاهش داده اسـت؛ تلفیـق     موفقیت

درمانی با رؤیاي شفاف عالوه بر رفع کـابوس بـه از میـان     قصه
تن افسردگی، احساس گناه و بسیاري از مسایلی که فـرد  برداش

مطالعه ). 23 ،22(انجامد  طور روزمره با آن سرو کار دارد می به
تـأثیر  . در مورد رؤیـاي شـفاف داراي مزایـاي متعـددي اسـت     

ـرد رونـد قصـه     مثبت بهره گرفتن از رؤیـاي شـفاف در پـیش    ب
ز و اخــتالل اســترس پــس ا 10، درمــان وحشــت شــبانه9درمــانی
). 25 ،24 ،22(از جملــه ایــن مزایــا هســتند  11(PTSD) ســانحه

گیري رؤیـاي   اگرچه مطالعات و ابزارهاي متعددي براي اندازه
 رسد کـه  اند، اما به نظر می شفاف در خارج از کشور تهیه شده

_______________________________________ 
6 Gruber 
7  Steffen 
8 Vonderhaar  
9 Narrative Therapy 
10 Night Terror 
11 Post Traumatic Stress Disorder  
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هدف پـژوهش  . در ایران توجه کافی به این مقوله نشده است 
نامـه   ی پرسـش سـنج  هاي روان حاضر، بررسی مقدماتی ویژگی

  .ارزیابی رؤیاي شفاف در جامعه دانشجویان است
  
  روش

جامعه آمـاري ایـن پـژوهش دانشـجویان دانشـگاه سـمنان       
در سه مقطع تحصـیلی کارشناسـی، کارشناسـی    ) پسر و دختر(

ــراي تخصصــی در ســال تحصــیلی    1393-1394ارشــد و دکت
 حجم نمونه براساس تعداد پارامترهایی که باید بـرآورد . بودند

حـداقل حجـم الزم نمونـه بـراي اجـراي      . شوند، محاسـبه شـد  
برابر تعداد پارامترهایی است که  50تا  5تحلیل عاملی تأییدي، 

نامـه   بـا توجـه بـه ایـن کـه در پرسـش      ). 26(باید برآورد شوند 
، Xپـارامتر در مـاتریس النـداي     17(پارامتر  51رؤیاي شفاف 

) امتر در مـاتریس فـاي  پار 17دلتا و  -پارامتر در ماتریس تتا 17
 2550تـا   255باید برآورد شوند، حجم نمونه حداقل باید بـین  

نفــر  362در پــژوهش حاضــر، نمونــه اي بــه حجــم . نفــر باشــد
گیـري   براي انتخاب اعضاي نمونه، از روش نمونه. انتخاب شد

ــه درصــد  2/31درصــد کارشناســی و  8/68(اي  تصــادفی طبق
زده نفر از اعضاي نمونـه،  دوا .دشاستفاده ) تحصیالت تکمیلی

نامه را به طور ناقص تکمیل کرده بودند کـه در تحلیـل    پرسش
 يبـرا  نامـه  پرسـش  350 تیـ نها در. نهایی کنار گذاشته شـدند 

   .ندشد گرفته نظر در یینها لیتحل
نامـه   ابزار اصلی مورد استفاده در پژوهش حاضـر، پرسـش  

ی زبـان،  نامه آلمان نسخه اصلی این پرسش. رؤیاي شفاف است
ل و همکاران در مورد رؤیا، رؤیاي شفاف و شخصـیت   1از دو

نامــه از  هــاي ایــن پرســش کــه گــزاره). 9(گرفتــه شــده اســت 
نامه با کسب اجـازه   پرسش). 27(اقتباس شده است  2هولزینگر

ل، از زبــان آلمـانی بــه فارسـی برگردانــده شـد     بــا . از دکتـر دو
. هم بازنویسی شدندهاي مب ترجمه مجدد به زبان آلمانی، گویه

نسخه فارسی پس از سه مرحله اجراي آزمایشی و رفع ایرادها، 
نامـه   ایـن پرسـش  . در مرحله نهـایی مورداسـتفاده قـرار گرفـت    

بخـش نخسـت اطالعـاتی را در مـورد     . داراي دو بخش اسـت 
ی زندگ طول در شما ایآ"براي مثال . کند رؤیا دیدن فراهم می

در ایــن بخــش . "د؟یــا تهداشــ را شــفافي رؤیــا دنیــد تجربــه
مواردي از قبیل فراوانی دیدن رؤیاي شفاف طی دو مـاه اخیـر   

در طی دو ماه اخیر چند مرتبه اتفاق افتـاده اسـت   "براي مثال (
که شما در حین رؤیا آگاه شده باشید که در حال رؤیـا دیـدن   
_______________________________________ 
1 Doll 
2 Holzinger 

بـراي مثـال   (، فراوانی یادآوري رؤیا طی دو ماه اخیـر  )هستید؟
اخیر چنـد بـار اتفـاق افتـاده اسـت کـه بـه یـاد         در طی دو ماه "

، فراوانی بیدار شدن )آورید شب گذشته چه رؤیایی دیده اید؟
کنیـد، امـا در واقـع در     وقتی که احساس بیداري مـی (دروغین 

در . گیـري شـد   طی دو ماه اخیر انـدازه ) حال رؤیا دیدن هستید
ل و همکـاران   یـادآوري کلـی   )9(این بخش براساس کـار دو ،

