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Introdução

Na Teoria de Resposta ao Item (IRT) as respostas nos itens de um teste
são explicadas assumindo uma continua subjacente em que tanto os
sujeitos como os itens podem ser representados.



Uma diferença crucial entre a Teoria de Resposta ao Item
Paramétrica (PIRT) e Mokken Scale Analysis (MSA) é que na MSA a
função que descreve a relação entre a probabilidade de uma
resposta “correta” e o valor na escala subjacente não é
parametricamente definida.



Ou seja, o modelo de Mokken não assume uma forma funcional
particular para a Curva Característica do Item (ICC), também
chamada de Função de Resposta ao Item (IRF).



Nesse sentido o modelo de Mokken pertence à Teoria de Resposta
ao Item Não-paramétrica (NIRT).
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Introdução

Em 1971, Robert Jan Mokken propôs uma teoria e um procedimento
de análise de escala para itens dicotômicos, que ficou conhecido como
Mokken Scale Analysis (MSA).



Na verdade Mokken propôs dois modelos diferentes para análise
de itens dicotômicos: o modelo de homogeneidade monótona
(MHM) que foi concebido para a mensuração ordinal de pessoas,
enquanto o segundo, o modelo mais restritivo de duplo
monotonicidade (DMM) que foi concebido tanto para a
mensuração ordinal de pessoas como para mensuração ordinal de
itens.



Atualmente, os modelos de Mokken são reconhecidos como
modelos de Teoria de Resposta ao Item Não-paramétrica (NIRM).
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A MSA pode ser considerada como uma versão probabilística da
Análise de escala Guttman para itens dicotômicos ou, e mais
geralmente, como uma abordagem não paramétrica da Teoria da
Resposta ao Item (NTRI).



Molenaar (1986) propôs uma extensão do modelo de Mokken de
itens dicotômicos para o caso de itens politômicos.



Após a inclusão da proposta de Molenaar na MSA, a análise
Mokken (MSA) também pode ser usada para a análise de
escalabilidade de itens politômicos.



Molenaar fez uma contribuição muito grande no desenvolvimento
do modelo Mokken.
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Ivo Molenaar foi durante 4 anos (1984 a 1988) editor da revista
Psychometrika.



Eu tinha o privilégio de ser aluno dele: ele foi meu coorientador no período do meu doutorado.



Molenaar tinha muitos alunos de doutorado. Entre eles: Jos
ten Berge, Frits Zegers, Anne Boomsma, Herbert Hoijtink, Peter
Tellegen, Klaas Sijtsma e Rob Meijer.



Ivo Molenaar faleceu 26 de fevereiro de 2018 com 82 anos de
idade. Klaas Sijtsma publicou um obituário para Ivo Molenaar
na Psychometrika online:
https://doi.org/10.1007/s11336-018-9617-x
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Programa MSP



O programa MSP (Mokken Scale analysis for Polytomous items) é
uma implementação da extensão proposta por Molenaar. O
modelo dicotômico é simplesmente um caso especial do modelo
politômico. Todos os modelos da PIRT são casos específicos do
modelo MHM para itens politômicos (Hemker et al, 2001).



MSPO contém um procedimento que seleciona itens em um ou
mais escalas unidimensionais. Após estabelecer o ajuste do MHM
(modelo de homogeneidade monótona) aos dados, a qualidade
dos pares de itens, de itens individuais e qualidade da escala total
podem ser avaliadas por meio dos coeficientes de escalabilidade
Hij, Hj e H, respectivamente.



Além do MSP 5.0 existe desde 2007 o pacote ‘mokken’ em R (Van
der Ark, 2007). A ultima versão do pacote ‘mokken’ em R é de
junho de 2018.

Mokken Scale Analysis

Coeficiente H de Loevinger



Na MSA o desvio da estrutura de dados observada da estrutura
da escalograma perfeita Guttman é expresso usando o
coeficiente H de escalabilidade de Loevinger.



O coeficiente Hj pode ser interpretado como um índice de
discriminação do item e coeficiente H é uma média ponderada
dos coeficientes Hj do item, que expressa o poder de
discriminação médio da escala e pode ser interpretado como
um índice para a precisão de ordenar pessoas por meio de
suas pontuações totais na escala θ.



MSA não contém restrições suficientes para estimar a variável
latente θ. Molenaar (1982) propôs usar a pontuação total X+
para ordenar pessoas na escala da variável latente θ. Assim, a
MAS é um modelo de mensuração ordinal.

