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بررسی عینی و ذهنی خستگی عضله تراپزیوس فوقانی در قالیبافان
ندا مهدوی ،1مجید معتمدزاده ،*2علیاشرف جمشیدی ،3عباس مقیمبیگی ،4رشید حیدری مقدم
 .1دانشجوی کارشناسی ارشد ارگونومی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان
 .2عضو هیأت علمی گروه ارگونومی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان
 .3عضو هیأت علمی گروه فیزیوتراپی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران
 .4عضو هیأت علمی آمار و اپیدمیولوژی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی همدان
تاریخ دریافت11/12/11 :

تاریخ پذیرش12/22/11 :

چکیده
مقدمه :حدود  2/1میلیون نفر از شاغالن کشور را قالیبافان تشکیل میدهند که شیوع اختالالت اسکلتی -عضالنی ،به
ویژه در ناحیه شانه آنها بسیار باال است .توجه به خستگی عضالنی به عنوان ریسک فاکتور ایجادکننده اختالالت اسکلتی-
عضالنی باعث ارتقای سالمت قالیبافان میشود .از فاکتورهای نشاندهنده گسترش خستگی عضالنی ،کاهش فرکانس
میانگین توان و افزایش مجذور میانگین ریشه در سیگنالهای الکترومایوگرافی در واحد زمان است .این مطالعه به بررسی
خستگی عضالنی قالیبافان میپردازد.
روش بررسی :در این مطالعه مقطعی با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج12 ،قالیباف (1زن3 ،مرد) وارد مطالعه
شدند .دادههای مطالعه با روشهای الکترومایوگرافی سطحی و نرخ ناراحتی اعضای بدن ،طی  212دقیقه قالیبافی
جمعآوری شد .تغییرات پارامترهای الکترومایوگرافی و نرخ ناراحتی اعضای بدن با روش آنالیز واریانس اندازهگیریهای
تکرار شده (با متغیرهای مستقل جنسیت و سابقه کار) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :طی  212دقیقه قالیبافی ،تغییر کاهشی فرکانس میانگین توان تراپزیوس فوقانی راست و چپ به ترتیب با
 P=2/222و  P=2/229معنادار بود؛ ولی تغییرات مجذور میانگین ریشه این دو عضله در زمان بررسی معنادار نبود .به
همین ترتیب طی این مدت ،تغییرات نرخ ناراحتی اعضای بدن نیز معنادار نبود و روش عینی و روش ذهنی همبستگی
معناداری نداشتند.
نتیجهگیری :بررسی گسترش خستگی عضالنی با روشهای عینی و ذهنی ،کاهش معنادار فرکانس میانگین توان را نشان
داد ،اما پارامتر مجذور میانگین توان و نرخ ناراحتی اعضای بدن ،تغییر معناداری نداشتند .رابطه معناداری بین ارزیابی
ذهنی و عینی خستگی مشاهده نشد.
کلید واژهها :خستگی عضالنی ،عضله تراپزیوس فوقانی ،الکترومایوگرافی ،ارگونومی

*نویسنده مسئول :همدان ،خیابان شهید فهمیده ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،دانشکده بهداشت ،گروه ارگونومی .تلفن21122121191 :
پست الکترونیکیmotamedzade@yahoo.com :
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مقدمه
 )Disorders: MSDsناشی از ریسک فاکتورهای