هـاي قبـل،    تفاوت این بخش با قسمت. گیري شد اها اندازهرؤی
بخـش دوم  . مربوط به یادآوري رؤیا در گستره زنـدگی اسـت  

گـزاره اسـت کـه بـه بررسـی چگـونگی        17نامه شـامل   پرسش
مقیـاس آن  . تجربه رؤیاي شفاف طی دو ماه اخیـر اشـاره دارد  

 افتراق معنایی است که خواننده بر حسب پاسخ باید از بـین دو 
تـر   اي را که به دیدگاه وي نزدیـک  گزینه متقابل به هم، گزینه

در اتفاقات رؤیاهـایم  ": به طور مثال، الف(است، انتخاب کند 
در اتفاقات رؤیاهـایم یـک نـاظر    ": ؛ ب"فعاالنه شرکت داشتم

سپس پاسخ خود را باید در یک مقیـاس شـش   ). "منفعل بودم
تـري نسـبت    حتمال بیشبا ا =4تقریباً؛  =5کامالً؛  =6(اي  درجه

  تقریبــاً، = 2تــري نســبت بــه الــف؛  بــا احتمــال بــیش =3بــه ب؛ 
با انتخاب گزینـه الـف، پاسـخ وي    . بندي کند درجه) کامالً =1

بـا احتمـال   "و  "تقریبـاً "، "کـامالً "در قسمت راست طیـف از  
درجه بندي خواهـد شـد و بـا انتخـاب      "تري نسبت به ب بیش

ــپ   ــمت چ ــخ وي در س ــه ب، پاس ــف از  گزین ــامالً"طی ، "ک
بنـدي   درجـه  "تري نسـبت بـه الـف    با احتمال بیش"و  "تقریباً"

بندي سـمت راسـت طیـف     در درجه 6و  5نمرات . خواهد شد
در . بینـد  دهنـده آن اسـت کـه فـرد رؤیاهـاي شـفاف مـی        نشان

بـه بـاال    5/3پژوهش حاضر براي بررسی نمره برش بهینه، نمره 
  . در نظر گرفته شد

 -کنتــرل درونــی منبــع نامــه پرســشوهش، ابــزار دیگــر پــژ
ال ؤس 24نامه حاوي  این پرسش. بود 4لوینسون LOC(3(بیرونی

از هشـت مـاده    I(5( مقیـاس درونـی  . اسـت لفـه  ؤال و سـه م ؤس
و میزان باور افراد به در دست داشتن کنترل  تشکیل شده است

داراي  P(6( مقیـاس قـدرت دیگـران    .سـنجد  شان را می زندگی
 بـر افـراد قدرتمنـد    اثرگـذاري میـزان  و  سـت مـاده مجزا  هشت

هماننــد دو  C(7( مقیــاس شــانس .ســنجد زنــدگی افــراد را مــی
میـزان کنتـرل زنـدگی     است وماده  هشتمقیاس دیگر داراي 

ــط ــی  توسـ ــانس را مـ ــل شـ ــنجد عامـ ر از راه عتباآورد ابر .سـ
_______________________________________ 
3 Locus of Control  
4 Levenson  
5 Internal scale 
6 powerful others 
7 chance scale 
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ــپیرمنروش  ابدن کر نیمهدو  C ،P ،Iي هاسمقیااي بر 1اونبراس
به د مجدن مواي آزبر رعتبااو  64/0 و 62/0 ،50/0بـــــبه ترتی
 تـــسه ادـــشارش گز 70/0و 63/0، 60/0ه ـــک هفتـــفاصله ی

رواسازي شده نامه توسط فراهانی و همکاران  این پرسش). 28(
  ).29(است 

 2کتل تیشخصی عامل 16 نامه پرسشدر پژوهش حاضر از 
 جـامع ي ریـ گ انـدازه نامـه، ابـزار    ایـن پرسـش  . نیز اسـتفاده شـد  

، آن از استفاده با توان یم و دیآ یم حساب به هنجارب تیشخص
ی بررسـ  مـورد  قیـ عم صـورت  بـه  رای تیشخصي ها نهیزم انواع

 وی بررسـ  مـورد  3کتل توسط نامه پرسشیی روا ). 30( قرارداد
ی فرهنگـ  نیبـ  مطالعـات ، نیچن  هم. )31(ه است قرارگرفت دییتأ
 کانـادا  و ایاسـترال  انـه، یخاورم ،یشرقي اروپا ،یغربي اروپا در

ــهانجــام  ــژوهش واســت  گرفت ــا پ ــی روا مختلــف،ي ه  را آنی
 کتـل  نامه پرسش اعتبار کشور از خارج در ).31( اند دکردهییتأ
 اعتبـار  همگی حاکی از که ارزیابی شده است روش نیچند با
 اعتبار بیضر ،نمونه يبرا. باشند می نامه پرسش نیا يباال اریبس

 در هفتـه  2 فاصله با مجدد آزمون -آزمون روش با نامه پرسش
 گونه نیبد بیترته ب ییکایآمر و ییکانادا يها یآزمودن مورد
، =83/0Cو  79/0B= ،79/0و  58/0A= ،78/0و  86/0: اســـت

