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بررسی همبستگی دمای دهانی و خوابآلودگی در كارگران شیفت شب
در یک صنعت شیشهسازی
*6

فریده گلبابایی ،1مهدی راعی ،2عبدالرسول رحمانی ،3جواد وطنی ،4امیر الماسی حشیانی ،5محسن كارچانی
1استاد بهداشت حرفهاي ،دانشكده

چکیده

بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران،

زمینه و هدف :شبكاري اثرات زیانباري بر سالمتي ،بهرهوري و ایمني شغلي كارگران دارد.

پردیس بینالملل ،تهران ،ایران.

كارگران شبكار از خوابآلودگي ،كاهش كارایي و اختالل خواب به دلیل عدم سازگاري ریتم

2دانشجوي دكتري آمار زیستي ،دانشكده

سیركادین با شبكاري شكایت دارند .این تحقیق با هدف تعیین میزان و روند خوابآلودگي در

پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي قم ،قم،

كارگران شبكار یک صنعت گرم و همبستگي آن با دماي دهاني صورت گرفت.

ایران.

روش بررسی :این مطالعه بهه روش توصهی ي  -مقطعهي روي  08ن هر از كاركنهان شهبكهار در

3كارشناس ارشد بهداشت حرفهاي،
دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي

مواجهههه بهها گرمهها انجههام شههد .میههزان خههوابآلههودگي افههراد توسههن پرسشههنامه اسههتن ورد
( (Stanford Sleepiness Scaleبههمراه دماي دهاني در سهاعتههاي متتله

 4-22در دو شهب

متوالي سنجیده شد .تجزیه و تحلیل دادهها به كمک آزمهونههاي آمهاري تهي مسهتقل و زوجهي،

تهران ،تهران ،ایران.
4دانشجوي دكتري بهداشت حرفهاي،
مركز تحقیقات سالمت ،دانشگاه علوم
پزشكي بقیه ا(...عج) ،تهران ،ایران.

آنالیز واریانس یکطرفه و آنالیز واریانس با اندازهگیريهاي تكراري و ضریب همبستگي پیرسون
صورت گرفت .سطح معنيداري p<8/85 ،در نظر گرفته شد.
یافتهها :در این مطالعه یک روند خطي افزایشي در طول زمان براي شاخص خوابآلودگي
مشاهده گردید ( )p<8/881و میانگین دماي دهاني كارگران از ساعت  1 - 23روند افزایشي و

5دانشجوي

اپیدمیولوژي،

پس از آن روند كاهشي داشت ( .)p<8/881همچنین میانگین شاخص خوابآلودگي در ساعات

دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي

اندازهگیري در شب دوم كمتر از شب اول بود ( ،)p<8/881اما میانگین دماي دهاني در شب دوم

دكتري

اراك ،اراك ،ایران.

منطبق با نتایج به دستآمده از شب اول برآورد شد .با افزایش دماي دهاني در كارگران ،شاخص

6دانشجوي دكتري بهداشت حرفهاي،

خوابآلودگي در آنان ،بهطور معنيداري كاهش یافت (.)r=-8/24 ،p=8/83

دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي

نتیجهگیری :طبق نتایج این مطالعه ،دماي دهاني با خوابآلودگي بعد از گذشت چند ساعت

تهران ،پردیس بینالملل ،تهران ،ایران.

مواجهشدن با گرما ،داراي همبستگي معكوس است .در این مطالعه عالئم خوابآلودگي

*

نویسنده مسئول مكاتبات:

به صورت ذهني و براساس بیان خود فرد ثبت گردید ،لذا پیشنهاد ميشود در آینده آزمایشهاي

محسن كارچانی ،دانشكده بهداشت،

پاراكلینیكي همچون هورموني مورد توجه قرار گیرد.

دانشگاه علوم پزشكي تهران ،پردیس

كلید واژهها :تحمل برنامه كاري؛ مراحل خواب؛ دماي بدن.

