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چکیده
سنجش تشخیصی شناختی ،نوعی از سنجش آموزشی است که با بهکارگیری مدلهای
روانسنجی به تعیین و تشخیص نارساییهای یادگیری کمک میکند .با توجه به اینکه
مدلهای زیادی در این زمینه وجود دارد؛ انتخاب یک مدل تشخیصی شناختی مناسب برای
تحلیل دادهها اهمیت زیادی خواهد داشت .هدف از اجرای پژوهش حاضر ،تعیین مدل
مناسب برای آزمونهای خواندن و درک مطلب است .دادههای مورد بررسی در این پژوهش
شامل پاسخنامه  3000نفر از شرکتکنندگان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد رشته زبان
انگلیسی بوده است که از بین  16044شرکتکننده به صورت تصادفی انتخاب شدهاند .روش
کار به این صورت بود که پس از تشکیل ماتریس  Qمدل کلی ( G-DINAو ،)LCDM
دو مدل جبرانی ( ACDMو  )DINOو دو مدل غیر جبرانی ( RRUMو  )DINAبرای
مقایسه در نظر گرفته شدند .ازنظر شاخص برازش ماکزیمم خی-دو هیچیک از مدلها
برازش نداشتند؛ ولی در مقابل نتایج شاخص  SRMSRنشان داد که همه مدلها برازش
قابل قبولی با دادهها دارند .در مقایسه بین شاخصهای برازش نسبی مشخص شد که
مدلهای  G-DINAو  ACDMبرازش بهتر و مدلهای  DINOو  DINAبرازش
ضعیفتری نسبت به سایر مدلها دارند .در بررسی شاخص برازش سؤال نیز فقط مدلهای
 G-DINAو  LCDMبا همه سؤالها برازش مطلوبی نشان دادند.
واژگان کلیدی :سنجش تشخیصی شناختی ،ماتریس  ،Qمدل کلی ،مدل جبرانی ،مدل
غیرجبرانی
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206

