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Background and Objective: Mental fatigue usually occurrs as a result of
long-term cognitive activities. Mental fatigue could have important effects
on the daily lives of healthy people. Therefore, the purpose of this study was
to estimate mental fatigue and its impact on staff performance.
Materials and Methods: This descriptive analytic study was performed on
10 staff with a mean age of 36±6.19 years. To evaluate the performance of
the participants, they were asked to read a text with spelling errors and then
correct them. This test was performed in 5 steps of 15 min during which
electroencephalography (EEG) was performed. At each step, the Karolinska
Sleepiness Scale (KSS) was completed by the staff. The data were analyzed
statistically by the repeated measures ANOVA and Pearson correlation
coefficient.
Results: According to the results, the brain waves decreased during the
experiment, which was indicative of increased mental fatigue. The EEG was
recorded as 213.14±59.98 and 77.68±21.68 in the first and last 15 min,
respectively. In addition, the participants were reported their fatigue by KSS,
based on which the performance of the participants was shown to decrease
from 27.3±4.53 to 17.5±5.19.
Conclusion: The EEG facilitates the investigation of mental fatigue over
different periods of time. As the results indicated, mental fatigue caused by
long-term cognitive activities could result in the reduction of the accuracy,
focus, and consciousness of the staff. Finally, increased mental fatigue led
to the recution of the quality of individuals’ performance.
Keywords: Electroencephalography; Karolinska Sleepiness Scale; Mental
fatigue; Performance
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بررسی خستگی ذهنی و تأثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشکده بهداشت با استفاده از امواج
الکتروانسفالوگرافی
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1397/10/30 :
تاریخ پذیرش مقاله1397/12/19 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :خستگی ذهنی معموالً در پی فعالیتهای طوالنی مدت شناختی مشاهده میشود .خستگی
ذهنی میتواند اثرات مهمی بر زندگی روزمره افراد سالم داشته باشد .در این ارتباط ،مطالعه حاضر با هدف
برآورد خستگی ذهنی و تأثیر آن بر عملکرد کارمندان انجام شد.
مواد و روشها :مطالعه توصیفی– تحلیلی حاضر در مورد  10کارمند ( 36±6/19سال) انجام شد .بهمنظور
بررسی عملکرد از شرکتکنندگان خواسته شد که متنی با غلطهای امالیی را مطالعه کنند و آنها را تصحیح
نمایند .این آزمایش در پنج مرحله  15دقیقهای انجام شد و  )Electroencephalography( EEGدر تمامی
مراحل ثبت گردید .در هر مرحله مقیاس خوابآلودگی کارولینسکا ()KSS: Karolinska Sleepiness Scale
توسط افراد تکمیل شد و دادهها توسط آزمون آنالیز واریانس اندازهگیری مکرر و ضریب همبستگی Pearson
مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
یافتهها :نتایج نشان دادند که امواج مغزی در طول آزمایش کاهش یافتهاند که این امر نشاندهنده افزایش
خستگی ذهنی میباشد .در پژوهش حاضر امواج  EEGثبتشده در  15دقیقه اول و انتهایی بهترتیب معادل
 213/14±59/98و  77/68±21/68بهدست آمد .شرکتکنندگان در این مطالعه خستگی خود را توسط KSS
گزارش نمودند که بر مبنای نتایج ،عملکرد آنها از  27/4±3/53به  17/5±5/19کاهش داشت.
نتیجه گیری :در این پژوهش نشان داده شد که با استفاده از  EEGمیتوان به بررسی خستگی ذهنی در
مدت زمانهای مختلف پرداخت .همانگونه که مشاهده گردید ،خستگی ذهنی در فعالیتهای شناختی طوالنی
مدت میتواند باعث کاهش دقت ،تمرکز و هوشیاری کارمندان شود .در پژوهش حاضر افزایش خستگی ذهنی
منجر به کاهش عملکرد و کیفیت فعالیت افراد گردید.
واژگان کلیدی :الکتروانسفالوگرافی؛ خستگی ذهنی؛ عملکرد؛ مقیاس خوابآلودگی کارولینسکا

مقدمه
خستگی ذهنی عبارت است از خستهشدن جسم یا روح که
میتواند بر اثر استرس ،کار زیاد ،مصرف زیاد دارو و یا بیماری
جسمی و روحی ایجاد شود [ .]1از عوامل ایجادکننده خستگی
میتوان به ساعت کاری طوالنی ،گرما یا سرمای بیش از اندازه،
کمبود یا فزونی روشنایی ،خواب کم و نامنظم ،اختالالت
فیزیولوژیک و نورولوژیک ،فعالیت یکنواخت ،مشکالت اجتماعی
و خانوادگی و شیفت شب اشاره کرد [ .]2نقص در وظایف ادراکی
و شناختی منجر به اختالل در عملکرد و کارایی فرد میگردد
42