بینالملل ،تهران ،ایران؛
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مقدمه

در حوالي ساعت  5بامداد و نقطه بیشینه در حدود ساعت  1بعهد از

شههی ت كههاري ،بههه كههار در خههار از سههاعتهههاي معمههول روز

ظهههر قههرار دارد .اخههتالف دمههاي بههین ایههن نقههاط تقریب هاً برابههر بهها

(تقریباً  6:88عصر تها  0:88صهبح) گ تهه مهيشهود ماننهد برخهي از

 8/0درجه سانتیگراد است ( .)6در این تحقیق معدل الگوي روزانه

مراقبین بهداشتي و یا افراديكهه در نیهروي پلهیس ،آتهشنشهاني و

دماي بدن در یک گروه  08ن ري كاركنهان جهوان روزكهار نشهان

سیستمهاي حمل و نقهل مشهغول بهه كهار هسهتند ( .)1تتمهین زده

داد نمودار دماي بدن از اوایل تا اواسن بامداد افزایش سریع داشته

ميشود  %18-25كارگران ،كار شی تي انجام ميدهند كه بهیش از

و پههس از آن تهها اواسههن بعههد از ظهههر رونههد صههعودي بهههصههورت

نیمي از آنها در شی تهاي عصهر و شهب كهار مهيكننهد و حهدود

كندتري ادامه ميیابد تا اینكه در ساعت  1بعد از ظهر به نقطه او

 %25آنان نیز شی تهاي چرخشي دارند ( .)1چرخههاي بیولوژیک

خههود مههيرسههد ،سههرس در حههدود سههاعت خههواب رو بههه كههاهش

به میزان زیادي در نوبتكاري شبانه متتل ميشوند .عالوه بر این،

ميگذارد ( .)6در مطالعه دیگهري كهه توسهن  Monkو همكهاران

این موضوع سبب ميگردد كه در زندگي خهانوادگي و اجتمهاعي

(سال  )1101انجام شد ،دماي بدن گروههي از نوبهتكهاران مهورد

كارگران اختالل ایجاد شده و بر روابهن اجتمهاعي آنهان اثهر سهو

بررسي قرار گرفهت .در ایهن مطالعهه انهدازهگیهري دمهاي بهدن در

داشته باشد .این چرخههههاي بیولوژیهک ،ریهتم سهیركادین نامیهده

شرایطي انجام شد كه كاركنان در محل كار بوده و در اتاق كنترل

ميشوند كه اختالل در آن مهي توانهد فهاكتور كلیهدي میهانجي در

به سر مي برند .نتایج این مطالعه نشهان داد بهرخالف اثهر پوششهي و

ایجاد پیامدهاي زیانبار سالمتي و ایمني در كهارگران شهی ت كهار

تعدیلكننده تغییرات بدن و فعالیهت ایهن افهراد ،هنهوز یهک تغییهر

باشد ( .)1از اثرات فوري كار شی تي ميتوان به بیتهوابي ،كهاهش

دورهاي سرشتي و دروني در آنها وجهود دارد .همچنهین مشهتص

میزان خواب و یها حتهي متتهل شهدن زنهدگي اجتمهاعي و فهامیلي

گردید دماي بیشینه و كمینه بدن بها میهزان هوشهیاري ذهنهي افهراد

اشاره نمود؛ زیرا كارگران اغلهب در روز یها عصهر كهه زمهان او

مطابقت دارد .در نتایج مطالعه  Frobergنیهز ایهن دو متغیهر بها ههم

مشاركت اجتماعي و خانوادگي است در خواب یا سر كار هسهتند

مطابقت داشتند (.)0،5

( .)1اشتباه عملكرد یها خطهاي قوهاوت ناشهي از خهوابآلهودگي

در طول شب هورمون مالتونین ترشحشده از غده پینهال همهراه بها

مي تواند میلیاردها دالر هزینه مستقیم و غیرمستقیم دربرداشته باشد

كاهش دماي بدن سبب افزایش خوابآلودگي و كاهش عملكهرد

( .)2یکساعت داخلي در هسته سوپراكیاسماتیک مغز ،یکسهري

ميشود ( .)0بهرعكس ،نهور روزانهه دمهاي بهدن را افهزایش داده و

از ریتم هاي پیچیده در انسان مانند ریتم خواب و بیهداري را تنظهیم