فصلنامه مطالعات اندازهگیری و ارزشیابی آموزشی

مقدمه
سنجش تشخیصی شناختی 1نوعی از سنجش آموزشی است که برخالف مدلهای
سنتی سنجش این توانایی را دارد که ساختارهای دانش و فرایندهای مهارت 2را در
آزمودنیها اندازه بگیرد و اطالعاتی راجع به نقاط ضعف و قدرت آنان فراهم کند.
سنجش تشخیصی شناختی ،رویکردی بینرشتهای دارد؛ به عبارتی خط اتصال بین
روانشناسی شناختی و تحلیلهای آماری است .در این نوع از سنجش ،رابطه
فرایندهای روانی و استراتژیهای زیر بنایی عملکرد در یک آزمون با پاسخهای
ارائهشده برای آن سؤالها از طریق تجزیهوتحلیلهای آماری پیچیده ،بررسی میشود.
بهطور کلی ،اندازهگیریهای روانشناختی از تعدادی مدلهای ریاضی برای انجام
فرایند اندازهگیری کمک میگیرند .بر اساس این مدلها اندازههای عددی متغیر مستقل
با یکدیگر ترکیب شده و اندازههای مربوط به متغیر وابسته را پیشبینی میکنند
(امبرتسون و رایس2000 3،؛ ترجمه شریفی ،فرزاد ،حبیبی و ایزانلو.)1388 ،
بهاینترتیب سنجش تشخیصی شناختی نیز مجموعهای از مدلهای ریاضی با عنوان
مدلهای تشخیصی شناختی )CDMs(4را برای مطالعات پژوهشی خود تدوین کرده
است .کار اصلی این مدلها تبدیل نظریههای شناختی به مدلهای احتماالتی است
(سینهارا و الموند .)2007 5،به سخن دیگر ،مدلهای تشخیصی شناختی ()CDMs
که در رویکرد سنجش تشخیصی شناختی پیشنهاد میشوند؛ مدلهای ریاضی را با
مدلهای روانسنجی معروف مثل نظریه سؤال پاسخ ترکیب میکنند تا از این طریق
هم خواستههای شناختی سؤال را برآورده کنند و همسطح توانایی آزمودنیها را نشان
دهند (لیتون و گریل.)2007 6،
مدلهای تشخیصی شناختی مانند تحلیل عامل تأییدی7در ذات تأییدی هستند .در
این مدلها متغیر مکنون که همان مهارتها هستند ،به وسیله سؤالهای موجود در
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Cognitive Diagnostic Assessment
. Skill
3
. Embretson & Reise
4
. Cognitive Diagnostic Models
5
. Sinharay & Almond
6
. Leighton & Gierl
7
. Confirmatory Factor Analysis
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ماتریس  Qاندازه گرفته میشوند .ماتریس  Qفرضیههایی درباره مهارتهای الزم
برای پاسخ درست هستند (لی )2011 1،و معموالً عناصر این ماتریس بر اساس
قضاوت متخصصان قبل از تجزیهوتحلیل مدل تشخیصی شناختی تعیین میشود و در
تجزیهوتحلیلهای آماری درستی این روابط بررسی میشود .درمجموع ،مدلهای
تشخیصی شناختی به دنبال آن هستند که با بررسی فرایندهای ذهنی اطالعات دقیقی
را در زمینه درک و فهم آزمودنیها از حیطهای که مورد سنجش قرارگرفته است ،ارائه
کنند .اهمیت و کارایی این نوع از ارزیابی در بررسی حیطهها و موضوعاتی بیشتر
نمایان میشود؛ که آزمودنی برای پاسخگویی به سؤالهای آن حوزه به مهارتهای
مختلف و استفاده از فرایندهای عالی ذهنی نیاز دارد .از همین روی ،بیشتر
پژوهشهای صورت گرفته در زمینه کاربرد مدلهای تشخیصی شناختی به آزمونهای
ریاضیات و زبان (بهویژه مهارت درک مطلب) که نیازمند مهارتهای شناختی هستند،
اختصاص یافته است.
تصمیم مهمی که باید پژوهشگران حوزه سنجش تشخیصی شناختی در طی فرایند
پژوهش خود بگیرند ،انتخاب یک مدل تشخیصی شناختی بر اساس معیار جبرانی یا
غیر جبرانی بودن روابط بین مهارتها است (روسو ،تمپلین و هنسو .)2007 2،در یک
مدل جبرانی 3داشتن سطح باال در یک شایستگی میتواند سطح پایین در شایستگی
4
دیگر را در انجام کار جبران کند .در مقابل مدلهای جبرانی ،مدلهای غیر جبرانی
قرار دارند؛ با این ویژگی که در یک مدل غیر جبرانی داشتن سطح باالیی از شایستگی
در یک مهارت نمیتواند سطح پایین شایستگی در مهارت دیگر را جبران کند .در
سالهای اخیر ،دسته دیگری به نام مدلهای کلی یا مدلهای اشباعشده 5به مدلهای
تشخیصی شناختی اضافه شده است .تمپلین و هنسون ( )2010در کتاب خود
مدلهای اشباعشده تشخیصی شناختی را به مدلهای معادالت ساختاری نامحدود که
بین همه متغیرهایشان رابطه وجود دارد ،تشبیه کردهاند؛ همچنین در این کتاب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Li
. Roussos, Templin & Henson
3
.Compensatory Model
4
. Non-Compensatory Model
5
. Saturated model
2
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مدلهای اشباعشده در زمره مدلهای جبرانی طبقهبندی شده است .ویژگی
منحصربهفرد مدلهای اشباعشده این است که در این مدلها عالوه بر اثرات اصلی،
اثرات تعاملی بین مهارتها نیز مورد توجه قرارگرفته است .درواقع مدلهای
اشباعشده انواع مختلفی از روابط بین مهارتها را در نظر میگیرند .مدل تشخیصی
3
شناختی لگاریتم خطی( 1هنسون ،تمپلین و ویلز ،)2009 2،مدل تشخیصی کلی
(داویر )2005 4،و مدل ( DINA5G-دی التوره )2011 6،ازجمله این مدلها هستند.
کاربردهای اولیه مدلهای تشخیصی شناختی بیشتر در ریاضیات بوده است که در
آن راهحل به مراحل کوچکتری تقسیم میشود و اگر تمام مراحل موفقیتآمیز پشت
سر گذاشته شود مسئله ریاضی مورد نظر حل میشود؛ بنابراین تا حدودی توافق شده
است که مدلهای غیر جبرانی برای آزمونهای ریاضیات به کار رود (روسو.)2007 ،
بااینحال در پژوهشهای مربوط به درک مطلب خواندن وضعیت به اینگونه نیست؛
زیرا در مورد جبرانی یا غیر جبرانی بودن مهارتهای درک مطلب اختالفنظر وجود
دارد .بهعنوانمثال استانویچ )1980( 7یک مدل تعاملی -جبرانی 8را پیشنهاد داد .او در
