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سازي و كامپيوتري نمودن عالئم گزارش شده ايجاد يك بانك شاخص براي اصالح، خالصه
  :در مورد خستگي

   FACITتوضيحاتي در مورد مراحل ايجاد يك بانك شاخص با مقياس خستگي 

  :چكيده

اندازه گيري مؤثر خستگي به دليل . يك عالمت مشترك در ميان بيماران سرطاني و عموم افراد است خستگي
تواند ارزيابي دقيقي از خستگي مي) CAT(آزمايشات تطبيقي كامپيوتري پيشرفته . ماهيت دروني آن مشكل است

ارزيابي  CAT. سازد را با استفاده از تعداد اندكي از شاخصهاي حاصل از يك بانك شاخص خستگي ميسر
سازد كه حداكثر ميزان اطالعات ارائه مختصري را با استفاده از گزينش پرسشهايي از بانك شاخص ممكن مي

سازي اين بانك شاخص را با اين مقاله مراحل آماده. نمايدشده در خصوص واكنشهاي يك شخص را فراهم مي
نشان ) FA- CIT-F(درمان بيماري مزمن خستگي  شاخص حاصل از ارزيابي اصول معيارهاي ۱۳استفاده از 

بندي برمبناي يك مدل مقياسي رتبه. باشدنفر از افراد عادي مي۱۰۱۰بيمار سرطاني و  ۱۰۲۲نمونه، شامل . ميدهد
نه شاخص كه . ، به كار گرفته شده استRaschاي ، توسعه چندجانبه مدل دومؤلفه)IRT(نظريه پاسخ شاخص 

سطح . دهند انتخاب شده و در شمار عالئم خستگي قرار گرفتندقابل قبولي را نشان مي سنجيمشخصه هاي روان
% ۶/۸۱از جمعيت عادي و % ۸/۶۶گيري شده به وسيله اين نه شاخص به همراه نوع واكنش آنها، خستگي اندازه

بندي خصهاي رتبهبراي رسيدگي به شا CATهاي مؤثر هرچند كه الگوريتم. داداز بيماران سرطاني را پوشش مي
چگونه با استفاده از نه شاخص اصلي براي  CATدهيم شده چندوجهي هنوز هم درحال گسترشند اما ما نشان مي

با استفاده از اين توضيحات، يك شاخص خستگي قابل مقايسه با مقياس . نمايدارزيابي سطح خستگي عمل مي
تواند به عنوان مبنايي بكار گرفته اخص حال، ميبانك ش. شاخصي، با استفاده از چهار شاخص بدست آمد ۱۳

  .دهدسنجي به آن افزوده شده و كل سلسله عاليم خستگي را پوشش ميهاي روانشود كه نشانه

، )IRT(پاسخ شاخص  هخستگي، بانك شاخص، نظري)CAT(آزمايش تطبيقي كامپيوتري  :واژگان كليدي
  بندي، مدل مقياس رتبهRaschتحليل 

  مقدمه

اين نشانه به صورت احساس دروني كاهش انرژي، ضعف، يا . ترين عالئم سرطان استيكي از متداول خستگي
آور خسته كننده و كاهش ظرفيت فعاليتهاي بدني اين نشانه به صورت يك حس رنج. شودتحركي ادراك ميبي

ارائه ) CRF(سرطان و سايرين معيارهاي تشخيصي را براي خستگي مرتبط با  Cella. شودو روحي تعريف مي
اين عاليم عبارتند از انرژي تقليل يافته، كاهش ظرفيت روحي و شرايط رواني، يا افزايش نياز به . نمودند

. اي در ماه گذشتهاستراحت، عدم تناسب با هرگونه تغيير در سطح فعاليتهاي روزانه در طي يك دوره دو هفته


