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 چکیده

اخت ی شهر تهران بوده است. این مطالعه با هدف شنها خواب کارتناجتماعی  –جمعیتی  های ویژگیموضوع این مطالعه بررسی 

 مؤؤثر نظری مختلف در خصوص عوامل  اندازهای چشماین جامعه آماری انجام شده است.  خوابی کارتنبر میزان  مؤثرمتغیرهای 

 هؤای  نظریؤه سازمانی اجتماعی، پیونؤد اجتمؤاعی هیرشؤی و     های نظریهمورد بررسی قرار گرفته و  خانمانی بیبر بروز و گسترش 

. جامعؤه  انؤد  قرارگرفتؤه ین الگوی نظری و فرضیات در چارچوب نظری تحقیق مؤورد اسؤتفاده   جهت تدو یخانمان بی کننده تبیین

نفؤر در زمؤان مراجعؤه     272خاوران در جنوب شرق تهران به تعؤداد   گرمخانهحاضر در  خانمان بیکلیه افراد آماری این تحقیق 

تحقیق پیمایش و ابؤزار مؤورد اسؤتفاده پرسشؤنامه     روش . اند قرارگرفتهتمام شماری مورد بررسی  صورت بهمحقق بوده است که 

انجام شده اسؤت.   SPSS افزار نرممحقق ساخته بوده است. تجزیه و تحلیل اطالعات با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در 

ده اسؤت و  اسؤتفاده شؤ   خوابی کارتنمتغیر وابسته میزان از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط متغیرهای مستقل با 

مرکزی و پراکندگی و همچنین نتایج آزمون همبستگی  ای کنندهجداول فراوانی و مشخص  صورت بهحاصل از پژوهش  های داده

استفاده شؤده   خوابی کارتنمتغیر وابسته میزان  بینی پیشارائه شده است. در سطح باالتر تحلیل از رگرسیون چند متغیره برای 

سنی در گروه جمعیت فعؤال   ازلحاظ ها خواب کارتناز  ای عمدهکه به لحاظ جمعیت شناختی بخش  دهد مینشان  ها یافتهاست. 

از هم پاشؤیده اسؤت. تنهؤا     شان خانوادهیا  اند ندادهیا تشکیل خانواده  ها خانمان بیدرصد از  01بیش از  درمجموع. گیرند میقرار 

خؤاوران   خانه گرمی ساکن در ها خواب کارتننزدیک به کل  ای عمدهبخش . اند شاغلکه  اند کردهاعالم  ها خانمان بیدرصد از  7/7

. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان داد که بین متغیرهای شبکه اجتمؤاعی، میؤزان فشؤار    دهند میرا قشر پایین جامعه تشکیل 

یؤزان پیوسؤتگی و میؤزان    اجتماعی، میزان حمایت اجتماعی، میزان گرایش به مصرف مواد مخدر، میزان وجود محرک منفی، م

کؤه   دهؤد  مؤی ارتباط آمؤاری معنؤادار وجؤود دارد و تحلیؤل رگرسؤیونی نشؤان        خوابی کارتنقربانی شدن با متغیر وابسته میزان 

 متغیر میزان شبکه اجتماعی است.  خوابی کارتنبرای  بین پیشمتغیر  ترین مهم
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