[ .]3مطالعات نشان میدهند که با باالرفتن سطح وظیفه،
خستگی ذهنی افزایش پیدا میکند [ .]1،4هنگامی که افراد برای
مدت زمان طوالنی درحال انجام وظیفهای نیازمند استفاده از
عملکردهای شناختی هستند ،اغلب خستگی ذهنی را تجربه
خواهند کـرد که انعکاس این خستگی ،عملکرد کاری رو به افول،
کاهش انگیزه برای ادامه کار و افزایش در میزان و شدت اشتباهات
میباشد [ .]5مسأله مهم این است که افراد خسته به لحاظ ذهنی
اغلب به سختی قادر بـه حفظ توجه و تمرکز بوده و به راحتی
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محمدی و همکاران

پریشان و حواسپرت میشوند که این امر بیانگر اثرات خستگی
ذهنی بر میزان توجه میباشد [ .]6هنگامی که فرد خسته میشود،
مشکالتش در حفظ توجه و تمرکز بر کار افزایش مییابد .در فرایند
خستگی ذهنی ،شخص درحال گذر از حالت هوشیاری به خستگی
میباشد [ .]7خستگی ذهنی عملکرد ذهن را معیوب کرده و چابکی
را کاهش میدهد و بهصورت تدریجی یا یکجا باعث کاهش
رغبت به انجام کار میشود [ .]2عالوهبراین ،خستگی میتواند بر
دستگاه قلب و عروق تأثیر بگذارد و بهوجودآورنده بیماریهای
روانی ،کندی ذهن ،بیخوابی ،ضعف ،کاهش حافظه ،افزایش
ناخوشی ،عدم تعادل و حتی درد ماهیچهای باشد [ .]8همچنین،
مشاهده شده است که خستگی مفرط کارکنان در بسیاری از
موارد موجب کاهش کمیت و کیفیت فعالیت میگردد [.]2
معیارهای مختلفی برای سنجش خستگی ذهنی مطرح شده
اند که میتوان آنها را به معیارهای ذهنی ،روانشناختی،
عملکردی و فیزیولوژیکی دستهبندی کرد .در روشهای ذهنی از
پرسشنامههای استانداردی همچون مقیاس خوابآلودگی
کرولینسکا ( )KSSاستفاده میشود [ .]9-11اعتبارسنجی این
مقیاس به وسیله متغیرهای  EEGتوسط  Kaidaانجام شده است
که نشاندهنده اعتبار باالیی در اندازهگیری سطح هوشیاری می
باشد [ .]12برخی از محققان برای سنجش تغییرات فیزیولوژیکی
افراد از فعالیتهای مغزی مانند الکتروآنسفالوگرافی ( )EEGبه
عنوان وسیلهای برای ردیابی حاالت شناختی استفاده کردهاند
[ .]13،14با استفاده از این روش میتوان چهار الگوی الکتریکی
مختلف در قشر مغز انسان را ثبت نمود .این الگوهای موجی
شامل :امواج بتا ( 13-32هرتز؛ نشاندهنده سطح هوشیاری باال
و بیداری) ،آلفا ( 2-13هرتز؛ نشاندهنده آرامش و فرد بیدار با
چشمان بسته) ،تتا ( 2-4هرتز؛ نشاندهنده خستگی و افسردگی)
و دلتا ( 2/5-4هرتز؛ نشاندهنده سطح هوشیاری پایین و
خوابآلودگی) میباشند [ .]15در بیشتر مطالعات مشخص شده
است که تغییرات فعالیت تتا و دلتا با خستگی مرتبط میباشد
[ .]16در این راستا Zhang ،و همکاران نشان دادند که با افزایش
سطح خستگی ذهنی فیزیولوژیکی ،توان نسبی ریتمهای تتا ،آلفا
و بتا کاهش مییابد؛ درحالی که توان نسبی ریتم دلتا افزایش
پیدا میکند [.]17
خستگی یکی از مهمترین مسائل در محیطهای کاری میباشد
که به شکلهای مختلفی بروز میکند؛ به همین دلیل نمیتوان آن
را با یک آزمون یا تغییر عملکرد ارزیابی نمود [ .]18برای
اندازهگیری خسـتگی در محیط کاری باید در ابتدای امر ویژگی
های فیزیولوژیک مرتبط با خستگی را شناخت و سپس اقدام به
اندازهگیری و ارزیابی نمود [ .]19باید خاطرنشان ساخت که نمی
توان خستگی را بهطور مستقیم اندازهگیری نمود؛ اما میتوان برخی
از عالئم مرتبط بـا خستگی را شناسایی کرد و یا نشانههای
فیزیولوژیک و روانی مرتبط با این عالئم را اندازهگیری نمود؛ از این
رو ،در مطالعه حاضر تالش شده است تا از یک سو خستگی ذهنی
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کارمندان به وسیله  EEGکه یک روش عینی میباشد در کنار یک
روش ذهنی مورد بررسی قرار گیرد و از سوی دیگر بتوان عملکرد
افراد را به مرور زمان مورد ارزیابی قرار داد.
مواد و روشها
در مطالعه توصیفی -تحلیلی حاضر  10کارمند دانشکده
بهداشت (پنج مرد و پنج زن) با محدوده سنی  25تا  55سال
( )36±6/19مشارکت نمودند .پیش از انجام آزمون ،پرسشنامه
ارزیابی شیوه زندگی که در زمینه موارد منع پزشکی مانند بیماری
شدید ،مصرف دارو ،سوءمصرف مواد مخدر و مشکالت روحی یا
روانی میباشد ،بهعنوان معیار ورود به مطالعه مورد استفاده قرار
گرفت [ ]20و افرادی که بر مبنای این معیار شرایط شرکت در
پژوهش را نداشتند از مطالعه کنار گذاشته شدند .این مطالعه
رأس ساعت  8:30صبح به مدت  75دقیقه در یک محیط
آزمایشگاهی کنترلشده از نظر دما و صدا انجام شد .از شرکت
کنندگان خواسته شد که از مصرف کافئین یا چای تقریباً چهار
ساعت قبل از مطالعه و مصرف سیگار  24ساعت قبل از آن
اجتناب نمایند [ .]21شایان ذکر میباشد که الزامات رعایت
اخالق در پژوهش در مطالعه حاضر رعایت گردیده است؛ به نحوی
که مشارکتکنندگان ابتدا از محتوای آزمون مطلع شده و سپس
بهطور داوطلبانه در مطالعه شرکت نمودند.