ریسک فاکتورهای فیزیکی به ابزار و روشهای جدید و

ارگونومیک مرتبط با کار ،شامل آسیب یا اختالل در

قابل اعتمادی نیاز است( .)1تغییر در ظرفیتهای عملکرد

کارایی عضالت ،اعصاب ،تاندونها ،مفاصل ،غضروفها

مکانیکی عضالت ،متناظراً در تغییرات الکترومایوگرافی

و دیسکهای بینمهرهای هستند( MSDs .)1حدود %24

 )EMG( Electromyographyمنعکس میشود( ،)4که

کل آسیبهای محیط کار در سال  2212و  %33کل

یکی از معتبرترین ابزارهای بررسی مواجهه بدن با بارهای

آسیبهای محیط کار در سال  2211را به خود اختصاص

فیزیکی وارده در محیطهای کاری است( .)1سابقه استفاده

داده است( .)2،3از دست رفتن روزهای کاری ،ناتوانی

از الکترومایوگرافی در مطالعات ارگونومی به سال 1111

کارگران و اتالف سرمایه از تبعات این آسیبها محسوب

باز میگردد(.)12

میشوند(.)4،1

در حوزه ارگونومی و فیزیولوژی کار ،خستگی

اگرچه بر اساس بررسیهای اداره آمار کار ایاالت

عضالنی به صورت "کاهش ظرفیت تولید نیروی عضالنی

متحده ( ،)Bureau of Labor Statisticsتنها %13-11

بر اثر کار" تعریف میشود( .)4خستگی عضالنی یکی از

موارد  MSDsدر ناحیه شانه اتفاق میافتد ،اما شدیدترین

مهمترین ریسک فاکتورهای  MSDsدر گردن و شانه

موارد  MSDsکه فرد را حدود  21روز دور از محیط کار

میباشد(.)11-11

نگه میدارد ،مربوط به این ناحیه است(.)2،3

از دیدگاه علم بیومکانیک هنگامیکه شدت

شانه پس از کمر و اندام تحتانی (پا و زانو)،

فعالیتهای کاری بین  %11-22بیشترین انقباض ارادی

درگیرترین عضو در اختالالت اسکلتی -عضالنی مرتبط

( Maximum Voluntary Contraction )MVCباشد،

با کار ( Work-related MusculoskeletalDisorders:

شاهد نشانههایی از خستگی عضالنی در عضله تراپزیوس

 )WMSDsاست( .)2،3فاکتورهای جسمانی و روانی-

خواهیم بود(.)19

اجتماعی محیط کار و فاکتورهای فردی در اختالالت
اسکلتی -عضالنی نقش مهمی بازی میکنند(.)9

از فواید بررسی خستگی ،تدوین و توسعه رویکردی
برای پیشبینی  MSDsدر آینده( ،)14،11تعیین بیومارکر

قالیبافی از مشاغل سنتی است و قالی بخش مهمی از

( )Biomarkerمناسبی برای مواجهه تجمعی با کارهای

صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و

تکراری ،ارائه شاخصی معتبر در ارزیابی ریسک و

میلیونها نفر به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آن کسب

پیشگیری از مشکالت مربوط به سالمتی افراد

درآمد میکنند .کار مداوم ،پوسچر نامناسب ،حرکات

میباشد(.)17،12

تکراری ،استراحت ناکافی و محیط فیزیکی نامساعد از

در مطالعات خستگی با استفاده از الکترومایوگرافی،

یکسو( ،)7نابرابری و عدم توازن بین میزان کار و درآمد،

تمرکز بر تغییرات پارامترهای دامنه و پارامترهای طیف

ابزار و تجهیزات نامناسب ،عدم وجود تنوع کاری و

الکترومایوگرافی است( .)1،12،13،11-22پارامتر رایج

برنامههای کاری صحیح از سوی دیگر( )2از جمله

برای بررسی تغییرات دامنه در الکترومایوگرافی ،مجذور

فاکتورهای آسیبرسان به سالمت و آسایش شاغالن این

میانگین ریشه ( Root Mean Square )RMSیا فعالیت

حرفه میباشد .بر اساس مطالعه چوبینه  %47/2جمعیت

الکتریکی عضله ( Electrical Activity )EAاست.

قالیباف ایران از اختالل و ناراحتی در شانه %41/2 ،در

پارامترهای رایج بررسی طیف فرکانس از سیگنالهای

ناحیه کمر و  %32/2در ناحیه مچ دست رنج میبرند.

ثبت شده از الکترومایوگرافی ،نیز شامل فرکانس میانه
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اختالالت اسکلتی -عضالنی ( Musculoskeletal

به نظر میرسد برای اندازهگیری دقیق مواجهه با

 /22بررسی عینی و ذهنی خستگی عضله تراپزیوس فوقانی در قالیبافان

( Median Frequency )MFو فرکانس میانگین توان

از آنجا که حدود  2/1میلیون نفر از شاغالن کشور را

( Mean Power Frequency )MPFهستند(-21

قالیبافان تشکیل میدهند( ،)32توجه به خستگی عضالنی

.)1،13،14،19،11،23

به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای  MSDsدر این افراد،

میانه توان" در بیان تفاوتهای جنسیتی حساستر

عظیم و هم بهبود کیفی و کمی این کاالی هنری و

است( ،)32،31در پژوهش حاضر برای بررسی مواجهه

پرارزش میشود .از این رو هدف این مطالعه بررسی

قالیبافان با فشارهای مکانیکی شغلی و خستگی ناشی از

خستگی عضله تراپزیوس فوقانی (از عضالت ناحیه شانه)

آن ،از فرکانس میانگین توان به همراه مجذور میانگین

با روشهای عینی و ذهنی ،طی  3ساعت و 32دقیقه

ریشه سیگنال الکترومایوگرافی ،استفاده شده است.