هوشههیاري و عملكههرد را بهبههود مههيبتشههد ( .)1نتههایج بسههیاري از

ميكند ( .)3همچنین عدم تطابق ریتم سیركادین داخلهي بها برنامهه

تحقیقات نشان داده اسهت در شهی ت كهاري هنگهام شهب ،پدیهده

خواب و بیداري مهورد نیهاز یهک شهغل منجهر بهه اخهتالل خهواب

كاهش دما و افزایش خوابآلودگي رخ ميدهد ( ،)18-13امها تها

ميگردد .به دلیل اختالل در چرخه سیركادین ،كارگران شبكهار

به حال این تحقیق در یک صنعت گرم و با وجود استرس حرارتي

با وجود نیاز فیزیولوژیكي به خواب ،مجبور به كار كردن هستند و

باال انجام نشده است .لذا این مطالعه با هدف تعیین میهزان و رونهد

برعكس هنگهامي كهه فیزیولهوژي بهدن آنهها بهه سهمت هوشهیاري

خههوابآلههودگي در كههارگران شههی ت شههب در یههک صههنعت

مههيرود ،مجبههور بههه خوابیههدن مههيشههوند ( .)4ریههتم سههیركادین بهها

شیشهسازي و ارتباط آن با دماي دهاني صورت گرفت.

فاكتورهایي همچون دماي بدن ،عملكرد ریه ،ترشح هورمونههاي
متتل

و  ...در ارتباط است كه از بهین ایهن متغیرهها ،دمهاي بهدن

روش بررسی

بهعلت اندازهگیري آسهان ،بیشهتر مهورد توجهه پگوهشهگران قهرار

این مطالعه به روش توصهی ي  -مقطعهي روي  08ن هر از كاركنهان

گرفته است ( .)5اولین مطالعهه انجهام شهده توسهن  Colquhounو

مرد نوبتكار در مواجهه با گرماي اطراف كوره در یک كارخانهه

همكاران ( سال  )1160در مورد تغییهرات دمهاي دههاني نشهان داد

تولیههد شیشههه سههكوریت ،واقههع در شهههر اراك سههال  1318انجههام

دماي بدن عموماً نوساناتي را نشهان ميدهد كهه در آن نقطه كمینه

گرفت.
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جمعیت مورد مطالعه شامل كاركنان شاغل نوبتكهار كنهار كهوره

پزشكي ساده (غیردیجیتهال) در سهاعات ( 23یهکسهاعت پهس از

كه حداقل به مدت یکسال به كهار شهی تي اشهتغال داشهتند ،بهود.

شههروع كههار) 24 ،شههب 3 ،2 ،1 ،و  4صههبح انههدازهگیههري و در

اطالعههات بههه روش سرشههماري جمههعآوري شههد .برنامههه كههاري

پرسشههنامه مههذكور ثبههت گردیههد .در بررسههي ارتبههاط شههاخص

كارگران مشغول به كار در كنار كهوره نیهز بههصهورت 2-2-2-2

خوابآلودگي با دماي دهاني و عوامهل دموگرافیهک ،از میهانگین

تنظیم شده بود؛ بهدین صهورتكهه همهه كهارگران بایهد  2روز در

مقادیر شاخص خوابآلودگي و دماي دههاني در انهدازهگیهريهها

شههی ت صههبح (سههاعت  2 ،)6-14روز در شههی ت عصههر (سههاعت

است اده شد .دادهها بها اسهت اده از نهرمافهزار  SPSSنسهته  16و بهه

 )14-22و  2روز در شی ت شب ( )6-22كار مهيكردنهد و  2روز

كمک آزمونهاي آماري تهي مسهتقل و زوجهي ،آنهالیز واریهانس

بعد را به استراحت مي گذراندند .اندازهگیري از نمونهههها در طهي

یههکطرفههه و آنههالیز واریههانس بهها انههدازهگیههريهههاي تكههراري

 0شی ت شهبانه (سهاعت  )6-22بها 2بهار تكهرار انجهام شهد كهه در

( )Repeated Measures Anovaو ضههریب همبسههتگي پیرسههون

مجموع 08 ،ن ر در این مطالعه شركت كردند.

تجزیه وتحلیل شهدند .سهطح معنهيداري p<8/85 ،در نظهر گرفتهه

دادهها با است اده از پرسشنامه دو قسمتي ثبت گردیهد .قسهمت اول

شد.