اندازهگیری فیزیولوژیکی
در این پژوهش از دستگاه پرتابل  NeXus-4ساخت کمپانی
مایند مدیا ()Mind Media B.V. Company, Netherlands
با فرکانس نمونهبرداری  1024هرتز و بهصورت  24بیتی با
استفاده از الکترودهای فعال سیگنالهای  EEGاستفاده گردید.
سپس ،اطالعات ثبتشده به کامپیوتر انتقال داده شدند و به
وسیله نرمافزار  BioTraceپردازش گردیدند .این نرمافزار برای
پردازش سیگنال  EEGو یا دیگر دادههای الکتروفیزیولوژیکی و
نیز حذف ارتیفکت و اغتشاش ،سیگنالها را مورد پردازش قرار
میدهد .برای قراردادن الکترودها از استاندارد بینالمللی 10-20
به همراه کاله قابل تنظیم مخصوص ثبت  EEGاستفاده شد .به
منظور اندازهگیری خستگی ذهنی ،الکترودهای  Ag/AgClدر
نقاط  F4 ،P3 ،P4و  F3با استفاده از ژل ( Nuprepجهت آماده
سازی پوست) روی سر قرار گرفتند .مطابق با دستورالعمل
دستگاه ،الکترود زمینه یا مرجع ( A2سفید) بر روی گوش راست
قرار داده شد [.]22

آزمون خستگی ذهنی
پیش از شروع آزمون از شرکتکنندگان خواسته شد به مدت
 75دقیقه در پنج مرحله  15دقیقهای روی صندلی تهیهشده
برای انجام آزمون مستقر شوند تا کاله براساس سایز سر شرکت
کنندگان و مطابق با دستورالعمل سازنده تنظیم گردد .در مرحله
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اول شرکتکنندگان بدون انجام هیچگونه فعالیتی مینشستند؛
اما در مرحله دوم تا پنجم بهمنظور بررسی دقت و عملکرد ،یک
متن ادبی را مطالعه نمودند و تعداد غلطهای امالیی موجود در
متن را مشخص کردند؛ بهطور همزمان فعالیت امواج مغزی آنها
توسط  EEGثبت شد .در ابتدای مطالعه و پس از هر  15دقیقه،
مقیاس  KSSتوسط افراد تکمیل گردید تا هوشیاری و شدت آن
طی آزمایش بهدست آید .در ارتباط با این مقیاس ،شرکت
کنندگان مجاز به نشاندادن یک مقیاس نه امتیازی ( :1کامالً
هوشیار و  :9بسیار خوابآلود) بودند که بهترتیب پایینترین و
باالترین مقدار شدت خستگی را نشان میدهد [.]23
آنالیز EEG

