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W psychiatrii, skala ocen, to zestaw elementów (pytań lub kategorii) przeznaczonych do 

pozyskiwania danych poprzez specjalistę w zakresie zdrowia psychicznego, aby pomóc 

psychiatrze w zdiagnozowaniu zaburzeń psychicznych. Typowymi przykładami tego 

rozwiązania jest skala odpowiedzi Likerta od 1 (tak / nie) do (zwykle) 10. Osoba 

zajmująca się zdrowiem psychicznym lub pacjent wybiera liczbę, którą uważa za 

najlepiej odzwierciedlającą postrzeganą wielkość objawu. 

 

Konieczne jest, aby każda skala ratingowa (punktowa)  miała wdrożoną procedurę 

oceny. Kwestionariusz lub badanie (statystyczne) nie musi mieć takiej procedury, 

ponieważ są one po prostu wykorzystywane do gromadzenia danych. Procedura oceny 

może być tak złożona, jak można sobie to wyobrazić, ale większość psychiatrycznych 

skal oceny używa prostego podsumowania. Proste podsumowanie można zastąpić, na 

przykład, przypisaniem wag. W tych badaniach obliczyliśmy wagi poprzez tzw. 

ewolucję różnicową (przy użyciu pakietu R DEval). 

 

Ewolucja różnicowa jest meta-heurystyczna dla problemu optymalizacji. Zastosowano 

ją do analizowanych zestawów danych, aby zilustrować, że prezentowana metoda 

krokowa może być stosowana z innymi klasyfikatorami w celu zmniejszenia liczby 

elementów skali ocen (zmiennych). Meta-heurystyka to koncepcja wprowadzona przez 

Herberta A. Simona. W „Modelu człowieka” były częścią rozważań nad przyznaniem 

mu Nagrody Nobla w 1978 roku. Ograniczona racjonalność to koncepcja opracowana 

wokół heurystyki, z której najbardziej znany jest H. A. Simon. Mówi w niej, że ludzie są 

tylko częściowo racjonalni, ale w większości irracjonalni, zwłaszcza jeśli chodzi o 

podejmowanie decyzji. Na przykład, kiedy prowadzimy samochód, nie zawsze wiemy, 

czy skręcić w lewo, czy w prawo, a w przypadku zagrożenia robimy to instynktownie, a 

nie racjonalnie. Simon zaproponował także nowy termin: „satisficing” (tego terminu nie 

można przetłumaczyć na język polski, bo jest to sztucznie stworzone słowo z: 

„satysfakcji” i „poświęcania się dokładności”) 

 

 

Jest to „portmanteau” - scalenie skrótów dwóch słów: zadowolenia i wystarczające. 

Może to być wyrażone jako `` wystarczająco dobry, jest idealny '' przyjęte przez biznes, 

szczególnie Microsoft, gdzie częste aktualizacje były regułą, a nie wyjątkiem w 



przeszłości. 

 

Obliczone wagi są stosowane do oceny przez psychiatrę (lub innego pracownika służby 

zdrowia psychicznego). Wynikowa liczba służy do przewidywania wyniku (obecności / 

nieobecności) zaburzenia psychicznego. 

 

 

In psychiatry, a rating scale is a set of items (questions or categories) designed for data 

acquisition by a mental health professional to help a psychiatrist to diagnose a mental 

disorder. Common examples of the design are the Likert response scale from one 

(yes/no) to usually 10. A mental health provider or a patient selects the number which 

he/she considers as reflecting the perceived quality of a symptom. 

The use five "stars" is gaining popularity for the online reviewing of goods or services. 

The yes/no answer may also be used for answers in rating scales. The number of items 

(questions) may also differ for a rating scale. It is not uncommon for rating scales to 

have over 100 items. An example of a longer rating scale is the intelligence quotient 

(IQ). It is a total score derived from several standardized tests designed to assess human 

intelligence. 

 

It is imperative for a rating scale to have an ``assessment" procedure in place. A 

questionnaire or a (statistical) survey does not need to have such procedure since they 

are just used for data acquisition. The assessment procedure may be as complex as one 

can imagine but most psychiatric rating scales use a simple summation. The simple 

summation can be replaced by, for example, the assignment of weights. In this research, 

we computed weights by the differential evolution (using R package DEval).  

 

Differential evolution is a meta-heuristic for optimization. It was applied to analyzed 

datasets to illustrate that the presented stepwise method can be used with other 

classifiers to reduce the number of rating scale items (variables). Meta-heuristic is a 

concept introduced by Herbert A. Simon. "Models of Man" was a part of consideration 

for awarding him the Nobel Prize in 1978. Bounded rationality is the concept developed 

around heuristics for which Simons is most known. In it, he states that humans are only 

in part rational but mostly irrational when it comes to decision making. For example, 

when we drive a car, we do not always know whether to turn left or right and in case of a 

hazard do it by instinct rather than rational reasoning. Simons also proposed a new term: 

satisficing. It is a portmanteau of satisfy and suffice. It may be expressed as ``good 

enough is perfect'' embraced by business (specially Microsoft where frequent updates 

where a rule rather than an exception in the past). 

 

The computed weights are applied to assessments of a psychiatric (or another mental 

health care professional). The resulting number is used to predict the outcome (presence 

of absence) of a mental disorder. 



 

 



 