قالیبافی با دار عمودی است.

شکل -1طرح شماتیک برنامه کاری  212دقیقه قالیبافی با دار عمودی در مطالعه حاضر

روش بررسی
برای سنجش خستگی حین عملکردهای شغلی ،از

افراد مورد مطالعه و حجم نمونه

اندازهگیری ذهنی یا درک افراد از خستگی نیز استفاده

افراد مورد مطالعه  12نفر ( 1زن و  3مرد) سالم بودند

میشود( .)33از فواید استفاده از اندازهگیریهای ذهنی،

که سابقه ابتال به بیماریهای اسکلتی -عضالنی نداشته و

سهولت استفاده و عدم نیاز به کالیبراسیون آنها میباشد.

طی یک هفته قبل از تست هیچگونه ناراحتی یا حساسیت

این رویکرد غیر تهاجمی است ولی از نقاط ضعف این

به لمس در اندام فوقانی خود تجربه نکرده بودند .این

روش آن است که در فرآیند کار وقفه ایجاد میکند.

افراد پس از آگاهی از پروتکل مطالعه و امضای

روش اندازهگیری ذهنی که ما در این مطالعه از آن

رضایتنامه وارد مطالعه شدند .همه افراد مورد مطالعه،

بهره جستهایم ،روش نرخدهی به ناراحتی اعضای بدن

راست دست بوده و حداقل یک سال سابقه قالیبافی

( Body Part Discomfort Rate )BPDRاست(.)34

داشتند .قابل ذکر است که به ازای همکاری در این مطالعه

در این روش بر روی نقشه بدن ناراحتی موضعی با یک

به شرکتکنندگان دستمزد داده شد .برنامه زمانبندی شده

شاخص  12نقطهای ( 2به معنی عدم احساس ناراحتی و

قالیبافی در این مطالعه ،به طور شماتیک در شکل 1

 12یعنی ناراحتی شدید) نرخگذاری میشود .باالترین

آورده شده است.

نمره در بین چهار ناحیه به عنوان نمره ناراحتی موضعی

وظایف کاری

کل تعریف میگردد .این مطالعه مقطعی در سال 1312بر

به منظور به حداقل رساندن عوامل مداخلهگر و

روی گروهی از قالیبافان تحت پوشش امور فرش

یکسان نمودن شرایط برای همه شرکتکنندگان ،یک

سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان همدان انجام شده

کارگاه قالیبافی در آزمایشگاه ارگونومی دانشگاه علوم

است.

پزشکی و خدمات درمانی همدان ساخته شد .افراد
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با توجه به اینکه "فرکانس میانگین توان" از "فرکانس

هم باعث بهبود کیفیت زندگی و ارتقای سالمت این قشر
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ندا مهدوی و همکاران

زمین مینشستند و بر روی یک دار عمودی با ابعاد

 %1 ،%12 ،%2و  %3زمان قالیبافی را به خود اختصاص

 1/22×1/91متر (یک ذرع و نیم در اصطالح قالیبافی،

میدهند .در محیط واقعی ابعاد دار قالی ،نقشه قالی ،تنوع

دار) ،نقشه سنتی به سبک گره فارسی ،قالیبافی نمودند.

رنگ پودهای به کار رفته ،سرعت بافت ،سابقه کاری و

سیگنالهای عضله تراپزیوس فوقانی راست و چپ به

سفارش کارفرما چرخش وظایف را تعیین میکنند .در

طور پیوسته در  212دقیقه ثبت شدند.