مدل خود چنین استدالل کرد که صرفنظر از سطح مهارتها در سلسلهمراتب
پردازش ،نبود یک فرایند خاص با تکیه بر دیگر منابع دانش قابل جبران است.
گلداسمیت-فیلیپس )1989( 9مدل پیشنهاد شده استانویچ را با استفاده از دادههایی که
از دانش آموزان پایههای دوم ،چهارم و ششم بهدستآمده بود ،آزمود .او در پژوهش
خود به یک سیر تکاملی دست یافت؛ به این شرح که بچهها با افزایش سن ،برای
11
شناسایی لغات استفاده از نشانههای آوایی10را افزایش و استفاده از اطالعات معنایی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. the log-linear CDM
. Willse
3
. General Diagnostic Model
4
. von Davier
5
. Generalized DINA Model
6
.De La Torre
7
.Stanovich
8
. compensatory-interactive model
9
. Goldstmith-Philips
10
. phonetic cues
11
. sematic information
2
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را کاهش میدهند .گلداسمیت-فیلیپس این یافتهها را بهعنوان شاهدی برای تأیید مدل
استانویچ و ماهیت جبرانی بودن مهارتهای درک مطلب قلمداد کرد .برنارد)2005(1
نیز یک مدل جبرا نی از خواندن زبان دوم را معرفی کرد؛ به این صورت که وجود
دانش زبان دوم یادگیرنده و توانایی خواندن زبان اول ،دو توانایی هستند که در طول
فرایند خواندن ضعفهای یکدیگر را جبران میکنند .یوسوآ -جوان )2006( 2نیز به
این نتیجه رسید که دانش مرتبط با یک رشته و چیرگی بر زبان انگلیسی میتوانند در
خواندن زبان انگلیسی برای تحصیالت ،مکمل و جبرانکننده کمبودهای یکدیگر
باشند .از سوی دیگر ،مدل نمایش سادهای از خواندن( 3گاف و تومر )1986 4،ارائه
شد که بر طبق آن درک مطلب خواندن  RCمحصول درک زبانی  Cو رمزگشایی D
است؛ یعنی  .RC=C×Dمنظور از رمزگشایی استخراج سریع جمله و تفسیر گفتهها
از اطالعات واژگانی است .هوور 5و گاف ( )1990معتقد بودند که این دو مهارت
اهمیت یکسانی داشته و هیچکدام بهتنهایی کافی نیست؛ درواقع آنها به یک رابطه غیر
جبرانی اعتقاد داشتند .درمجموع شواهد نظری آمیختهای درباره جبرانی یا غیر جبرانی
بودن فرایند درک مطلب خواندن وجود دارد .زمانی که روابط بین مهارتهای شناختی
بهطور کامل شناختهشده نیست ،راه سومی هم پیشنهاد میشود؛ یعنی استفاده از یک
مدل اشباعشده که بهاندازه کافی انعطافپذیر است .البته مدلهای اشباعشده نیز
مشکالت خاص خود را دارند .این مدلها در مقایسه با مدلهای قطعی پیچیدهتر
هستند و به حجم نمونه بزرگتری برای برآورد دقیق عملکرد نیاز دارند و همچنین در
تفسیر نتایج از مدلهای قطعی دشوارتر هستند.
با توجه به اهمیت ویژه مدلهای تشخیصی شناختی  CDMsدر سنجش آموزشی
انتخاب یک مدل مناسب از بین انواع مدلهای موجود به دغدغهای مهم تبدیل شده
است .تا جایی که در سالهای اخیر موضوع بسیاری از پژوهشهای این حوزه به
مقایسه برازش بین مدلها اختصاص یافته است .بهعنوان مثال ،در پژوهش باسوکو و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Bernhardt
. Uso-Juan
3
. Simple View of Reading
4
. Gough & Tummer
5
. Hoover
2
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همکارانش ( )2013مدل  DINAو  G-DINAبا استفاده از شاخصهای برازش
 BIC ،AICو  -2LLمقایسه شدند .تحلیل نتایج این پژوهش نشان داد که مدل G-
 DINAبرازش بهتری نسبت به مدل  DINAبا دادههای پژوهش دارد .البته در این
پژوهش فقط به مقایسه دو مدل  DINAو  G-DINAبسنده شده و هیچ مدل
جبرانی برای مقایسه در نظر گرفته نشده است؛ همچنین شاخصهای برازش مطلق و
میزان آنها برای این دو مدل گزارش نشده است .لی ،هانتر و لی )2016(1در پژوهشی
روی آزمون خواندن  MELABپنج مدل شامل یک مدل اشباع شده ""G-DINA
دو مدل جبرانی " "ACDM,DINOو دو مدل غیر جبرانی ""RRUM,DINAرا
با همدیگر مقایسه کردند .در مقایسه بین مدل  G-DINAو مدل  ACDMاین دو
مدل شاخصهای برازش همانند و نیز طبقهبندی مشابهی از مهارتها را نشان دادند.
مدل  RRUMدر برازش مدل و نتایج طبقهبندی از دو مدل  DINAو  DINOبهتر
اما نسبت به مدل  ACDMو  G-DINAضعیفتر بود؛ بنابراین طبق این پژوهش
دو مدل  G-DINAو  ACDMبهترین برازش را با مدل داشتند .این پژوهش در
مقایسه با پژوهش باسوکو و همکارانش ( )2013مدلهای بیشتری را مورد توجه قرار
داده و شاخصها ی برازش مطلق را نیز برای هر مدل محاسبه کرده است؛ اما به
شاخص  SRMSRکه یکی از شاخصها ی برازش مطلق مهم است و برای رفع
نارساییهای و مشکالت شاخص خیدو پیشنهاد میشود ،اشارهای نشده است .در
پژوهش راوند و روبیچ )2015( 2روی آزمون خواندن درک مطلب ورودی
دانشگاههای ایران ،شاخصهای برازش نسبی مدل  G-DINAبا دو مدل  DINAو
 ACDMمقایسه شد .نتیجه این مقایسه برتری مدل  G-DINAبر دو مدل دیگر را
تأیید کرد .با اینکه پژوهش راوند و روبیچ در مقایسه با دو پژوهش قبلی به
شاخصها ی برازش بیشتری توجه کرده است؛ ولی فقط سه مدل مورد مقایسه قرار
گرفتهاند .بنابراین ،در پژوهش حاضر تالش شده است که مدلهای بیشتری از طریق
شاخصهای برازش متنوعتر مقایسه شوند .با توجه به توضیحات ارائه شده و مرور
پیشینه تجربی ،هدف از اجرای پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا بین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Li, Hunter & Lei
. Ravavd & Robitzsch