پس از ثبت سیگنال ،مرحله اساسی برای استخراج اطالعات
مهم از آن ،پیشپردازش سیگنال میباشد .سیگنال  EEGثبت
شده آغشته به نویز و مصنوعاتی است که از جایی غیر از مغز
منشأ میگیرند .منبع نویز و مصنوعات موجود در سیگنال شامل:
حرکت ماهیچههای بدن ،حرکت چشم و پلکزدن ،ضربان قلب و
تجهیزات الکتریکی میباشد .نویزهایی همچون فرکانس 50یا 60
هرتز برق شهر نیز بر سیگنالهای  EEGتأثیر دارند .برای حذف
اثر نویز برق شهر عموماً سعی میشود که وسایل ثبت تا حد امکان
ایزوله گردند NeXus-4 .با استفاده از تکنیک قابلحملبودن از
کابلهای پوششدادهشده با کربن استفاده میکند که هر کابل از
سیستم تا انتهای الکترود نسبت به پالسهای اضافی محافظت
میشود و نیازی به فیلترهای کاهشدهنده نویز ندارد [.]24
بهمنظور حذف مصنوعات فیزیولوژی همچون آرتیفکتها و
حرکات چشم ،دادهها توسط نرمافزار  BioTraceسازگار با خود
دستگاه فیلتر گردیدند .جهت تحلیل کمی نتایج و پردازش
سیگنالها نیز از یک فرایند ریاضی پیچیده به نام الگوریتم
تبدیل فوریه سریع ( )FFT: Fast Fourier Transformاستفاده
میشود .شایان ذکر است که تمام دادهها توسط نرمافزار
 BioTraceو با استفاده از  ،FFTامواج ثبتشده به عدد و اعداد
نیز به نوبه خود به تصاویر و نمودارها تبدیل شدند [.]22

آنالیز دادهها
در این پژوهش بهمنظور بررسی نرمالبودن توزیع دادهها از
آزمون  Kolmogorov–Smirnovاستفاده گردید .سپس برای
بررسی اثرات زمان بر متغیرهای مختلف (مانند عملکرد و اندازه
گیری خستگی ذهنی) از ضریب همبستگی  Pearsonاستفاده
شد .عالوهبراین ،از آزمون  tزوجی برای مقایسه ابزار متغیرها در
مراحل ابتدایی و انتهایی بهره گرفته شد .همچنین ،آزمون آنالیز
واریانس اندازهگیری مکرر برای  ،KSSاندازهگیریهای فعالیت
 EEGو عملکرد در هر مرحله صورت گرفت .در ادامه ،تجزیه و
تحلیل چندمتغیره واریانس برای زمان و عملکرد انجام شد و
نسبتهای  -Fچندمتغیره قابل مقایسه با استفاده از درجه تک
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آزادی به وسیله نرمافزار  SPSS 22تجزیه گردید.
یافتهها
در این مطالعه یافتهها به چندین بخش تقسیم شدهاند که
معیار ذهنی  KSSو به دنبال آن تجزیه و تحلیل  EEGو
همچنین بررسی ارتباط عملکرد کارمندان با استفاده از آنها
انجام شده است.

مقیاس خودگزارشدهی
مقیاس خودگزارشدهی تکمیلشده توسط شرکتکنندگان
در شکل  1ارائه شده است .شرکتکنندگان در این آزمایش
گزارش نمودند که وقتی کار تمام میشود ،احساس خستگی و
خوابآلودگی میکنند .در این پژوهش نمرات  KSSاز طریق
تجزیه و تحلیل آزمون آنالیز واریانس اندازهگیری مکرر با زمان
اندازهگیری در هر مرحله بررسی شدند .میانگین و انحراف معیار
مقیاس خودارزیابی ( )KSSدر  15دقیقه اول و آخر بهترتیب
معادل  2/7±0/83و  )F=11/48 ،P≤0/05( 5/7±1/15بهدست
آمد .نتایج نشان میدهند که بین  KSSدر  15دقیقه اول و آخر
اختالف معناداری وجود دارد.

دقت و عملکرد
در مرحله اول شرکتکنندگان بدون هیچگونه فعالیت ذهنی
بودند .در ادامه میانگین و انحراف معیار شرکتکنندگان از مرحله
 2تا  5بهترتیب معادل  20/7±4/92 ،24±4/69 ،27/4±3/53و
 17/5±5/19بهدست آمد .تجزیه و تحلیل آزمون آنالیز واریانس
اندازهگیری مکرر حاصل از عملکرد در مرحله  2تا  5با زمان اندازه
گیری معادل ( )F=68/51 ،P≤0/05بود .نتایج نشان دادند که
عملکرد کارکنان در  15دقیقه اول و آخر اختالف معناداری وجود
دارد.
آنالیز امواج EEG