و  81/0G= ،77/0و  90/0F= ،79/0و  83/0E= ،81/0و  79/0
92/0H= ،75/0  90/0وI= ،70/0  78/0وL= ،61/0  و
75/0M= ،79/0  77/0وN= ،73/0 83/0 وO= ،82/0  و
73/0Q1= ،62/0  85/0وQ2= ،62/0  80/0وQ3= ،51/0  و
80/0Q4= .16ی درونــ یهمســان اعتبــار بیضــرPF تــا 66/0 از 
ــا 86/0 ــهیم بـ ــه دو در 75/0 انـ ــجمع از نمونـ ــوم تیـ  و یعمـ

 هفته دو از پس مجدد آزمون ـ آزمون اعتبار ؛کالج انیدانشجو
 -اعتبــار آزمــون ؛ و87/0 تــا 69/0 از کــالج انیدانشــجو يبــرا

 ،78/0 هفته کی( 79/0 تا 56/0 از ماه دو از پسآزمون مجدد 
 توسـط ) 48/0 سـال  شـش  و 59/0 سـال  کیـ  ، 66/0 ماه شش
 در یفرهنگـ  نیبـ  مطالعـات ). 31( است شده گزارش 4 رشورگ
انجام  کانادا و ایالراست انه،یخاورم ،یشرق ياروپا ،یغرب ياروپا

ــه اســت ــژوهش و گرفت ــا پ ــف، يه ــیروا مختل ــتأ را آن ی  دیی
 در نمونـه  را نامـه  پرسش نیا برزگر زین رانیا در. )31( اند کرده
ــر آمــوزان دانــش ازي نفــر 910 ــپا پســر و دخت  ســوم و دوم هی
 متوســط ).33( اســت نمـوده ی ابیــهنجار رازیشـ ي هــا رسـتان یدب

_______________________________________ 
1 Spearman-brown 
2 Cattell's Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF) 
3 Cattell 
4 Schuerger 

 آزمـون  -آزمـون  روش بـا  آمـده  دست به اعتبار بیضر زانیم
 یزمـان  فاصـله  بـا  ،65/0 با برابر ،هفته دو یزمان فاصله با مجدد
ــاه ســه ــاو  52/0 م ــان روش ب ــ یهمس ــبه ( یدرون ــامحاس  يآلف

  .به دست آمد 54/0 برابر) کرونباخ
عاملی شخصـیت   16نامه  نامه رؤیاي شفاف، پرسش پرسش

 نکنندگا نامه منبع کنترل لوینسون توسط شرکت کتل و پرسش
ــه ــل شــدند  تصــور ب ــرادي تکمی ــل . انف ــان تکمی ــط زم  متوس

هـا در فاصـله زمـانی مهرمـاه      داده. دقیقـه بـود   50ها  نامه پرسش
تحلیل اعتبـار  . آوري شدند جمع 1394تا خرداد ماه سال  1393

شـده   همبستگی اصـالح . به روش آلفاي کرونباخ انجام گرفت
شـده   هاي اصـالح  محاسبه و دامنه همبستگی 5سؤال با نمره کل

ــد  ــی ش ــرات مؤ  . بررس ــاس نم ــی براس ــی بیرون ــهروای ــاي  لف ه
نامه منبـع   عاملی شخصیت کتل و نمرات پرسش 16نامه  پرسش

بررسـی شـد و بـراي     6کنترل لوینسون از طریـق مـدل پیرسـون   
. اسـتفاده شـد   7بررسی روایی سـازه، از تحلیـل عـاملی تأییـدي    

شفاف، از دو مـالك   رؤیابینندهبراي جداسازي افراد به عنوان 
کـرد کـه حـداقل     نخست فرد باید گزارش می. استفاده گردید

یک بار در طول زندگی رؤیاي شفاف دیـده اسـت و دوم آن   
تـر   یـا بـیش   5/3نامه رؤیاي شـفاف، نمـره بـرش     که در پرسش

عنـوان بیننـده    نفـر بـه   204با ایـن روش، تعـداد   . کرد کسب می
گروهـی کـه   (نفر به عنوان گروه شـاهد   89رؤیاهاي شفاف و 

  .دبندي شدن طبقه) بینند رؤیاهاي شفاف نمی
  
  ها یافته

شـناختی   هـاي جمعیـت   شـامل برخـی از ویژگـی    1جدول 
 .کنندگان در پژوهش است شرکت

  
  کنندگان  توزیع فراوانی جنسیت و سطح تحصیالت شرکت -1جدول 

  (%)فراوانی  

  )6/46( 95  پسر  جنسیت
  )4/53( 109  دختر

  )6/71( 146  کارشناسی  تحصیالت
  )1/21( 43  کارشناسی ارشد  

  )4/7( 15  خصصیدکتراي ت

_______________________________________ 
5 Item-total correlation 
6 Pearson Models 
7 Confirmatory factor analysis 
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نامــه رؤیــاي شــفاف،  بــراي بررســی روایــی ســازه پرســش
گویه آن در قالب یک مدل با یک متغیـر نهفتـه    17همبستگی 

در مرحله تحلیـل آمـاري از تحلیـل    . مورد بررسی قرار گرفت
چــولگی تــک متغیــري و چنــد  .عــاملی تأییــدي اســتفاده شــد

نمــایی  هــا بررســی و از الگــوریتم بیشــینه درســت متغیــري داده
هـاي برازنـدگی ریشـه واریـانس خطـاي       شـاخص . استفاده شد
ــب ــس  1تقری ــانس پ ــتاندارد واری ــه اس ــد ، ریش ــاخص2مان   ، ش