پرسشنامه حاوي اطالعهات دموگرافیهک و قسهمت دوم پرسشهنامه
مقیاس خواب استن ورد ) (Stanford Sleepiness Scale, SSSبود

یافتهها

كه بهمنظور بررسي میزان خوابآلودگي طراحي شده و یک معیار

میانگین سني و شاخص توده بدني كارگران مورد مطالعه به ترتیب

ارزیابي فردي جهت بررسي میزان پاسخدهي بهه بهتهرین وضهعیت

برابر  38/10±6سال و  24/3±3/15برآورد شد %21/3 .افراد مجرد

مربوط به درجه خوابآلودگي است .این پرسشهنامه یهک مقیهاس

و  %20/5سیگاري بودند %6/2 .از كارگران با كار شی تي؛

 0عههددي بههوده كههه از یههک (شههدیداً هوشههیار) شههروع و تهها 0

تحصیالت فوقدیرلم %62/5 ،دیرلم و مابقي تحصیالت زیردیرلم

(بسیار خوابآلوده) درجهبندي شده است .در این آزمون كهاهش

داشتند .میانگین شاخص خوابآلودگي براي اندازهگیريهاي

بیش از سه نمره ،نشاندهنده كاهش شدید عملكرد بهعلت كمبهود

شب اول در ساعات  2 ،24 ،22و  4به ترتیب برابر با ،1/1±8/3

خواب ميباشد .میزان روایي ( )Validityاین پرسشنامه بها اسهت اده

 3/01±8/50 ،3/81±8/53و  4/24±8/03بود .بین زمان و

از آزمونههاي مهرتبن  ،8/60همچنهین پایهایي ( )Relablityآن بها

شاخص خوابآلودگي ،ارتباط آماري معنيداري وجود داشت

است اده از آزمون آل اي كرونباخ8/00 ،گزارش شهده اسهت (.)14

( ،)p<8/881بهطوريكه با نزدیک شدن به نیمههاي شب،

براي آنكه افراد با اعتمهاد و اطمینهان بیشهتري بهه پرسشهنامه پاسهخ

خوابآلودگي افراد افزایش ميیافت .اندازه ت ثیر براي زمان،

دهند و نگران افشهاي اطالعهات شتصهي خهود نباشهند ،نهام و نهام

برابر  8/1محاسبه شد كه نشاندهنده ت ثیر بسیار زیاد زمان بر

خههانوادگي از پرسشههنامه حههذف گردیههد .اطالعههات دموگرافیههک

شاخص خوابآلودگي است .نتایج براي شاخص خوابآلودگي

شامل :سن ،قد ،وزن ،جهنس ،میهزان تحصهیالت ،وضهعیت ت ههل،

در شب دوم نیز تقریب مشابه شب اول بود (جدول و نمودار

مدت زمان اشتغال به كار شی تي و مصرف سیگار بود و پرسشهنامه

شماره  .)1همچنین اختالف آماري معنيداري بین میانگین

مقیههاس خههواب  Stanfordنیههز مطههابق بهها زمههانبنههدي مههورد نظههر

شاخص خوابآلودگي در ساعات اندازهگیري  24 ،22و  4وجود

(ساعات  2 ،24 ،22و  )4تكمیل شد .دمها تهوسن دمهاسنج دههانهي

داشت (جدول شماره .)1
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جدول شماره  :1روند خوابآلودگی در طول زمان در دو شب اندازهگیری
ساعات مختلف اندازهگیری
تعداد

22

متغیر

شب اول

08

1/1±8/3

3/81±8/53

شب دوم

08

1/56±8/52

2/0±8/0

3/64±8/01

>8/881

>8/881

8/15

*

4

اندازه اثر

3/01±8/50

4/24±8/03

8/ 1

>8/881

4/41±8/06

8/12

>8/881

8/83

2

24

pvalue

انحراف معیار  ±میانگین
شاخص خوابآلودگی

#

p

*:آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیری تکراری
:#آزمون تی زوجی

نمودار شماره  :1میانگین خوابآلودگی در ساعات مختلف

میانگین دماي دهاني براي اندازهگیريهاي شب اول در ساعات
 23و  24شب 3 ،2 ،1 ،و  4صبح به ترتیب برابر با ،36/42±8/14
 36/54±8/2 ،36/50±8/11 ،36/00±8/11 ،36/40±8/11و