Erros de Guttman
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Seleção de itens

Os itens formam uma escala Mokken quando atendem a vários
requisitos empíricos. As seguintes características devem ser levadas
em consideração na seleção de itens:



As covariâncias para todos os pares de itens são positivas. Isto é
representado por Mokken por par de itens como o coeficiente Hij.
Esse coeficiente é máximo quando todas as pessoas que recebem
uma pontuação positiva em um item difícil também recebem uma
pontuação positiva em um item mais fácil.



A correlação do item com a escala como um todo. Esta correlação
é apresentada por Mokken como o coeficiente Hi, que é
comparável a uma correlação item-teste. O Hi tem ponto de corte
mínimo de 0,30. Abaixo deste valor o item não descrimina entre
as pessoas.
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Seleção de itens

O coeficiente de escalabilidade H: indica até que ponto a escala
como um todo atende aos critérios do modelo Mokken. Na
prática, a seguinte interpretação é dada ao valor de H:
0,50 < H escala forte
0,40 < H < 0,50 escala moderada
0,30 < H < 0,40 escala fraca



Um coeficiente H < 0,30 significa que não há monotonicidade e a
análise de com MSA não é recomendada.



O coeficiente H também pode ser interpretado como o desvio da
estrutura de dados observada da estrutura da escalograma
perfeita Guttman: quanto mais alto H quanto mais os dados
observados são parecidos com dados perfeitos consistente com o
modelo de Guttman (Sijtsma, Meijer, & Van Ark, 2011).
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Pressupostos MSA

O modelo de Mokken tem três pressupostos: Unidimensionalidade
(UD); Independência estocástica local das pontuações dos itens (LI) e
Monotonicidade (M).



UD significa que os itens de um conjunto compartilham um
constructo comum, além de características exclusivas e erro de
mensuração.



LI implica que, para um determinado valor de medição Theta (θ),
as pontuações em um dado conjunto de itens são
estocasticamente independentes.



M implica que, para cada item, a probabilidade de uma resposta
“certa” é uma função monotonamente crescente do valor da
escala latente Theta (θ).
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Pressupostos MSA



A função que descreve a relação entre essa probabilidade e a
escala latente é a Curva Característica de Item (ICC), também
chamada de Função de Resposta ao Item (IRF).



Na MSA as IRFs não precisam ter uma forma simétrica e podem
ter intervalos nas quais a função seja linear. Então, de fato,
seria melhor definir o pressuposto da monotonicidade como
IRFs monotonicamente não decrescentes.



Um conjunto de itens que satisfazem as três pressupostos (UD,
LI e M) é um conjunto de itens monotonicamente homogêneo
(MH).
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Modelos MHM e DMM



O MHM (Monotone Homogeneity Model) é um modelo de
mensuração ordinal das pessoas. A ordem esperada dos
respondentes na escala latente é a mesma para cada seleção de
itens de um conjunto de itens de MH.



Um modelo mais restritivo é obtido adicionando um quarto
pressuposto de que as IRFs não se interceptam. Um conjunto de
itens que satisfaz todos os quatro pressupostos é um conjunto de
itens de monotonicidade dupla (DM).



A ordenação de itens com IRFs que não se interceptam é idêntica
para cada subpopulação de indivíduos da população de interesse.
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Ordenação invariante de itens

 Uma característica muito importante do modelo DMM (Double
Monotonicity Model) é a ordenação invariante de itens (IIO): isso
significa que a ordenação de itens de acordo com a sua pontuação
média (ou popularidade) é a mesma para todos os valores da escala
latente.
 As escalas que possuem IIO são denominadas escalas hierárquicas.
 Se as IRFs não se interceptam pode ser verificada no programa MSP
usando o coeficiente HT. O coeficiente HT é obtido aplicando o
coeficiente H na matriz de dados transposta: assim, trocando os
papéis de sujeitos e itens.
 É considerado que as IRFs não se cruzam quando:
1. HT > 0,30
2. Percentagem respondentes com HTa negativos < 10%.
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IRFs de quatro modelos
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Coeficiente HT



O coeficiente HT é uma medida resumindo a precisão da ordenação de
itens dentro de uma escala.



Ligtvoet et al (2010) usam os seguintes critérios para interpretar HT:
HT < 0,30 - ordenação dos itens muito impreciso;
0,30 < HT < 0,40 – ordenação dos itens com baixa precisão;
0,40 < HT < 0,50 – ordenação dos itens com precisão moderada;

HT > 0,50 – ordenação dos itens com suficiente precisão.



O coeficiente HT é uma medida de Person-fit.



O coeficiente HT pode ser utilizado para identificar respondentes com
padrões divergentes de respostas ao item. Assim, o uso de coeficiente
HT pode ajudar para detecção de fraudes em testes.
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Coeficiente HT



Karabatsos (2003) comparou em um estudo com dados simulados a
efetividade de 36 índices de Person-fit. Dos 36 índices 11 foram
baseados em NIRT e 25 em PIRT.