1
2
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مدلهای مختلف تشخیصی شناختی تفاوت وجود دارد و بهترین مدل ازنظر برازش با
دادههای آزمون خواندن و درک مطلب کدام مدل است؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر را میتوان پژوهشی توصیفی-مقایسهای دانست؛ زیرا در این پژوهش
هدف مقایسه مدلهای تشخیصی شناختی با یکدیگر و تعیین مدل با برازش بهتر و
معتبرتر است .بهطور کلی ،هر پژوهشی که توصیف یک پدیده یا یک موقعیت با
هدف شناخت بهتر شرایط و کمک به تصمیمگیریهای مناسب انجام گیرد در زمره
پژوهشهای توصیفی قرار میگیرد (سرمد ،بازرگان و حجازی؛ .)1391
جامعه آماری این پژوهش شامل همه داوطلبانی میشود که در آزمون سراسری
کارشناسی ارشد سال  1394رشته زبان انگلیسی شرکت کردهاند .طبق آمار دریافتی از
سازمان سنجش آموزش کشور ،تعداد شرکتکنندگان رشته زبان در سال ،1394
 16044نفر بودند که از این تعداد  12076نفر زن و  3968نفر مرد بودند .تعداد کل
افراد گروه نمونه که پاسخنامه آنها بررسی شد 3000 ،نفر بودند .از این  3000نفر افراد
گروه نمونه 2058 ،نفر زن و  942نفرشان مرد هستند .با توجه به اینکه نمونه مورد
نظر بنا به درخواست پژوهشگر از بانک دادههای سازمان سنجش آموزش کشور تهیه
شد و پژوهشگر هیچ دخالتی در امر انتخاب نداشت و سازمان سنجش بهصورت
تصادفی دادههای درخواستی پژوهشگر را از بین همه دادههای موجود انتخاب کرده
است؛ میتوان روش نمونهگیری پژوهش را نمونهگیری تصادفی ساده محسوب کرد.
ابزار اندازهگیری مورد استفاده در پژوهش حاضر آزمون ورودی دوره کارشناسی
ارشد ناپیوسته مجموعه زبان انگلیسی سال  1394است که توسط سازمان سنجش
آموزش کشور طراحی شده است؛ از بین  240سؤال موجود در این دفترچه  20سؤال
قسمت زبان عمومی که مربوط به مهارت درک مطلب است برای مطالعه در نظر گرفته
شده است (سؤالهای  41تا  60دفترچه عمومی) .روش نمرهگذاری سؤالهای آزمون
بهصورت صفر و یک (دو ارزشی) است .درصورتیکه فرد در پاسخ به یک سؤال
گزینه درست را انتخاب کرده باشد ،نمره یک و اگر گزینههای اشتباه را انتخاب کرده
یا اصالً پاسخ نداده نمره صفر میگیرد؛ بنابراین نمره کل داوطلبی که موفق شود به
همه سؤالها پاسخ درست بدهد برابر با نمره بیست و نمره کل داوطلبی که نتواند به
هیچیک از این بیست سؤال ،پاسخ صحیح بدهد برابر با نمره صفر است.
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یافتهها
هر تحلیل از نوع سنجش تشخیصی شناختی به دو دسته مختلف از دادهها نیاز دارد.
دسته اول شامل پاسخنامه داوطلبانی است که در آزمون شرکت کردهاند و دسته دوم
شامل مدل شناختی که در قالب ماتریس  Qتدوین میشود .ماتریس  Qشامل رابطه
بین مهارتهای شناختی پایه و سؤالها است؛ به این صورت که هر سطر متعلق به
یک سؤال و هر ستون متعلق به یک مهارت است .اگر در محل تالقی یک سؤال با
یک مهارت عدد صفر قرارگرفته ،به معنی نبود رابطه بین مهارت و سؤال است؛
درحالیکه عدد یک نشاندهنده الزام وجود آن مهارت شناختی برای پاسخ به سؤال
مورد نظر است .به منظور تدوین ماتریس  Qدر این پژوهش ،ابتدا ادبیات نظری و
پیشینه تجربی موجود در زمینه خواندن و درک مطلب بررسی شد و با مشورت گرفتن
از متخصصان حوزه سنجش زبان که در تدریس درسهای مربوط به خواندن و درک
مطلب سابقه داشتند؛  9مهارت پیشنهادی جانگ ( )2009بهعنوان مهارتهای پایه
آزمون مورد بررسی در نظر گرفته شد .انتخاب این  9مهارت به این خاطر بود که از
نظر متخصصانی که با آنها مشورت شد ،مهارتهای پیشنهادی جانگ نسبت به
مهارتهای پیشنهادی افراد دیگر توانایی باالتری برای پوشش تمامی سؤالهای آزمون
را دارند 9 .مهارت موردنظر همراه با تعریف هریک از آنها در جدول ( )1ارائه شده
است.
جدول ( )1مهارتهای پایه و تعریف آنها
ردیف مهارت
1