و شــاخص  4شــاخص نیکـویی بـرازش   ،3اي برازنـدگی مقایسـه  
بـراي سـنجش برازنـدگی مـدل      5شـده  نیکویی بـرازش تعـدیل  
  . مورداستفاده قرار گرفتند

ددي وجـود  هـاي متعـ   هـاي برازنـدگی بـرش    براي شاخص
براي مثال، براي ریشـه واریـانس خطـاي تقریـب مقـدار      . دارد

، بــراي ریشــه اســتاندارد واریــانس 05/0تــر از  مســاوي یــا کــم
، بــراي شــاخص 07/0تــر از  مانــد مقــدار مســاوي یــا کــم پــس

، 96/0اي مقـــدار مســـاوي یـــا بـــاالتر از  برازنـــدگی مقایســـه
اي هـ  شـاخص ). 34(دهنده برازنـدگی کـافی مـدل اسـت      نشان

  . نامه رؤیاي شفاف بررسی شد برازندگی فرم نهایی پرسش
مـدل بـراي یـک مـدل تـک       -در رابطه با برازنـدگی داده 

هـاي   ها حاکی از آن است کـه بعضـی از شـاخص     عاملی، یافته
در . مدل هستند -دهنده برازندگی مطلوب داده برازندگی نشان

 10هـاي   این مدل پس از درنظر گرفتن کوواریانس بین سـؤال 
در ایـن  . هاي برازندگی مطلوب به دست آمدنـد  ، شاخص11و

 =4c2 /df /47و بنـابراین نسـبت    = 63/527c2 = ،118dfمـدل  
هـاي برازنـدگی مـدل نیـز در حــد      سـایر شـاخص  . بـوده اسـت  
 .مناسب بود

)09/0=RMSEA ،804/0 =AGFI ،849/0 =GFI ،066/0  =
SRMR ،905/0  =RFI ،935/0  =IFI ،935/0  =CFI ،925/0  =
NNFI ،918/0  =NFI .(هـا بـا مـدل     به این ترتیب، برازندگی داده

  ).1شکل (تک عاملی تأیید شد 
نامـه از روش آلفـاي کرونبـاخ     براي برآورد اعتبار پرسـش 

گویـه اي   17دهنـد کـه نسـخه     هـا نشـان مـی    یافته. استفاده شد
نامه رؤیـاي شـفاف در گـروه رؤیـا بیننـدگان از اعتبـار        پرسش
میانگین نمرات گروه ). α =687/0(لی برخوردار است قبو قابل

بـا انحـراف اسـتاندارد     63/74رؤیا بینندگان در این پرسشـنامه  
  اسب بود ـه منــا در کل نمونــضریب آلف. دــبه دست آم 50/8

_______________________________________ 
1 Root Mean Square Error of Approximation 
2 Standardized Root Mean Square Residual 
3 Comparative Fit Index 
4 Goodness of Fit Index 
5 Adjusted Goodness of Fit Index 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نامه رؤیاي شفاف گیري پرسش مدل نهایی اندازه -1شکل 

)897/0= α .(نمـره کـل     -شـده سـؤال   حدامنه همبستگی اصال
نامه رؤیاي شفاف در کل  میانگین پرسش. بود 679/0تا  459/0

  ).2جدول (است  70/15با انحراف استاندارد  01/66نمونه 
در . نامه رؤیـاي شـفاف بررسـی شـد     روایی بیرونی پرسش

ــا   گــروه رؤیــا بیننــدگان، همبســتگی نمــرات رؤیــاي شــفاف ب
و ماه اخیر مثبت و معنـادار  فراوانی دیدن و یادآوري رؤیا در د

  ).3جدول (بود 
شدت همبستگی نمرات رؤیاي شفاف با بیدار شـدن دروغـین،   

ــود     ــادار ب ــت و معن ــا مثب ــرات ). p ،252/0=r >01/0(ضــعیف ام نم
نامــه رؤیــاي شــفاف بــا خــرده مقیــاس منبــع کنتــرل درونــی  پرســش
، >01/0p( نامه لوینسون، همبستگی متوسط و معنادار داشـتند  پرسش

43/0=r .(هـاي   بـا عامـل  نامه رؤیاي شفاف  همبستگی نمرات پرسش
جـدول  (نامه شخصیت کتل نیز مورد بررسی قـرار گرفـت    پرسش

در گروه رؤیابینندگان شفاف، شدت همبستگی نمرات رؤیاي ). 4
، با )p ،38/0 =r >05/0(نامه کتل متوسط  پرسش Eشفاف با عامل 

، >05/0p(متوسـط   Iل ، با عام)05/0p< ،41/0=r( متوسط Hعامل 
32/0 =r(  ــل ــا عام ــط Q1، ب ــادار ) 05/0p< ،38/0 =r( متوس و معن

 Q1در گروه کنترل، نمـرات رؤیـاي شـفاف فقـط بـا عامـل       . است
در ). 05/0p< ،54/0 =r(همبســـتگی متوســـط و معنـــادار داشـــت 

اف ـــ اي شفـنامـه رؤیـ   ماتریس همبستگی نمرات پرسش 4جدول 
   ) فرعی رزیر قط( ناــدگــابیننــوه رؤیل در گرـاي کتــه لــا عامـب
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  هاي رؤیابیننده وکل ها در گروه میانگین، انحراف استاندارد، همبستگی و ضریب آلفاي گویه -2جدول 