حین گرهزنی که حدود  %12از زمان قالیبافی را به خود

قالیبافی دارای وظایف تکراری با شدت پایین،

اختصاص میدهد هر دو دست فعالیت میکنند .قالب

پوسچر استاتیک گردن -شانه و فرکانس باالی حرکات

بافت در دست راست قرار میگیرد ،پود قالیبافی که در

بازو و دست است(شکل )2و چرخش کاری از پیش

دست چپ قرار دارد به دور تار چلهکشی شده منتخب

تعیین شدهای بین وظایف این شغل وجود ندارد .قالیبافی

پیچانده شده و بالفاصله با کمک قالب ،گره بافته

به طور عمده دارای  4وظیفه (الف) برداشتن خامه( ،ب)

میشود.

گرهزنی( ،ت) دفهزنی و (ث) پودزنی میباشد .بر اساس

شکل -2پوسچر قالیبافان حین وظیفه گرهزنی

ثبت الکترومایوگرافی
به منظور ثبت سیگنالهای الکترومایوگرافی ،از یک

میانی خط واصل بین زائده مهرهای  C7و زائده آکرومیون

دستگاه الکترومایوگرافی سطحی  2 Datalogکاناله ،در

به صورت موازی با فیبرهای عضالنی نصب شد(شکل.)3

محدوده فرکانسی  12-412هرتز و فرکانس نمونهبرداری

برای جلوگیری از ایجاد نویز و کاهش مقاومت پوست،

 1222هرتز ( SX230, Biometrics Ltd., UK; gain:

موهای ناحیه مورد نظر تراشیده شده و پوست ناحیه مورد

 ،)1000; input impedance >1012 Ωاستفاده شد.

نظر با الکل تمیز گردید .برای ثابت نگه داشتن الکترودها

بر اساس توصیههای موجود( )1یک جفت الکترود

در طول زمان نسبتاً طوالنی قالیبافی ،از چسبهای

صفحهای ثابت (مدل  )SX230با فاصله بین الکترودی

لکوپالست استفاده شد .الکترود زمین هم از نوع حلقوی

 2cmو قطر  12mmبر روی هر یک از عضالت

مدل  R200بود که بر روی زائده استیلوئید مچ دست

تراپزیوس فوقانی راست و چپ ،در سمت خارج نقطه

راست بسته میشد.
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شرکتکننده در این مطالعه به صورت چهار زانو روی

مطالعه حاضر هر کدام از این وظایف معموالً به ترتیب
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نرخدهی به ناراحتی موضعی
با استفاده از روش  BPDRدر شروع کار ،قبل از
ناهار ،بعد از ناهار و پایان کار ،ناراحتی موضعی درک
شده در ناحیه راست و چپ گردن و شانه ،بر اساس
شاخص  12نقطهای  BPDRتوسط شرکتکنندگان

فوقانی

تجزیه و تحلیل آماری
تجزیه و تحلیل دادههای مطالعه در سطح معناداری

جهت بررسی روند خستگی از نرمافزار طراحی شده

 2/21با استفاده از نگارش  19نرمافزار آماری ،SPSS

در محیط متلب MATrix LABoratory Software

انجام گرفت .با استفاده از تحلیل واریانس اندازهگیریهای

) (MatLabنگارش  2008aاستفاده شد .دامنه ( )RMSو

تکرار شده (Repeated Measures )RMANOVA

طیف فرکانس ( )MPFسیگنالهای الکترومایوگرافی ثبت

 ،ANOVAکه از بازههای  12دقیقهای به دست آمده بود

شده از عضله ،در بازههای تعریف شده استخراج شدند.

روند تغییرات پارامترهای الکترومایوگرافی و BPDR

به علت ماهیت ارگونومیکی مطالعه ،بازه استخراج RMS

مورد بررسی قرار گرفت .همبستگی دو روش بررسی

و  MPFاز دادههای خام الکترومیوگرافی 1 ،ثانیه آخر

خستگی عضالنی ،به کمک آزمون اسپیرمن سنجیده شد.