تغییرات قدرت آلفا ،بتا و تتا در قسمت فرونتال و پاریتال در
آزمون آنالیز واریانس اندازهگیری مکرر با زمان اندازهگیری (15
دقیقه اول تا آخر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج این
تغییرات در جدول  1ارائه شده است .همانگونه که مشاهده می
گردد ،میانگین توان موج آلفا در آزمون آنالیز واریانس اندازهگیری
مکرر با زمان اندازهگیری معادل ( )F=1/89بوده است که
نشاندهنده کاهش میانگین توان موج از  15دقیقه ابتدایی تا انتهایی
میباشد .نتایج آزمون  tزوجی نیز گویای آن بودند که تغییرات توان
آلفا در  15دقیقه اول و آخر اختالف معناداری دارد .از سوی دیگر،
میانگین توان موج بتا در آزمون آنالیز واریانس اندازهگیری مکرر با
زمان اندازهگیری معادل ( )F=0/58بهدست آمد که نشان میدهد
موج بتا در  15دقیقه انتهایی نسبت به  15دقیقه ابتدایی کاهش
یافته است .این نتایج بیانگر آن بودند که تغییرات توان بتا در 15
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در  15دقیقه اول و آخر اختالف معناداری داشتهاند.
یافتههای حاصل از امواج ثبتشده آلفا ،بتا و تتا در شکل 2
نشان میدهند که این امواج در  15دقیقه اول (استراحت) تا
دقیقه  ،30سیر نزولی داشتهاند .در مرحله اول موج تتا بیشتر از
امواج دیگر بوده است؛ اما در مرحله دوم جایگزین موج آلفا شده
و در ادامه در مرحله سوم ،موج بتا بیشتر از موج تتا بوده است.
عالوهبراین ،در مرحله چهارم امواج به یکدیگر نزدیک بودهاند؛ اما
در مرحله آخر ،آلفا و بتا بهترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار
بودهاند؛ اما در مجموع تمامی امواج سیر نزولی داشتهاند.
توان  EEGبین  10شرکتکننده در پنج مرحله آزمایش در
شکل  3نشان داده شده است .همانگونه که مشاهده میشود ،از

دقیقه اول و آخر اختالف معناداری دارد .عالوهبراین ،میانگین توان
موج تتا در آزمون آنالیز واریانس اندازهگیری مکرر با زمان اندازه
گیری معادل ( )F=7/77بود .نتایج نشان میدهند که موج بتا
دارای تغییرات جزئی در مرحله انتهایی نسبت به مرحله ابتدایی
بوده است .نتایج آزمون  tزوجی نیز حاکی از آن بودند که تغییرات
توان تتا در  15دقیقه اول و آخر اختالف معناداری وجود دارد.
در ادامه ،تغییرات فعالیت  EEGدر آزمون آنالیز واریانس اندازه
گیری مکرر با زمان اندازهگیری ( 15دقیقه اول تا آخر) مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت که بر مبنای نتایج ،متوسط توان EEG
در  15دقیقه اول نسبت به  15دقیقه انتهایی ( )F=5/95کاهش
داشت .نتایج آزمون  tزوجی نشان دادند که تغییرات توان EEG

6
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مقیاسKSS

4
3
2
5

3

4

1

2

مراحل

شکل  :1مقیاس خودگزارشدهی  KSSدر  5مرحله ( 0 :1تا  15دقیقه؛  15 :2تا  30دقیقه؛  30 :3تا  45دقیقه؛  45 :4تا  60دقیقه؛  60 :5تا  75دقیقه)
جدول  :1میانگین توان امواج مختلف در  15دقیقه ابتدایی و انتهایی
میانگین توان موج (میکرو ولت مربع بر هرتز)

میانگین توان موج (میکرو ولت مربع بر هرتز)

 15دقیقه ابتدایی

 15دقیقه انتهایی

(میانگین±انحراف معیار)

(میانگین±انحراف معیار)

12/58±9/98
6/4±3/55
14/87±9/65
213/14±59/98

8/53±5/36
6/1±2/28
7/3±3/38
77/68±21/68

پارامتر
آلفا
بتا
تتا
EEG

سطح
معناداری
0/003
0/004
0/02
0/05
16
14
12
توان امواج µV2/Hz

10
8
6

4
2
0
5

تتا

بتا

 4آلفا

مراحل
3

2

1

شکل  :2توان امواج آلفا ،بتا و تتا در  5مرحله ( 0 :1تا  15دقیقه؛  15 :2تا  30دقیقه؛  30 :3تا  45دقیقه؛  45 :4تا  60دقیقه؛  60 :5تا  75دقیقه)
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خستگی ذهنی و امواج الکترومغناطیس
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مراحل

شکل  :3توان  EEGبین  10شرکتکننده در پنج مرحله ( 0 :1تا  15دقیقه؛  15 :2تا  30دقیقه؛  30 :3تا  45دقیقه؛  45 :4تا  60دقیقه؛  60 :5تا  75دقیقه)