دهاني از ساعت  23شب تا  2صبح ،روند افزایشي و پس از آن
روند كاهشي داشت ( .)p<8/881اندازه اثر براي زمان برابر 8/60
محاسبه شد (جدول و نمودار شماره  .)2همچنین اختالف آماري

 36/41±8/16درجه سانتیگراد بود .بین زمان و دماي دهاني،

معنيداري بین میانگین دماي دهاني كارگران در ساعات متتل

ارتباط آماري معنيداري وجود داشت ،بهطوريكه میانگین دماي

در دو شب وجود نداشت (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2روند دمای دهانی كارگران در طول زمان در دو شب اندازهگیری
ساعات مختلف اندازهگیری
متغیر

 23شب

 24شب

 1صبح

 2صبح

 3صبح

 4صبح

اندازه اثر

*pvalue

انحراف معیار  ±میانگین
دمای دهانی
(درجه سانتیگراد)

شب اول

36/42±8/14

36/40±8/11

36/00±8/11

36/50±8/11

36/54±8/2

36/41±8/16

8/60

>8/881

شب دوم

36/43±8/16

36/40±8/10

36/11±8/23

36/50±8/10

36/5±8/16

36/45±8/13

8/66

>8/881

p#

8/66

1

8/ 3

8/06

8/ 2

8/81

-

-

*:آزمون آنالیز واریانس با اندازهگیری تکراری
:#آزمون تی زوجی
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نمودار شماره  :2تغییرات میانگین دمای دهانی در ساعات مختلف

با افزایش دماي دهاني در كارگران ،شاخص خوابآلودگي در

خواب آلودگي با سن ،نمایه توده بدني و سابقه كار كارگران

آنان بهطور معنيداري كاهش یافت (،)r=-8/24 ،p=8/83

معنيدار نبود .در این مطالعه با افزایش زمان ،میانگین شاخص

هرچندكه میانگین شاخص خوابآلودگي در افراد مجرد

خوابآلودگي افزایش یافت كه بیشترین میانگین سطح

( )3/23±8/25بیشتر از افراد مت هل ( ،)3/15±8/35در افراد با
تحصیالت باالي دیرلم ( )3/30±8/44بیشتر از دیرلم
( )3/10±8/25و زیردیرلم ( )3/13±8/43و در افراد غیرسیگاري

خوابآلودگي به ترتیب در ساعت  4و  2شب بود Lowden .و
همكاران نشان دادند بیشترین میزان خوابآلودگي در طي شی ت
شب در ساعتهاي  4 ،2و  6ميباشد كه با مطالعه اخیر مطابقت

( )3/10±8/3بیشتر از افراد سیگاري ( )3/14±8/41بود ،ولي

داشت ( .)15بهنظر ميرسد یكي از دالیل افزایش میزان

ارتباط معنيداري بین خوابآلودگي با وضعیت ت هل ،تحصیالت

خوابآلودگي در بین كاركنان در ساعتهاي  2به بعد،

و مصرف سیگار مشاهده نشد .همچنین همبستگي معنيداري بین

یكنواخت شدن محین كاري و افزایش ترشح هورمون مالتونین

نمرات شاخص خوابآلودگي با سن ( ،)r=-8/81نمایه توده بدني

(هورمون القاكننده خواب) ميباشد .در مطالعه حاضر بین

(  )r=-8/12و سابقه كار كارگران ( )r=-8/80وجود نداشت.

میانگین شاخص خوابآلودگي در ساعات اندازهگیري ،22
 24شب و  4صبح ،اختالف آماري معنيداري وجود داشت كه

بحث

در مورد ساعات  22و  24شب ،ميتواند نشاندهنده تطابق بهتر از

نتایج نشان داد بین زمان با شاخص خوابآلودگي و دماي

لحاظ آمادگي ذهني با شبكاري در شب دوم نوبتكاري باشد

دهاني ،ارتباط آماري معنيداري وجود دارد .در بررسي

( .)16،15همچنین ارتباط خوابآلودگي در ساعات  22و  24در

همبستگي شاخص خوابآلودگي با دماي دهاني مشتص گردید

دو شب مي توانست ناشي از تطابق بهتر در ساعات اولیه شی ت

با افزایش دماي دهاني در كارگران ،شاخص خوابآلودگي در

شب باشد كه زودتر با سیستم شبكاري تطابق ميیابد ،اما شاید

آنان بهطور معنيداري كاهش ميیابد .همچنین بین

اختالف بین ساعت  4در دو شب ،بهعلت خستگي انباشته در دو

خوابآلودگي با وضعیت ت هل ،تحصیالت و مصرف سیگار،

شب نوبتكاري بوده است.