Sessenta conjuntos de dados (N = 500) foram simulados usando um
delineamento 5 x 4 x 3.



O projeto incluiu cinco tipos de respondentes com padrões divergentes
de respostas ao item (respondentes fraudando, respondentes criativos,
respondentes chutando com sorte, respondentes sem atenção e
sujeitos respondendo aleatoriamente) quatro porcentagens de
examinandos com respostas divergentes (5%, 10%, 25% e 50%) e três
tipos de testes (17 itens, 33 itens e 65 itens).
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Coeficiente HT



Os resultados do seu estudo mostram que o coeficiente HT foi o melhor
dentre dos 36 indices para detectar respondentes com padrões de
respostas divergentes.



No segundo lugar ficaram os índices não-paramétricos C (Caution
Index), MCI (Modified Caution Index) e U3 (Van der Flier, 1980). Todos
os índices têm basicamente a mesma forma (Meijer & Sijtsma, 2001).



Karabatsos (2003) tentou explicar porque um coeficiente nãoparamétrico HT tinha, no geral, mostrou melhor desempenho do que os
25 índices paramétricos de Person-fit.



Ele propôs como explicação que as índices paramétricos de Person-fit
sofrem de uma dependência entre os dados e as estimativas de
parâmetros.
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Uso de MSA

Junker & Sijtsma (2001) argumentaram que existem basicamente três
razões para usar os modelos NIRT:

(1) para fornecer uma compreensão mais profunda como os modelos
paramétricos de IRT funcionam;

(2) oferecer uma estrutura mais flexível para aplicações nas quais modelos
paramétricos se ajustam mal aos dados;

(3) (3) fornecer procedimentos fáceis de usar para dados com menor

número de itens e pessoas do que os usados em testes de larga escala.



Uma grande vantagem da MSA é sua capacidade de abordar questões
fundamentais de modelagem e de funcionar efetivamente com
tamanhos de amostra menores em comparação com a teoria de
resposta ao item paramétrico (Stout, 2001).
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Uso de MSA



Em relação às questões fundamentais de modelagem Stout observa que
um número significativo de pesquisadores usam programas baseados
em procedimentos PIRT unidimensionais, como BILOG, PARSCALE,
WINSTEPS, BIGSTEPS sem qualquer preocupação preliminar relacionada
a questões fundamentais de modelagem ou falta de ajuste.



Segundo Stout (2001) é necessário executar uma análise NIRT antes de
realizar uma análise PIRT. Uma análise preliminar com NIRT faz mais do
que apenas verificar os pressupostos necessários para realizar uma
análise com PIRT.



A falta de ajuste dos pressupostos exigidos é frequentemente causada
por influências que são de importância substantiva: exemplos dessas
influências: condições de rapidez (ponto de partida do pressuposto da
ausência de condições de rapidez é que os examinandos que não
respondem corretamente a um item, o fazem por falta de habilidade, e
não por falta de tempo), viés de teste etc.
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Uso de MSA



No processo de avaliar a validade de construto de um instrumento,
deve ser prática padrão realizar uma avaliação apropriada baseada na
NIRT do número de dimensões dominantes que compõem o espaço
latente de um conjunto de dados de teste.



Isso coloca a metodologia NIRT corretamente no centro de uma análise
minuciosa de validade de construto. Uma análise NIRT da estrutura
dimensional latente de um instrumento é necessário se essa estrutura
não é conhecida a priori (Stout, 2001).



Além da dimensionalidade, outros aspectos fundamentais devem ser
avaliados para compreender melhor as características básicas dos
dados. Dependendo da configuração, isso poderia incluir
monotonicidade de IRFs, suavidade de IRFs, ausência de condições de
rapidez e não cruzamento entre IRFs (Stout, 2001).
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Uso de MSA



Na fase de análises preliminares pode ser útil avaliar a qualidade dos
itens usando um programa como TestGraf (Ramsay, 2000).



Testgraf (Ramsay, 2000). O programa é baseado na NIRT e estima o
traço latente θ e as ICCs. As ICCs são estimadas usando Kernel
smoothing.



O Testgraf é muito útil na avaliação da qualidade dos itens, mas não
fornece um teste se um modelo NIRT se adequa no conjunto de
itens.