مرحله اول که افراد بدون هیچگونه فعالیت ذهنی بودهاند تا مرحله
دوم که شروع به انجام فعالیت ذهنی نمودند ،بیشتر افراد کاهش
نسبتاً شدید توان موج  EEGرا نشان دادهاند که این امر حاکی
از افزایش ناگهانی خستگی ذهنی در آنها در مرحله دوم با شروع
فعالیت ذهنی میباشد .در ادامه مشاهده میشود که افراد در
مراحل مختلف انجام فعالیت ذهنی ،تغییرات زیادی تا پایان انجام
آزمایش نداشتهاند و برخی از آنها تغییرات قابل مشاهدهای را در
تمامی مراحل آزمایش از خود نشان ندادهاند؛ بهطوری که نمودار
آنها از مرحله ابتدایی تا انتهایی نوسانات بسیار کمی داشته است.
در ارتباط با شرکتکننده شماره  3مشاهده میشود که این فرد
به همان سرعتی که در مرحله دوم کاهش در فعالیت توان EEG
داشته است ،در گذر از مرحله سوم به چهارم ،افزایش در توان
 EEGرا نشان داده است؛ اما در مراحل دوم تا سوم و از
مرحله چهارم به پنجم بهصورت ثابت بوده است .برخی از
شرکتکنندگان دیگر از جمله شرکتکنندگان شماره  2و  7در
ابتدای آزمون میانگین توان پایینی داشتهاند و در ادامه با تغییرات
جزئی ،افزایش را نشان دادهاند؛ اما در مجموع این افراد در تمام
مراحل دارای میانگین توان پایینی بودهاند.
بحث
مطالعه حاضر به بررسی تغییرات توان  EEGو شاخصهای
آن در بین کارمندان دانشکده بهداشت در شرایط بدون فعالیت
ذهنی و همراه با فعالیت ذهنی پرداخته است .برخی از مطالعات
نشان دادهاند که جهت ارزیابی تالش فکری کارکنان در شرایط
کاری نیاز است که از ترکیب معیارهای فیزیولوژیکی ،ذهنی و
عملکردی استفاده شود [ .]25،26بر این اساس ،در مطالعه حاضر
از ترکیب  ،EEGمقیاس  KSSو انجام وظیفه مطالعه بهعنوان
ارزیابی عملکرد ذهنی کارمندان دانشکده بهداشت استفاده
گردید .نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهند که عملکرد
شرکتکنندگان در دورههای آزمایش بیش از حد کاهش یافته
است .این کاهش در عملکرد به همراه افزایش خستگی به وسیله
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مقیاس خودگزارشدهی خستگی توسط شرکتکنندگان اعالم
شده است .عالوهبراین ،قدرت طیفی اندازهگیری امواج تتا ،آلفا و
بتا در طول زمان با وظیفه کاهش یافته است .این نتایج ،یافته
های حاصل از مطالعات گذشته که در آنها کاهش قدرت طیفی
امواج در افزایش خستگی ذهنی گزارش شده است را تأیید می
کند []27-29؛ بنابراین ،این آزمایش موفق به القای خستگی
ذهنی در شرکتکنندگان بوده است.
همانگونه که در تغییرات امواج آلفا ،بتا و تتا مشاهده می
شود ،این امواج در کل آزمایش روند نزولی داشتند که این امر
نشاندهنده خستگی ذهنی میباشد .مطالعات مختلف نشان
دادهاند که با افزایش سطح خستگی ذهنی ،توان نسبی ریتمهای
تتا ،آلفا و بتا کاهش مییابد [ .]27،28در این ارتباط Pires ،و
همکاران ( )2018در مطالعهای به بررسی خستگی ذهنی و تأثیر
آن بر عملکرد دوچرخهسواران به وسیله  EEGپرداختند .نتایج
نشان دادند که با افزایش مدت زمان فعالیت ،خستگی ذهنی
افراد افزایش یافته و در نهایت موجب کاهش عملکرد آنها شده
است [ .]30در مطالعه  Arnauو همکاران ( )2017نیز که در
آن به مقایسه خستگی ذهنی در میان کارگران مسن و جوان به
وسیله  EEGپراخته شد ،نتایج گویای آن بودند که با گذشت
زمان امواج تتا ،آلفا و بتا کاهش یافته است .شرکتکنندگان نیز
به وسیله مقیاس خودگزارشدهی این خستگی را تأیید نمودند
[ .]31از سوی دیگر ،در مطالعه  Leonardو همکاران ()2015
که در آن به برآورد و طبقهبندی خستگی ذهنی مبتنی بر EEG
و مقیاس بصری آنالوگ پرداخته شد ،نتایج نشان دادند که
خستگی ذهنی در مقیاس بصری افزایش داشته و عملکرد افراد