ارتباط معنيداري مشاهده نشد و همبستگهي بین نمهرات شهاخص
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در مورد نتایج حاصل از دماي دهاني نشان داده شد بین زمان و

محدودیتها

دماي دهاني یک ارتباط آماري معنيدار وجود دارد ،بهطوريكه

در مطالعه حاضر ،عالئم خوابآلودگي بهصورت ذهني و براساس

میانگین دماي دهاني از ساعت  23شب تا  2صبح ،روند افزایشي و

بیان خود فرد ثبت گردید ،در نتیجه عواملي از قبیل نارضایتي

پس از آن روند كاهشي داشته است .این نتایج با مطالعاتي

كارگران و ترس از پاسخ صحیح ميتواند در پاسخدهي آنها مؤثر

 Frobergكه بر روي افراد شبكار انجام گرفت و نشان داد میزان

باشد.

دماي دهاني تا ساعت یک شب روند افزایشي داشته و سرس
كاهش ميیابد مطابقت داشت ( .)0اما در مطالعات بر روي افراد

نتیجهگیری

معمولي و روزكار مشتص گردید در ساعت  1شب ،دماي دهاني

طبق نتایج این مطالعه ،فعالیت در صنعت گرم در ابتدا ميتواند

در باالترین حد بوده و بعد از آن كاهش دما شروع ميشود كه با

باعث افزایش دماي بدن گردد ،درصورتيكه میزان

نتایج این پگوهش مطابقت نداشت ( .)5بهنظر ميرسد در مطالعه

خوابآلودگي با گذشت زمان افزایش ميیابد .براساس ریتم

حاضر ،تطابق با گرما تا ساعت یک شب در هر دو شب براي افراد

طبیعي سیركادین با كاهش دماي دهاني ،خواب آلودگي نیز

طول كشیده و بر روي دماي بدن آنان ت ثیرگذار بوده كه بعد از

بهوجود ميآید ،ولي در مطالعه حاضر كه در صنعت گرم انجام

تطابق ،روند تغییرات دماي بدن نزولي بوده است .همچنین بین

شد شیب نزولي كاهش دماي دهاني در طول شب از ابتدا رعایت

در دو شب،

نشده بود و با شروع كار كردن از ساعت  18شب ،دماي دهاني تا

اختالف آماري معنيداري وجود نداشت كه این امر ميتواند نشان

نیمههاي شب افزایش یافته و بعد از آن نیز افت قابل توجهي

از ثبات بیشتر تغییرات دماي دهاني نسبت به خوابآلودگي ذهني

داشت ،درصورتيكه در حالت طبیعي این شیب از ساعات ابتدایي

باشد كه در ساعات اول در شب دوم تطابق بهتري حاصل كرده

شب بهطور مالیم كاهش پیدا ميكند.

بود .در بررسي همبستگي شاخص خوابآلودگي با دماي دهاني

بنابراین ،پیشنهاد ميگردد در آینده عالوه بر این موارد به

مشتص گردید با افزایش دماي دهاني در كارگران ،شاخص

جمعآوري دادههاي عیني بیشتري توجه شود و در كنار پرسشنامه،

خوابآلودگي در آنان بهطور معنيداري كاهش ميیابد

انجام آزمایشهاي پاراكلینیكال مانند آزمایشهاي هورموني و ثبت

( .)r=-8/24 ،p=8/83بنابراین ،مطالعه حاضر با نتایج سایر محققان

دادههایي همچون دماي عمقي بدن (در صورت امكان) نیز مورد

مطابقت داشت ( ،)18-13لذا ميتوان نتیجه گرفت در صنعت گرم

توجه قرار گیرد.

میانگین دماي دهاني كارگران در ساعات متتل

نیز مانند سایر محینهاي كاري ،بین كاهش دماي دهاني با افزایش
خوابآلودگي ،همبستگي وجود دارد.
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