CDV

2

CIV

3

SSL

4

TEI

5

TIM

تعریف
استنباط معنی یک کلمه یا عبارت با جستجو و تجزیهوتحلیل متن با کمک
سرنخهایی که در متن موجود است.
تشخیص معنی کلمه بیرون از متن با کمک دانش قبلی.
ادراک روابط منطقی بین قسمتهای مختلف متن با کمک انسجام واژگانی و
گرامری موجود در جمالت متوالی.
خواندن سریع جملههای سراسر یک پاراگراف برای معنی کردن تحتالفظی
جملههای یک متن.
خواندن گزینشی یک پاراگراف یا همه پاراگرافها برای تشخیص عقیده اصلی
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تعریف
که بیان شده بر اساس اطالعات ضمنی در متن.

6

INF

7

NEG

8

SUM

9

MCF

خواندن سطحی یک پاراگراف و استنتاجهای گزارهای درباره استداللها یا هدف
نویسنده با مراجعه به اطالعات بیان شده ضمنی یا دانش استقرایی.
خواندن دقیق یا مؤثر بهمنظور تعیین مکان اطالعات مناسب در متن و تعیین
اطالعات درست یا نادرست.
تجزیهوتحلیل و ارزیابی اهمیت نسبی اطالعات موجود در متن با کمک تفاوت
قائل شدن بین ایده اصلی و جزئیات.
تشخیص استداللها و مغایرتهای اصلی مزبور به ساختار بیانی موجود در متن
شامل روابطی مثل مقایسه/تضاد ،علت/معلول یا استداللهای جایگزین و ترسیم
آنها در چارچوب ذهنی.

این  9مهارت همراه با سؤالهای آزمون در اختیار سه متخصص سنجش زبان با
سابقه تدریس درک مطلب و خواندن قرار گرفت و از آنها درخواست شد که تعیین
کنند برای پاسخ به هریک از  20سؤال آزمون کدام یک از این مهارتها الزم است.
طبق نظر هریک از این متخصصان یک ماتریس  Qتشکیل شد ،سپس این سه ماتریس
بر اساس همپوشانیهایی که داشتند در همدیگر ادغامشده و یک ماتریس نهایی به
دست آمد .دوباره ماتریس  Qنهایی به هریک از این سه متخصص داده شد و توسط
آنها مورد تأیید قرار گرفت .در ماتریس نهایی دو مهارت ( CIVتشخیص معنی با
کمک دانش قبلی) و ( TEIخواندن سریع جملههای سراسر یک پاراگراف برای معنی
کردن تحتالفظی جملههای یک متن) حذف شدند .دلیل اصلی حذف این مهارتها
این بود که برای قابل اعتماد بودن اطالعات تشخیصی بهتر است هر ویژگی حداقل به
سه سؤال مرتبط شود (هارتز ،روسوس و استوت)2002 ،؛ ولی این دو مهارت توسط
هر متخصص فقط به یک یا دو سؤال مرتبط شدند .از طرفی خرد شدن زیاد مهارتها
به حفظ انسجام یک آزمون لطمه زده و به بیثباتی و عدم اطمینان طبقهبندی
آزمودنیها منجر میشود (لی و سواکی)2009 ،؛ بنابراین ماتریسی شامل  20سطر
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(تعداد سؤالها) و هفت ستون (تعداد مهارتها) تشکیل شد .در جدول ( )2رابطه بین
هر سؤال و هر مهارت نشان دادهشده است.
جدول ( )2رابطه سؤالها و مهارتها
شماره سؤال