به مرور زمان کاهش یافته است .در مقدار توان موج آلفا و
تتا نیز کاهش نشان داده شد [ .]29در مطالعه دیگری
 Charbonnierو همکاران ( )2016به بررسی خستگی ذهنی
در اپراتورهای کنترل با استفاده از  EEGو مقیاس KSS
پرداختند .نتایج حاکی از آن بودند که اپراتورها در حین فعالیت،
خستگی ذهنی را گزارش نمودهاند و عملکرد آنها در طول
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آزمایش کاهش داشته است .در مقدار توان موج آلفا نیز کاهش
مشاهده گردید [ .]32عالوهبراین ،در مطالعهای که  Zhaoو
همکاران ( )2012بهمنظور بررسی خستگی ذهنی در رانندگان
انجام دادند ،گزارش گردید که موج تتا افزایش یافته است؛ اما
موج بتا کاهش داشته است [ .]21سیگنالهای  EEGشامل
امواج مغزی متفاوتی هستند که بازتابدهنده فعالیت الکتریکی
مغز بر مبنای جانمایی الکترودها و نواحی مختلف مغز میباشد.
مطالعات نشان دادهاند که برخی از کانالها رابطه مستقیمی با
افزایش خستگی ذهنی داشته و برخی دیگر رابطه معکوس دارند.
بدینمعنا که فعالیت مغزی در برخی از نواحی سر با افزایش
خستگی ذهنی افزایش یافته و در برخی نواحی کمتر میشود؛
البته با توجه به نقش بیشتر کانالهای ثبت  EEGمیتوان گفت
که تمام نواحی سر در بروز خستگی ذهنی اثرگذار هستند
[ .]33،34از این نتایج میتوان اینگونه استنباط نمود که
جانمایی الکترودها میتواند بر تغییرات امواج مغزی تأثیر گذاشته
و در برخی نواحی کاهش و در نواحی دیگر افزایش را به دنبال
داشته باشد.
از سوی دیگر ،نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که امواج
مغزی در مراحل شروع فعالیت ذهنی تا پایان آزمایش تغییراتی
داشته و جایگزین یکدیگر شدهاند .در مرحله اول آزمایش که
افراد بدون فعالیت ذهنی بودند ،موج تتا در باالترین موقعیت
نمودار بود  .امواج تتا با انواع مختلف وضعیتهای روانشناختی
شامل :خوابآلودگی و سطح پایین هوشیاری به رسمیت
شناخته شدهاند؛ به همین دلیل با کاهش پردازش اطالعات
مرتبط هستند .این امواج بهطور عمده در نواحی آهیانهای و
گیجگاهی ایجاد میشوند .]35[ .با شروع فعالیت ذهنی ،موج
تتا جایگزین موج آلفا شده و مقدار آن کاهش مییابد که این
امر نشاندهنده افزایش فعالیت فکری و شروع خستگی ذهنی
در افراد میباشد .شایان ذکر است که موج آلفا در افراد نرمال
در زمان بیداری کامل و حالت استراحت مغزی یافت میشود.
این امواج با شدت بیشتری در ناحیه پس سری ایجاد میشوند؛
اما میتوان آنها را در نواحی آهیانها ی و پیشانی جمجمه نیز
ثبت نمود [ .]35موج بتا در مرحله اول کمترین مقدار را در
نمودار از خود نشان داده است؛ اما در ادامه با افزایش در میزان
موج بتا ،این مقدار از موج تتا نیز بیشتر شده است؛ اما در ادامه
آزمایش مقدار آن از موج آلفا و تتا کمتر گردیده است .تغییرات
ریتم بتا با خستگی ذهنی مرتبط میباشد .ریتمهای بتا بهطور
کلی بهعنوان امواج سریعی شناخته میشوند که با افزایش
هوشیاری ،تحریک و هیجان همراه هستند [ .]36هنگامی که
ذهن در حالت هوشیاری کامل بوده و فعالیت داشته باشد ،موج
بتا با قدرت بیشتری در نواحی آهیانهای و قدامی مشاهده می
شود و در حالتی که شخص آرامش و تمرکز داشته باشد ،افزایش
مییابد .همچنین ،در فعالیت ذهنی محاسبهای (حتی در هنگام
یک جمع ساده) نیز فعال میباشد .عالوهبراین ،این فرکانس در
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برخی از نقاط سر تحت شرایط فکرکردن و هوشیاری شخص
نسبت به خود و محیط وی ایجاد میشود .فعالیت ذهنی در
چنین حالتی ،فعالیت پیچیده مغزی میباشد [ .]35در نهایت
باید گفت که امواج آلفا ،تتا و بتا از بیشترین مقدار به کمترین