  *ها گویه
  میانگین

  )**انحراف معیار(
  آلفا 

  در رؤیا بینندگان
)204 =n(  

  آلفا
  در کل

)307 =n(  

وقتی  /دادم به رؤیا دیدن ادامه میهستم فهمیدم که در حال رؤیا دیدن  وقتی می. 1
  .شدم فهمیدم که در حال رؤیا دیدن هستم به سرعت بیدار می می

81/4 )10/1(  04/0  459/0  

به سختی از این که در  /همیشه از این که در حال رؤیا دیدن هستم، کامالً آگاه بودم. 2
  .شدم حال رؤیا دیدن هستم، آگاه می

27/4 )14/1(  152/0  522/0  

طی رؤیا  /خواب و در خواب هستم، آگاه بودم در طی رؤیا دیدن از این که در رخت. 3
  .خواب و در خواب هستم، آگاه نبودم رخت دیدن، از این که در

03/4 )17/1(  181/0  47/0  

زندگی بیداري خود  /آوردم جزییات زندگی خود را در طول رؤیاي شفاف، به یاد می. 4
  .آوردم به یاد نمیرا طی دیدن رؤیاي شفاف 

19/4 )37/1(  326/0  51/0  

رؤیاهاي شفاف من فاقد  /رؤیاهاي شفاف من سرشار از احساسات مثبت بودند. 5
  .احساسات مثبت بودند

57/4 )08/1(  221/0  51/0  

در طی رؤیا دیدن از آزادي انتخابم  /آگاه بودمدر طی رؤیا دیدن از آزادي انتخابم . 6
  .آگاه نبودم

47/4 )01/1(  354/0  652/0  

دانستم  در طول رؤیا دیدن نمی /در طول رؤیا دیدن معناي رؤیاها براي من واضح بودند. 7
  .رؤیاها چه معنایی دارند

48/4 )21/1(  275/0  45/0  

گیري  در طی رؤیاهایم قادر به تصمیم /گیري آزادانه بودم در رؤیاهایم قادر به تصمیم. 8
  .آزادانه نبودم

32/4 )18/1(  212/0  602/0  

در طول رؤیا قادر نبودم به وضوح  /توانستم با وضوح بهتري فکر کنم در طول رؤیا می. 9
  .فکر کنم

25/4 )20/1(  349/0  635/0  

قادر نبودم به وسیله نیروي  /قادر بودم به وسیله نیروي اراده رؤیاهایم را کنترل کنم. 10
  .اراده رؤیاهایم را کنترل کنم

18/4 )27/1(  454/0  601/0  

قادر نبودم که به وسیله تغییر  /قادر بودم  به وسیله تغییر افکارم رؤیاهایم را کنترل کنم. 11
  .افکارم رؤیاهایم را کنترل کنم

40/4 )23/1(  455/0  679/0  

قادر نبودم به وسیله مداخله  /قادر بودم به وسیله مداخله عمدي رؤیاهایم را تغییر دهم. 12
  .یر دهمعمدي رؤیاهایم را تغی

14/4 )44/1(  492/0  593/0  

  531/0  203/0  )16/1( 63/4  .درك من از رؤیاهایم مبهم بود /درك من از رؤیاهایم روشن و دقیق بود. 13
  560/0  267/0  )22/1( 53/4  .افکار بودندرؤیاهاي شفافم خالی از  /رؤیاهاي شفافم عمدتاً شامل افکار بودند.14
در اتفاقات رؤیاهایم، یک ناظر منفعل  /النه شرکت داشتمدر اتفاقات رؤیاهایم، فعا.15
  .بودم

67/4 )04/1(  186/0  605/0  

  481/0  187/0  ) 36/1( 57/4  .در جریان رؤیا از نظر فیزیکی فعال نبودم /در جریان رؤیا از نظر فیزیکی فعال بودم.16
دیدن، رؤیاهاي  در حین رؤیا /آوردم در حین رؤیا دیدن، رؤیاهاي دیگر را به یاد می.17

  .آوردم دیگر را به یاد نمی
04/4 )45/1(  345/0  514/0  

  897/0  687/0  )70/15( 01/66  نمره کل مقیاس
  .عددهاي داخل پرانتز انحراف معیار هستند** ؛ اند ها به صورت دوقطب یک پیوستار ارائه شده گویه* 
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  وانی دیدن و یادآوري رؤیاي شفافهمبستگی نمرات رؤیاي شفاف با تجربه رؤیاي شفاف، فرا -3جدول 

*p< 05/0 ; **p< 01/0  

  
. گــزارش شــده اســت  ) بــاالي قطــر اصــلی  (و گــروه کنتــرل  

درصد به ترتیـب بـا یـک و     1و  5هاي معنادار در سطح  همبستگی
  .اند دو ستاره مشخص شده

ــرات پرســش  ــین نم ــا   همبســتگی ب ــفاف ب ــاي ش ــه رؤی نام
هـاي کتــل در گـروه رؤیابیننـدگان شــفاف بـه تفکیــک      عامـل 

ها حـاکی از ایـن    یافته). 5جدول (جنسیت گزارش شده است 
بـا نمـرات    Eهستند که در رؤیابیننـدگان شـفاف، نمـره عامـل     