CDV

SSL

TIM

INF

NEG

SUM

MCF

1

0

0

0

1

0

1

0

2

1

0

0

0

0

0

1

3

1

1

0

0

0

0

0

4

1

1

0

0

0

0

0

5

0

1

1

1

0

0

1

6

1

1

0

0

1

0

0

7

0

1

0

1

0

0

0

8

0

1

1

1

0

1

1

9

0

0

0

1

1

0

0

10

1

1

0

0

1

0

0

11

0

0

1

1

0

0

0

12

0

0

1

1

0

1

0

13

0

0

1

1

1

0

0

14

0

1

1

0

0

0

0

15

0

1

1

0

0

0

0

16

0

1

1

0

0

0

0

17

0

1

1

0

0

1

0

18

1

0

0

0

0

0

0

19

1

0

1

1

0

0

0

20

0

0

1

0

1

0

1

برای نیل به هدف پژوهش (انتخاب مدل تشخیصی شناختی مناسب برای
آزمونهای خواندن و درک مطلب) 6 ،مدل شامل دو مدل جبرانی ( ACDMو
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 ،)DINOدو مدل غیر جبرانی ( RRUMو ) DINAو دو مدل کلی (G-DINA
و  )LCDMانتخاب شدند؛ تا برازش آنها با دادههای موجود بررسی شود .برای
تجزیهوتحلیلهای کمی و محاسبه شاخصهای برازش از نرمافزار  Rو پکیج CDM
استفاده شد.
شاخصهای برازش در مدلهای تشخیصی شناختی به دو دسته کلی شاخص
برازش مطلق 1و شاخص برازش نسبی 2تقسیم میشوند .شاخصهای برازش مطلق،
برازش مدل با دادهها را بررسی میکند ،درحالیکه شاخصهای برازش نسبی برای
مقایسه مدلها با همدیگر مناسب است .درواقع شاخصهای برازش نسبی بهتنهایی
مالک قضاوت قرار نمیگیرد و در مقایسه با شاخصهای مدل دیگر معنا پیدا میکنند.
یکی از شاخصهای برازش مطلق آماره ماکزیمم  𝜒 2هست (چن ،دی التوره و
2
 𝜒𝑗𝑗′تفاوت بین احتمال پاسخ پیشبینیشده و مشاهدهشده را برای
ژانگ.)2013 3،
دو سؤال  jو ' jمحاسبه میکند .درحالیکه احتمال پاسخهای پیشبینیشده فرض
استقالل موضعی را نیز در نظر میگیرند ،امکان دارد که احتمال پاسخهای مشاهده
2
 𝜒𝑗𝑗′به وسیله تابع زیر قابلمحاسبه است.
شده از این فرض منحرف شوند .آماره
1

1

̂ (X j = n, X j′ = m)]2
[N(X j = n, X𝑗′ = m) − N
∑∑=
)̂ (X j = n, X j′ = m
N

χ2jj′

n=0 m=0

2
𝛼 𝜒1−با درجه آزادی یک
ماکزیمم  𝜒 2یک شاخص برازش مطلق است که با
مقایسه میشود .بنابراین اگر  CDMتحلیلشده دادهها را بهخوبی تقریب بزند ارزش
 𝜒 2پایین میشود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Absolute Fit
. Relative Fit
3
. Chen, de la Torre & Zhang
2
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یک شاخص برازش مطلق دیگر ریشه دوم استاندارد میانگین مجذورات
باقیمانده )SRMSR( 1است .شاخص  SRMSRمتوسط اندازه باقیماندههای بین
کوواریانس مشاهدهشده و کوواریانس پیشبینیشده است که با تابع زیر محاسبه
میشود:
(𝑟𝑖𝑗 − 𝜌̂𝑖𝑗 )2
∑√ = 𝑅𝑆𝑀𝑅𝑆
𝑛(𝑛 − 1)⁄2
𝑗<𝑖

 SRMSRبا ارزش کوچکتر از  0/05نشاندهنده برازش خوب مدل با
دادههاست (مای دیا -اولیوارس .)2013 2،در جدول ( )3شاخصهای برازش مطلق
گزارششده است.

جدول ( )3شاخصهای برازش مطلق مدلها
مدل

MADcor

SRMSR

𝟐𝒙max

p

DINA

0/031

0/040

32/51

0/0001

G-DINA

0/020

0/026

38/12

0/0001

DINO

0/032

0/040

39/10

0/0001

RRUM

0/027

0/036

50/75

0/0001

ACDM

0/023

0/029

39/83

0/0001

LCDM

0/024

0/030

32/88

0/0001

در جدول ( )3سه شاخص ماکزیمم 𝟐 𝐱  SRMSR ،و  MADcorبهعنوان
شاخصهای برازش مطلق و نیز سطح معنیداری 𝟐 𝐱 نشان داده شده است .برای هر
شش مدل سطح معنیداری ماکزیمم 𝟐 𝐱 کمتر از  0/01شده است و این نتیجه به
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. The Standardized Root Mean Square Residual
. Maydeu-Olivares