مقدار در نمودار تغییر داشتهاند که این امر نشاندهنده تغییرات
امواج مغزی و افزایش خستگی ذهنی شرکتکنندگان میباشد.
عالوهبراین ،در این مطالعه به مقایسه خستگی ذهنی بین
شرکتکنندگان پرداخته شد .نتایج نشان دادند که
شرکتکنندگان خستگی ذهنی را در روند آزمایش تجربه
کردهاند؛ اما در افراد مختلف ،تفاوتهایی مشاهده شده است؛
بهطوری که برخی از افراد با شروع فعالیت ذهنی ،تغییرات بسیار
شدیدی داشتهاند؛ اما برخی از آنها خستگی ذهنی کمتری را
تجربه نمودهاند .در این راستا ،میتوان اینگونه استنباط نمود
که تغییرات فردی توانسته است بر روند آزمایش تأثیر بگذارد.
برخی از مطالعات بیان نمودهاند هنگامی که وابستگیهای
بصری افزایش مییابد ،گزارشهای مربوط به خستگی ذهنی نیز
افزایش پیدا میکند؛ زیرا برای کسب اطالعات کافی از صحنه
بصری که میتواند به احساس خستگی بیشتر کمک کند ،توجه
بیشتری مورد نیاز میباشد .نتایج نشان دادهاند که سطح
هوشیاری افراد و سطح هیجانی مغز پس از اتمام کار به میزان
قابل توجهی کاهش مییابد [ .]37،38سازگاری ،انگیزه و تفاوت
بین فردی متغیرهای مهمی در بروز خستگی ذهنی هستند.
همچنین ،این احتمال وجود دارد که وقوع خستگی ذهنی از
یک فرد به فرد دیگر متفاوت بوده و به مدت زمان و یا مشکل
انجام وظیفه ذهنی مرتبط باشد؛ بنابراین نمیتوان انتظار داشت
که تغییرات فیزیولوژیکی ،روحی و رفتاری در تمامی افراد
مشاهده شود .اهمیت مدت زمان کار در ارتباط با تحریک
خستگی ذهنی در مطالعه  Haggerو همکاران نیز مورد تأکید
قرار گرفته است [.]39
در پژوهش حاضر به بررسی خستگی ذهنی و تأثیر آن بر
عملکرد گروه خاصی که تحت شرایط دمایی و محیطی مناسب
قرار داشتند ،پرداخته شد .با توجه به اینکه فاکتورهای مختلفی
بر بروز خستگی ذهنی تأثیر میگذارند ،میتوان پیشنهاد نمود که
در مطالعات آتی به بررسی تأثیر شرایط محیطی در صنایع مختلف
همچون صدا ،روشنایی ،تنشهای حرارتی و دیگر عوامل پرداخت.
همچنین ،میتوان افرادی که بهطور همزمان به فعالیتهای
فیزیکی و ذهنی مشغول میباشند را مورد بررسی قرار داد تا بتوان
تأثیر آنها بر خستگی ذهنی را تجزیه و تحلیل نمود .از سوی
دیگر ،محدودیتهایی که در مطالعه وجود داشت میتواند بر نتایج
تأثیرگذار باشد .از جمله این محدودیتها میتوان به تعداد کم
حجم نمونه اندازهگیریشده اشاره نمود .در صورتی که از حجم
نمونه بزرگتری استفاده شود ،میتوان احتمال داد که نتایج
دقیقتری بهدست خواهد آمد .از دیگر محدودیتهای این مطالعه،
تعداد کم کانالهای  EEGاندازهگیریشده بود .در این ارتباط ،با
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 نتایج مطالعه حاضر حاکی.یک معیار قابل اعتماد استفاده نمود
از آن بودند که امواج مغزی میتوانند شاخصهای خوبی برای
.پیشبینی زودهنگام خستگی ذهنی باشند
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته از بخشی از پایاننامه کارشناسی ارشد
سرکار خانم نعمتپور در رشته مهندسی بهداشت حرفهای بوده
و با حمایت مالی معاونت پژوهشی دانشگاه جندیشاپور اهواز به
. انجام شده استU-97104 شماره

افزایش تعداد کانالها میتوان به بررسی دقیقتر خستگی ذهنی
.پرداخت
نتیجهگیری
نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که سطح خستگی ذهنی در
 مشاهده، همچنین.کارمندان دانشکده بهداشت باال میباشد
 تمرکز و هوشیاری،گردید که بین خستگی ذهنی و کاهش دقت
افراد ارتباط مثبتی وجود دارد که میتواند باعث کاهش عملکرد
آنها گردد؛ از این رو بهمنظور سنجش پیامدهای جبرانناپذیر
تأثیر خستگی ذهنی طوالنی مدت بر سالمتی افراد میبایست از
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