تـري   رؤیاي شفاف در مردان در مقایسه با زنان همبستگی قوي
مشـاهده   H ،O ،Q1هاي  وي مشابهی در نمرات عاملالگ. دارد
نمـرات رؤیـاي    Mاین در حالی اسـت کـه در عامـل    . شود می

. تـري دارد  همبسـتگی قـوي   مردان در مقایسه با زنانشفاف در 
همبسـتگی  . ها در گروه کنترل متفاوت است الگوي همبستگی

با نمرات رؤیاي شفاف در مـردان   Eو  A ،Cهاي  نمرات عامل
شدت  Fتر است؛ در حالی که در عامل  ایسه با زنان قويدر مق

چنـین،   هـم . همبستگی در زنـان نسـبت بـه مـردان برتـري دارد     
دهند که در گروه رؤیابینندگان، نمرات مردان  ها نشان می یافته

بـاالتر از زنـان هسـتند امـا در      Iو  Cبه طور متوسـط در عامـل   

ه کنتـرل، مـردان   در گرو. زنان بر مردان برتري دارند Q1عامل 
بـه ایـن ترتیـب، بخشـی از     . بر زنان برتري داشـتند  Mدر عامل 
هـاي   هاي مربوط به عامل هاي کتل مربـوط بـه تفـاوت    تفاوت

  .جنسیتی هستند
نامه رؤیاي شفاف به عنوان تابعی از جنسیت  نمرات پرسش

با یک مـدل تحلیـل واریـانس دو    ) کنترل-رؤیابیننده(و گروه 
هــاي تحلیــل واریــانس  خســت مفروضــهن. راهــه تحلیــل شــدند

نتــایج آزمــون لــون نشــان داد فــرض یکســانی . بررســی شــدند
نتایج تحلیل ). F 3و05/0p> ،09/1  =289(واریانس برقرار است 

) F 1و05/0p> ،085/0  =289( واریانس نشان داد که اثر جنسیت
معنـادار نیسـتند، ولـی    ) F 1و05/0p> ،73/2  =289(و اثر تعامـل  
ــروه   ــر گ ــادار اســت  اث ، Partial Eta Squared=689/0(معن

05/0p< ،38/668  =2891و F .(    ــان ــواهد نش ــب ش ــن ترتی ــه ای ب
در ) =63/74M(دهنــد کــه میــانگین گــروه رؤیابیننــده      مــی

 طـور معنـادار از گـروه کنتـرل     نامـه رؤیـاي شـفاف بـه     پرسش

)22/46M= (تر است بیش . 
  

  

  1  2  3  4  5  6  

            1  نامه رؤیاي شفاف نمره کل پرسش. 1

          1  016/0  شفاف يرؤیا تجربه. 2

        1  -036/0  178/0*  در دو ماه اخیر شفاف يرؤیا فراوانی دیدن. 3

      1  272/0* 185/0**  176/0*  در دو ماه اخیر شفاف يرؤیافراوانی یادآوري . 4

   1 160/0*  390/0** 037/0 252/0**  نیدروغ شدن داریبراوانی ف. 5

  1 108/0  518/0** 178/0*  092/0  130/0  یادآوري کلی رؤیا. 6
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  نامه لوینسون در گروه رؤیابینندگان و کنترل به تفکیک جنسیت هاي کتل و نمرات پرسش با عامل همبستگی نمرات رؤیاي شفاف -5جدول 

  
 

  F  )انحراف معیار( میانگین  نامه رؤیاي شفاف همبستگی با نمرات پرسش

  زنان  مردان  زنان  مردان  
  رؤیا بینندگان

  ) n= 95(مردان 
  ) n= 109(زنان 

  A  039/0  147/0-  75/8 )39/3(  06/9 )56/2(  086/0 عامل
  B  323/0  062/0-  46/8 )833/0(  23/8 )73/1(  219/0 عامل
  C  443/0-  065/0  76/16 )05/3(  25/14 )54/2(  *87/5 عامل
  E  **664/0  411/0-  58/10 )03/4(  21/11 )45/2(  253/0 عامل
  F 2/0  143/0  28/13 )29/3(  07/13 )4(  022/0 عامل
  G  391/0  135/0-  11/12 )69/1(  5/13 )3/2(  88/3 عامل
  H *494/0  246/0  94/13 )42/4(  62/14 )34/3(  249/0 عامل
  I  292/0-  208/0  62/10 )7/2(  35/8 )27/3(  *31/4 عامل
  L  447/0  139/0-  88/8 )36/2(  36/9 )97/2(  15/0 عامل
  M  182/0  *571/0-  88/9  )05/2(  35/10 )89/3(  189/0 عامل
  N  384/0  089/0-  61/10 )46/2(  07/11 )85/1(  297/0 عامل
  O  **685/0-  072/0-  52/8 )77/4(  5/9 )73/2(  505/0 عامل
  Q1  **627/0  129/0-  41/8 )93/1(  56/10 )41/1(  **12/13 عامل
  Q2  127/0-  40./  11/10 )16/4 (  78/9 )98/3(  051/0 عامل
  Q3  162/0  161/0-  17/15 )37/3(  5/13 )98/3(  7/1 عامل
  Q4  196/0  119/0-  38/10 )5/3(   14/11 )5/3(  316/0لعام