1
2
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معنای آن است که مدل با محیط (دادهها) متجانس نیست .اما ازآنجاییکه 𝟐 𝐱
بهشدت تحت تأثیر حجم نمونه قرار دارد دو شاخص دیگر نیز گزارش شده است.
شاخص  SRMSRبرای هر شش مدل کمتر از  0/05است که نشاندهنده برازش
مطلوب هر شش مدل با دادهها است .برای شاخص  MADcorکه نشاندهنده
میانگین قدر مطلق انحراف همبستگی مشاهده شده بین دو سؤال با همبستگی مورد
انتظار است ،نقطه برش مشخصی تعیین نشده است؛ ولی هرچه میزان این شاخص به
صفر نزدیکتر باشد برازش مدل مطلوبتر ارزیابی میشود .در مقایسه بین شش مدل
مورد بررسی میزان شاخص  MADcorمربوط به مدل  G-DINAاز همه مدلها
کوچکتر است.
شاخصهای برازش نسبی نمیتوانند برازش بین مدل منفرد و دادهها را نشان
دهند .این شاخصها بهجای فراهم کردن اطالعات درباره برازش دادهها ،از دو مدل
برای مقایسه و تعیین مدل بهتر استفاده میکنند .ازجمله مهمترین شاخصهای برازش
نسبی میتوان به لگاریتم درستنمایی ،شاخص اطالعات آکائیک )AIC(1و شاخص
اطالعات بیزی )BIC(2اشاره کرد AIC .یک معیار انتخاب مدل ،قوی هست که در
مقایسه بین دو مدل با اندازههای متفاوت به کار میرود (باندولوسBIC .)1993 3،
نیز یک معیاری است که برای رفع مشکالت مدل انتخابی در رگرسیون در نظر گرفته
شده است (باسوکو ،اجرتمن ،کلسیوگلو.)20134،
𝑃 𝐴𝐼𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔𝐿(𝑋 ) + 2.
و
𝑃 𝐵𝐼𝐶 = −2𝑙𝑜𝑔𝐿(𝑋 ) + 𝑙𝑜𝑔 𝐼 .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Akaike Information Criterion
. Bayesian Information Criterion
3
. Bandolos
4
. Basokcu,Ogretmen & Kelecioglu
2
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در این فرمولها منظور از ) logL(Xهمان بیشینه لگاریتم درستنمایی است و P
نیز نشاندهنده تعداد کل پارامترهاست .نحوه قضاوت درباره برتری مدل با توجه به
شاخصهای  AICو  BICبه این صورت است که مدل با شاخصهای  AICو
 BICکوچکتر برازش مطلوبتری نسبت به مدل با  AICو  BICبزرگتر خواهد
داشت (کاوانا .)2009 1،در جدول ( )4شاخصهای  BIC ،AICو -2log
 likelihoodبرای مقایسه بین مدلها گزارش شده است.
جدول ( )4شاخصهای برازش نسبی در مقایسه مدلها
مدل
DINA
G-DINA
DINO
RRUM
ACDM
LCDM

-2Log like
53416/80
52543/52
53442/52
53079/78
52771/84
52914/10

Nobs
3000
3000
3000
3000
3000
3000

Npars
167
175
167
100
100
198

AIC
53750/79
52893/51
53776/53
53279/78
52971/84
53310/10

BIC
54753/86
53944/62
54779/59
53880/41
53572/48
54499/36

همانطور که در جدول ( )4دیده میشود کمترین میزان شاخص  AICبه ترتیب
متعلق به مدل  G-DINAو  ACDMاست .کمترین مقدار شاخص  BICنیز به
ترتیب به مدلهای  RRUM ،ACDMو  G-DINAتعلق دارد .در مورد شاخص
 -2LLنیز به ترتیب مدل  ACDM ،G-DINAو  LCDMدارای کمترین مقدار
هستند .در هر سه شاخص بیشترین مقدار به ترتیب به مدلهای  DINOو DINA
تعلق دارد.
آزمون  LRیک آزمون آماری است که برای مقایسه شاخصهای برازش بین دو
مدل که یکی از آنها در دیگری آشیانه2میکند ،کاربرد دارد .آزمون  LRکه با تابع زیر
قابل محاسبه است؛ توزیعی شبیه به توزیع خیدو با درجه آزادی برابر با تفاوت بین
پارامترهای مدل کلی و مدل کاهشیافته دارد (گارسیا ،اوال و دی التوره.)2014 3،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Cavanaugh
. nested
3
. García, Olea & de la Torre
2
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] 𝑙𝑒𝑑𝑜𝑚 𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑒𝑔𝐿𝐿𝐿𝑅 = [−2𝐿𝐿𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 ] − [−2

در جدول ( )5چهار مدل  ACDM،DINA ،DINOو  RRUMبا مدل G-
 DINAاز طریق آزمون LRمقایسه شدهاند.
جدول ( )5نتایج آزمون LR
مدل 1

مدل 2

Chi2

df

p

DINA

G-DINA

873/28

8

0/0001

DINO

G-DINA

02/899

8

0/0001

RRUM
ACDM

G-DINA

536/27

75

0/0001

G-DINA

228/33

75

0/0001

بر اساس نتایج آزمون  LRبین مدل  G-DINAبا هریک از چهار مدل ،DINO
 ACDM،DINAو  RRUMتفاوت معنیدار وجود دارد .به این معنی که مدل G-
 DINAبرازش بهتری با دادهها دارد و این برازش بهتر حاصل شانس و تصادف
نیست.
در مدلهای تشخیصی شناختی به منظور بررسی برازش سؤال با مدل از شاخص
 RMSEAبه معنای ریشه میانگین مجذور خطای تقریب 1استفاده میشود .شاخص
برازش  RMSEAاز سؤال  jاحتمال پاسخ سؤال پیشبینیشده توسط مدل
را ) 𝑙𝛼| 𝑃(𝑋𝑗 = 1با پاسخهای درست پیشبینیشده ) 𝑙𝛼| 𝑗𝑋( ̂
𝑁 در هر کالس
مهارت 𝑙𝛼 مقایسه میکند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

. Root Mean Square Error Approximation
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𝐿