Agora vou mostrar alguns exemplos do um software parecido que eu
desenvolvi, AGI (Análise Gráfica de Itens). AGI é menos sofisticado e
não estima o traço latente , mas trabalho com o escore observado.
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Análise preliminar com AGI
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Análise preliminar com AGI
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Análise preliminar com AGI
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Conclusões

Conclusões:



É recomendável usar Mokken Scale Analysis e outros modelos NIRT
como ferramentas de análise preliminar antes de fazer uma análise com
modelos PIRT;



Nas análises preliminares o foco deveria ser o validade de construto do
instrumento;



O uso de MSA também é indicado quando um modelo PIRT não se
ajuste aos dados ou quando não tem um número suficientemente
grande de respondentes ou de itens para fazer uma análise com PIRT;



A característica IOO (Invariant Item Ordening) do modelo DMM é muito
importante na construção de escalas hierárquicas;



O coeficiente HT é um dos melhores índices de Person-fit para detectar
pessoas com padrões de respostas divergentes.
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Conclusões

Conclusões:



O coeficiente HT é um dos melhores índices de Person-fit para detectar
pessoas com padrões de respostas divergentes. Assim, a MSA é
recomendada para detectar pessoas que possivelmente estão
fraudando no teste.



Análise Mokken ficou muito mais accessível desde a criação do Package
‘mokken’ em R (Van der Ark, 2007). A versão mais nova (Versão 2.8.11)
é de junho de 2018.

Mokken Scale Analysis

Referências

Referências
Heene, M. (2013). Additive conjoint measurement and the resistance toward
falsifiability in psychology. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics, 4, 1-4.
Heene, M., Kyngdon, A., & Sckopke, P. (2016). Detecting violations of
unidimensionality by order-restricted inference methods. Frontiers in Applied
Mathematics and Statistics, 2, 1-13.
Hemker, B. T., Van der Ark, L. A., & Sijtsma, K. (2001). On measurement properties of
continuation ratio models. Psychometrika, 66, 487–506.
Junker, B. W., & Sijtsma, K. (2001). Nonparametric Item Response Theory in action.
Applied Psychological Measurement, 25(3), 211-220.
Karabatsos, G. (2003). Comparing the aberrant response detection performance of
thirty-six person-fit statistics. Applied Measurement in Education 16(4), 277-298.
Meijer, R. R. (1994). The number of Guttman errors as a simple and powerful personfit statistic. Applied Psychological Measurement, 18(4), 311-314.
Mokken, R. J. (1971). A theory and procedure of scale analysis. The Hague: Mouton.

Mokken Scale Analysis

Referências

Referências
Molenaar, I.W. (1982). Mokken scaling revisited. Kwantitative Methoden, 3(8), 145-164.
Molenaar, I.W. (2001). Thirty years of nonparametric Item Response Theory. Applied
Psychological Measurement, 25(3), 295-299.
Molenaar, I.W. & Sijtsma, K. (2000). User´s manual for Windows: A program for
Mokken scale analysis for polytomous items (Version 5.0) [Software Manual].
Groningen, The Netherlands: ProgGAMMA.
Schlemper, B. N. (2014). Testes de adequabilidade de ajuste em Teoria de Resposta ao
Item. Dissertation, University of Brasília.
Sijtsma, K. (1998). Methodology review: Nonparametric IRT approaches to the analysis
of dichotomous item scores. Applied Psychological Measurement, 22(1), 3-31.
Sijtsma, K., & Meijer, R. R. (2017). Nonparametric item response theory and special
topics. In C. R. Rao & S. Sinharay (Eds.), Handbook of Statistics, Vol. 26 (pp. 719-746).
Amsterdam: Elsevier BV.

Mokken Scale Analysis

Referências

Referências
Sijtsma, K., Emons, W. H. M., Bouwmeester, S., Nyklicek, I., & Roorda, L. D. (2008).
Nonparametric IRT analysis of Quality-of-Life scales and its application to the World
Health Organization Quality-of-Life scale (WHOQOL-Bref). Quality of Life Res, 17,
275-290.
Sijtsma, K., Meijer, R. R., & Van der Ark, L. A. (2011). Mokken scale analysis as time goes
by: An update for scaling procedures. Personality and Individual Differences, 50, 3137.
Stochl, J., Jones, P. B., & Croudace, T.J. (2012). Mokken scale analysis of mental health
and well-being questionnaire item responses: A non-parametric IRT method in
empirical research for applied health researchers. BMC Medical Research
Methodology, 12(74) 1-16.
Stout, W. (2001). Nonparametric item response theory: A maturing and applicable
measurement modeling approach. Applied Psychological Measurement, 25(3), 300306.
Van Schuur, W. H. (2003). Mokken scale analysis: Between the Guttman scale and
parametric item response theory. Political Analysis, 11(2), 139-163. DOI:
10.1093/pan/mpg002

Mokken Scale Analysis

Fim da Apresentação
End of the Presentation

Contact e-mail: jalaros@gmail.com