  52/1  )45/3( 65/34  )62/3( 36  103/0  691/0**  منبع درونی کنترل
  567/0  )79/6(  85/16  )99/6( 45/18  155/0  -371/0*  شانس

  368/0  )18(  5  )7/4( 09/17  349/0  -015/0  قدرت دیگران  
  کنترل

  ) n= 41(مردان 
  ) n= 48(زنان 

  

  A *736/0  01/0  22/7 )52/3(  81/9 )37/3(  816/2 لعام
  B  254/0  501/0  88/8  )14/2(  22/8 )78/1(  512/0 عامل
  C  *654/0  263/0-  25/14 )1/3(  9/14 )56/3(  176/0 عامل
  E   *698/0-  468/0  66/13 )5/2(  54/12 )87/2(  844/0 عامل
  F  38/0  *525/0-  88/11 )25/3(  81/13 )47/1(  113/3 عامل
  G  111/0-  179/0-  11/13 )61/1(  63/11 )54/2(  268/2 عامل
  H  006/0  286/0  55/11 )6/7(  36/15 )69/2(  416/2 عامل
  I 49/0-  205/0  66/9 )64/2(  81/8 )68/3(  335/0 عامل
  L  532/0-  264/0  11 )92/2(  57/9  )97/0(  5/1 عامل
  M  274/0  025/0  25/13 )01/3(  72/10 )84/1(  *13/5 عامل
  N  415/0  416/0-  5/10 )02/3(  63/8 )37/2(  12/2 عامل
  O  163/0  174/0  85/9 )23/3(  09/11 )25/2(  916/0 عامل
  Q1  52/0-  493/0-  25/8 )96/2(  54/10 )61/3(  15/2 عامل
  Q2  639/0-  251/0  71/8 )81/3(  45/9 )54/2(  247/0 عامل
  Q3  335/0  077/0-  57/13 )14/2(  9/12 )94/2(  262/0 عامل
  Q4  337/0  291/0-  13 )59/2(  72/11 )79/2(  09/1عامل

  13/0  )12/4( 5/27  )07/7( 27  455/0 -  منبع درونی کنترل
  288/0  )04/13( 5/29  )7/0( 5/34  234/0  -  شانس

  48/2  )2/3( 25/29  )82/2( 25  024/0  -  قدرت دیگران

*p< 05/0 ; **p< 01/0  
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  بحث
ضــر، شــواهدي در مــورد اعتبــار و هــاي پــژوهش حا یافتــه

نامه رؤیاي شفاف در جامعه دانشجویان دانشگاه  روایی پرسش
هاي تحلیل عـاملی تأییـدي نشـان داد     یافته. سمنان فراهم آورد

نامه از یـک عامـل غالـب اشـباع      که ساختار عاملی این پرسش
هـاي تحلیـل اعتبـار نشـان داد کـه در گـروه        یافتـه . شده اسـت 

نامه رؤیاي شفاف همسانی درونی  فاف، پرسشرؤیابینندگان ش
در گروه کل، بـرآورد اعتبـار مناسـب بـود و     . قابل قبولی دارد

هـا   نمره کـل بـراي تمـام گویـه     -همبستگی اصالح شده سؤال
هـاي ایـن    دهـد گویـه   درسطح مناسب برآورد شد که نشان می

  . ابزار داراي اعتبار کافی هستند
بیرونـی نشـان داد کـه     هاي مربوط بـه شـواهد روایـی    یافته

نامه رؤیاي شفاف با خرده مقیـاس منبـع کنتـرل     نمرات پرسش
. نامه لوینسون همبستگی متوسط و معنـادار دارد  درونی پرسش

هـاي بالگـروو و تـوکن و     این یافته از جهتی هماهنگ با یافتـه 
بالگروو و هارتنل است که به ارتباط میان منبع کنترل درونـی  

  ). 19 ،10(اف اشاره کردند با فراوانی رؤیاي شف
هـاي ایـن مطالعـه     در راستاي بررسی روایی بیرونـی، یافتـه  

ــا عوامــل شــهامت    نشــان دادنــد کــه نمــرات رؤیــاي شــفاف ب
و ) O(، هـراس )I(، حساسیت هیجـانی )E(، تسلط)H(اجتماعی 
داراي همبستگی معنادار ) Q1(کاري یا آزمایش کردن  محافظه

 1995روبـر و همکـاران در سـال    هـا بـا مطالعـه گ    این یافته. بود
آنهـا گـزارش کردنـد کـه افـرادي کـه       ). 18(هماهنگ هستند 

دیدند، در عوامل  حداقل یک بار در طی ماه رؤیاي شفاف می
کـاري یـا آزمـایش     ، محافظـه )E(، تسلط)H(شهامت اجتماعی

هاي بـاالتري در   نمره) A(و خونگرمی) F(، اشتیاق)Q1(کردن 
  ).18(سب کردند عاملی کتل ک 16نامه  پرسش

یافته دیگر این مطالعـه نشـان داد در گـروه رؤیابیننـدگان،     
همبستگی نمرات رؤیاي شفاف با فراوانـی دیـدن و یـادآوري    

شـدت همبسـتگی   . رؤیا در دو ماه اخیـر مثبـت و معنـادار بـود    
نمرات رؤیاي شفاف با بیدار شدن دروغین، ضعیف امـا مثبـت   

ول،گیتلـر و    بـا یافتـه   این یافته نیـز همسـو  . و معنادار بود هـاي د
  ). 9(هولزینگر است 