بازههای  12دقیقهای (از هریک از سه بازه  212دقیقهای
ثبت شده) انتخاب شد.
با استفاده از نرمافزار متلب RMS ،تحت فیلتر پایین
گذر  2( Low Passهرتز) قرار گرفت و از پنجرههای
زمانی با لغزش  122نمونه و همپوشانی 12نمونه در
پنجرههای متوالی ،از سیگنالهای فیلتر شده محاسبه
گردید MPF .نیز با استفاده از تبدیل سریع فوریه )(FFT
تعیین شد FFT .رایجترین متد برای تعیین طیف فرکانس
سیگنالهای الکترومایوگرافی است(.)31

یافتهها
نتایج حاصل از بررسی پارامترهای الکترومایوگرافی
نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد تغییرات  MPFعضله
تراپزیوس فوقانی راست ،طی  212دقیقه (نمودار -1الف)
معنادار بود( .)P=2/222دو جنس از نظر تغییرات MPF

عضله تراپزیوس فوقانی راست (نمودار -1ب) اختالف
معناداری داشتند( .)P=2/229تغییرات  MPFعضله
تراپزیوس فوقانی چپ ،طی  212دقیقه (نمودار -2الف)
معنادار بود(.)P=2/221

نمودار -1الف :تغییرات  MPFتراپزیوس فوقانی راست طی  212دقیقه قالیبافی ،ب :تفاوت تغییرات  MPFتراپزیوس فوقانی
راست زنان و مردان در طی  212دقیقه قالیبافی
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تراپزیوس فوقانی چپ طی  212دقیقه قالیبافی

دو جنس از نظر تغییرات  MPFعضله تراپزیوس

در این مطالعه شاهد کاهش معنادار  MPFدر تراپزیوس

فوقانی چپ (نمودار -2ب) ،اختالف معناداری با یکدیگر

فوقانی راست و چپ در واحد زمان بودیم ،ولی تغییر

داشتند( .)P=2/221تغییرات  RMSعضله تراپزیوس

معناداری در  RMSدیده نشد.

فوقانی راست و چپ طی  212دقیقه قالیبافی معنادار

تغییرات طیف فرکانس ،معموالً بر پایه تغییر در

نبود.

سرعت هدایت الکتریکی و فعال شدن همزمان واحدهای

نتایج حاصل از بررسی نمرات BPDR

حرکتی قابل توجیه است( .)21،39بدین ترتیب که با

تغییرات  BPDRدر ناحیه راست و چپ شانه و

ایجاد خستگی در عضله ،سرعت هدایت پتانسل عمل

گردن ،طی  212دقیقه با  4بار اندازهگیری (شروع کار،

کاهش یافته و شلیک واحدهای حرکتی همزمان

قبل از ناهار ،بعد از ناهار ،پایان کار) معنادار نبودند

( )synchronizationمیشود و این تغییرات با کاهش

(شکل -1الف و ج) .به همین ترتیب جنسیت و سابقه

طیف فرکانس نمایان میشوند .اما معنادار نبودن تغییرات

کار نیز متغیرهای مستقل معناداری نبودند.

"مجذور میانگین ریشه" و ثبات نسبی آن را اینگونه

بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد
پارامترهای الکترومایوگرافی و نمرات  BPDRطی 212
دقیقه قالیبافی همبستگی معناداری با یکدیگر ندارند.

بحث

میتوان توجیه نمود که:
 .1واحدهای حرکتی فعال شده ،حتی در زمانهایی که
خسته شدهاند ،هنوز قادر به تحمل نیروی ضعیف مورد
نیاز هستند و به استخدام واحدهای حرکتی اضافی نیاز
نداشته یا نیاز کمی دارند(.)37

در مطالعه اخیر ،گسترش خستگی عضالنی در عضله

 .2ممکن است به خاطر بهبود تکنیک کار و آشناتر

تراپزیوس فوقانی ،طی  212دقیقه قالیبافی با دار عمودی

شدن فرد به شرایط کاری ،نیروی موردنیاز برای انجام کار

و رابطه بین خستگی عینی و خستگی ذهنی درک شده،

کمتر شده و باعث ثابت ماندن دامنه در واحد زمان شده

مورد توجه قرار گرفت.

باشد(.)37

سیگنالهای الکترومایوگرافی حاصل از این مطالعه

مطالعه  Linو همکاران نشان داد به هنگام تجزیه و

نشانههایی از گسترش خستگی عضالنی طی  212دقیقه

تحلیل خستگی عضالنی در انقباضات دینامیک و طوالنی

قالیبافی با دار سنتی عمودی را نشان دادند .همزمان با
ایجاد خستگی ،افزایش دامنه و کاهش  MPFدر
سیگنالهای ثبتشده الکترومایوگرافی دیده میشود(.)23

با سطح نیروی پایین ،طیف فرکانس پارامتر معتبرتر و
مناسبتری نسبت به دامنه است(.)22
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گاهی نرخ ناراحتی موضعی درک شده ،منعکسکننده