نخستین محدودیت این مطالعه مربـوط بـه شـواهد روایـی     
اگرچـه در ایـن مطالعـه بـین نمــرات     . بیرونـی ایـن ابـزار اسـت    

نامه کتـل   هاي پرسش نامه رؤیاي شفاف با خرده مقیاس پرسش
زمانی گزارش شد، اما اجراي  نامه لوینسون روابط هم و پرسش

به ویـژه هنـوز   . تري در این زمینه مورد نیاز است لعات بیشمطا

توانـد   نامـه مـی   مشخص نیست که نمرات بـاال در ایـن پرسـش   
آیـا  . بینـی کنـد یـا خیـر     وقوع رؤیاي شفاف را در افـراد پـیش  

هاي سالمت روان، آن طور کـه   نمرات باال در این ابزار با جنبه
، مـرتبط  )21 ،20 ،9(گـران گـزارش کـرده انـد      سایر پـژوهش 

در زمینه بالینی مطالعات متعددي مورد نیاز است تا نشان . است
نامـه رؤیـاي شـفاف نسـبت بـه اثـر        دهد که آیا نمرات پرسـش 

هـر چنـد کـه    . مداخالت درمانی حساسیت الزم را دارند یا نـه 
درمانی، درمان وحشت شـبانه و اخـتالل    پژوهش در زمینه قصه

که وقـوع رؤیـاي شـفاف    اند  استرس پس از سانحه، نشان داده
در نهایـت، ایـن مطالعـه    ). 25 ،24، 22(تواند اثرگذار باشد  می

هاي  بر روي دانشجویان دانشگاه سمنان اجرا شده است و یافته
یـک محـدودیت دیگـر    . آن قابل تعمیم به سایر جوامع نیسـتند 

اگرچـه افـراد گـزارش    . اسـت  1زدایـی  مربوط به حالت خواب
اند و در این مطالعـه بـه عنـوان     دیدهاند که رؤیاي شفاف  کرده

اند، اما در پژوهش حاضر هـیچ   گروه مرجع در نظر گرفته شده
کوششی براي جداسازي این حالت از رؤیاي شـفاف صـورت   

. اسـت  2محدودیت دیگر سوگیري در یـادآوري . نگرفته است
نگـر   نامه به صـورت گذشـته   هاي این پرسش بندي گزاره درجه

کننـدگان ممکـن اسـت در     این، شـرکت انجام شده است، بنابر
چنـین،   هـم . یادآوري رویـدادها دچـار سـوگیري شـده باشـند     

وجـود  . هاي همراه روانپزشکی نیز بررسـی نشـد   وجود اختالل
ها ممکن است موجب تسهیل یا عدم تسهیل دیـدن   این اختالل

هاي فوق، پیشنهاد  با توجه به محدودیت. رؤیاهاي شفاف شود
تري در مـورد شـواهد روایـی سـازه      یششود که مطالعات ب می

صورت بگیرد تا کفایت نمرات حاصل از ایـن ابـزار از لحـاظ    
چنین، ایـن پـژوهش بـر روي     هم. بین، بررسی شود روایی پیش

سایر دانشجویان کشور اجرا شود تا شـواهدي از بسـط روایـی    
شـود در مطالعـات آینـده     پیشنهاد مـی . سازه ابزار به دست آید

زدایی و سوگیري در یـادآوري، بـا    انند خوابوجود حاالتی م
هـاي بـالینی مـورد آزمـایش و غربـال قـرار        استفاده از مداخلـه 

هـاي روانپزشـکی نیـز     چنـین، وجـود سـایر اخـتالل     هم. بگیرند
تري در مورد سازه رؤیاي شفاف  بررسی شود تا شواهد روشن

  . به دست آید
  
  اريزسپاسگ

را از دکتر اویلـین   نویسندگان مقاله حاضر، کمال قدردانی
نامه رؤیاي شفاف را در اختیارمان  دول که نسخه اصلی پرسش

_______________________________________ 
1 Hypnopompic 
2 recall bias 
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چنین از کلیه دانشجویان دانشگاه سمنان، ابراز  قرار دارند و هم
  .نمایند می

پـژوهش و   از مـالی  حمایتبنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، [
  .]تعارض منافع وجود نداشته است
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Psychometric Properties of Lucid Dream Questionnaire  
on University of Semnan Students  

 
Abstract 
Objectives: The aim of the present study was to evaluate the psychometric 
properties of Lucid Dream Questionnaire in a sample of Semnan University 
students. Method: The population consisted of all the students of Semnan 
University in 2014-2015 academic year. The sample included 350 students 
selected by stratified random sampling method. All participants completed 
Lucid Dream Questionnaire, Cattell's 16 Personality Factor (16PF) questionnaire 
and Levenson Locus of Control questionnaire. Data were analyzed using 
confirmatory factor analysis and correlation with external criteria. Results: 
Lucid Dream Questionnaire has one factor with acceptable reliability. Lucid 
Dream scores had moderate correlations with social boldness, dominance, 
emotional sensitivity, phobia, and conservative by experimentation of Cattell's 
Questionnaire and also with Levenson Locus of Control (LOC) subscale. 
Conclusion: Lucid Dream Questionnaire has appropriate reliability and 
validity in university of Semnan students. 
 
Key words: lucid dreams; reliabilization; validation 
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