تغییرات بین عضلهای ناچیزی به وقوع میپیوندد و فقط

فعالیت واقعی عضله نیست .ممکن است شرایط محیطی

شاهد تغییرات جزئی فیزیولوژیک( )41و اختالالت

مناسبتر کارگاه ساخته شده نسبت به کارگاههای سنتی

همواستاتیکی( )42خواهیم بود که در طوالنی مدت

قالیبافی ،باعث درک کمتر ناراحتی ذهنی توسط

تغییرات مورفولوژیکی مزمنی را در پیش خواهد

شرکتکنندگان شده باشد .احساس تحت مشاهده بودن و

داشت( .)41بنابراین الکترومایوگرافی عضالت حین

شرکت در یک مطالعه تحقیقاتی نیز از دالیلی است که

انقباضات ضعیف و تکراری (همچون انقباض عضالت

ممکن است پاسخ افراد به مقدار ناراحتی و خستگی

قالیبافی) ،فقط منعکسکننده بخشی از شرایط

موضعیشان را متاثر کند.

فیزیولوژیکی عضله است ،در حالیکه ممکن است برخی

در این مطالعه بین تغییرات  BPDRو پارامترهای

فرآیندهای فیزیولوژیکی که نقش مهمی در ایجاد خستگی

دامنه و طیف فرکانس الکترومایوگرافی همبستگی مشاهده

طی مشاغل با شدت پایین بازی میکند نادیده گرفته

نشد .گر چه گسترش خستگی عضالنی با هر دو روش

شوند یا الکترومایوگرافی قابلیت ثبت همه این اثرات را

عینی و ذهنی قابل اندارهگیری است ،با این حال رابطه

نداشته باشد.

واضحی بین این دو رویکرد شناسایی خستگی عضالنی
وجود ندارد(.)24،32،31

در این مطالعه به علت شرایط آب و هوایی خاص
شهر همدان (زمستانهای سرد و برفی) و مشکالت فردی

در این مطالعه از ثبت دینامیک برای نمونهبرداری از

شرکتکنندگان دورههای کاری برنامهریزی شده اغلب

سیگنالهای عضله تراپزیوس فوقانی استفاده شد ،زیرا

نادیده گرفته میشد .مسائلی همانند تنوع سطح مهارتی

تست انقباضی با وجود محاسنی که در بررسی گسترش

افراد در قالیبافی ،غیبت افراد ،قالیبافی در محیط غیرآشنا

خستگی عضالنی دارد ،باعث وقفه در فرآیند کاری شده

و استرسهای درونی افراد از عوامل تاثیرگذاری بودند که

و به هیچ وجه نمیتواند نماینده بار کاری وارده بر فرد،

به سختی قابل کنترل بوده و ممکن است بر مطالعه

حین انجام وظایف کاری باشد .با وجود اینکه در ثبت

تاثیرگذار باشند.

دینامیک سیگنالهای الکترومایوگرافی ،عواملی همچون
طول عضله و سرعت حرکات و فاصله الکترود -عضله به

نتیجهگیری

سختی قابل کنترل هستند( )24و ممکن است باعث تفسیر

در این مطالعه گسترش خستگی عضالنی در طول

نادرست سیگنالهای الکترومایوگرافی شود( ،)42ولی

یک روز کاری در قالیبافی با دار عمودی سنتی ،با دو

ثبت انجام شده منعکسکننده عینی سیگنالهای عضله در

رویکرد عینی و ذهنی مورد ارزیابی قرار گرفت .بررسی

وظایف کاری خواهد بود.

گسترش خستگی عضالنی با روشهای عینی و ذهنی،

طی انقباضات قدرتمند  High forceیا طوالنی مدت

کاهش معنادار فرکانس میانگین توان را نشان داد ،اما

تغییرات درون -عضلهای عظیمی در جریان خون ،شار

پارامتر مجذور میانگین توان و نرخ ناراحتی اعضای بدن،

آبی ،دما ،تجمع متابولیتهای بدن و غیره به وقوع

تغییر معناداری نداشتند .رابطه معناداری بین ارزیابی ذهنی

میپیوندد( .)41با این حال در فعالیتهای نیازمند نیروی

و عینی خستگی مشاهده نشد.
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