̂ (𝑋𝑗 = 1|𝛼𝑙 ) 2
N
]
𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴𝑗 = √∑ 𝑝(𝛼𝑙 ) [𝑃(𝑋𝑗 = 1|𝛼𝑙 ) −
) 𝑙𝛼| 𝑗𝑋( ̂
N
𝑙=1

) 𝑙𝛼(𝑝 نشاندهنده فراوانی آزمودنیهای طبقهبندیشده در کالس مهارت 𝑙𝛼 و
) 𝑙𝛼| 𝑗𝑋( ̂
 Nتعداد کل پاسخهای پیشبینی برای سؤال  jاست که توسط آزمودنیها در
کالس مهارت 𝑙𝛼 ارائهشده است .سؤالهایی که میزان شاخص  RMSEAآنها بیشتر
از 0/1باشد برازش ضعیفی با مدل دارند ،ولی سؤالهایی که میزان شاخص
 RMSEAآنها بین  0/1و  0/05باشد برازش متوسطی با مدل خواهند داشت؛
مطلوبترین میزان برای شاخص  RMSEAمقادیر کمتر از 0/05است که نشاندهنده
برازش خوب سؤال با مدل هستند (کانینا-هبینت ،راپ و ویلهلم .)2009 1،در جدول
( )6شاخصهای برازش مربوط به هر سؤال برای هریک از شش مدل مورد نظر
گزارش شده است.
جدول ( )6شاخص برازش سؤال
سؤال

DINA

G-DINA

DINO

RRUM

ACDM

LCDM

1

0/025

0/018

0/013

0/047

0/017

0/038

2

0/024

0/026

0/026

0/032

0/007

0/031

3

0/023

0/026

0/030

0/022

0/019

0/041

4

0/024

0/026

0/019

0/031

0/032

0/026

5

0/026

0/011

0/034

0/027

0/017

0/028

6

0/026

0/022

0/033

0/025

0/018

0/027

7

0/054

0/025

0/019

0/108

0/025

0/041

8

0/037

0/009

0/020

0/019

0/013

0/033

9

0/022

0/024

0/014

0/012

0/011

0/031

10

0/023

0/030

0/034

0/023

0/017

0/009

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Kunina-Habenicht, Rupp & Wilhelm
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سؤال

DINA

G-DINA

DINO

RRUM

ACDM

LCDM

11

0/039

0/030

0/040

0/031

0/033

0/049

12

0/013

0/023

0/033

0/017

0/017

0/034

13

0/020

0/027

0/011

0/022

0/013

0/030

14

0/023

0/023

0/022

0/033

0/054

0/034

15

0/022

0/029

0/017

0/028

0/029

0/038

16

0/020

0/025

0/016

0/022

0/017

0/039

17

0/024

0/015

0/023

0/005

0/014

0/014

18

0/024

0/037

0/027

0/037

0/018

0/033

19

0/019

0/013

0/051

0/035

0/028

0/031

20

0/024

0/016

0/048

0/027

0/030

0/021

بر اساس اطالعات درج شده در جدول ( ،)6پرسش  7با مدل  DINAو
 ،RRUMپرسش  14با مدل  ACDMو پرسش  19با مدل  DINOبرازش مطلوبی
ندارند (.)0/05>RMSEA
بحث و نتیجهگیری
با توجه به ادبیات پژوهشی موجود در حوزه مدلپردازی تشخیصی شناختی
آزمونها ی خواندن و درک مطلب ،راجع به جبرانی یا غیر جبرانی بودن مهارتهای
زیربنایی خواندن در بین صاحبنظران اتفاقنظر وجود ندارد؛ تا جایی که موضوع
بسیاری از پژوهشها به مقایسه برازش مدلهای مختلف اختصاص یافته است .در این
پژوهش نیز بعد از تدوین مدل شناختی در قالب ماتریس  Qکه دربردارنده رابطه بین
 20سؤال خواندن و درک مطلب با  7مهارت الزم برای پاسخ به این سؤالها بود؛ 6
مدل تشخیصی شناختی پرکاربرد در این حوزه به منظور مقایسه شاخصهای
برازششان با یکدیگر انتخاب شدند .این مدلها عبارتاند از :مدل  G-DINAو
( LCDMمدلهای کلی) ،مدل  DINOو ( ACDMمدلهای جبرانی) و مدل
 DINAو ( RRUMمدلهای غیر جبرانی).
در ابتدا شاخصهای برازش مطلق شامل ماکزیمم خیدو ( MADcorمیانگین
قدر مطلق انحراف همبستگیهای مشاهدهشده با همبستگیهای مورد انتظار) و
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( SRMSRریشه دوم استاندارد میانگین مجذورات باقیمانده) برآورد شدند .شاخص
ماکزیمم خیدو برای هر شش مدل معنیدار شد؛ یعنی همه شش مدل برازش مطلوبی
با دادهها ندارند .در مقابل میزان شاخص  SRMSRبرای هر شش مدل کمتر از 0/05
شد؛ که این میزان گویای برازش مطلوب مدل با دادهها است (مای دیا -اولیوارس،
 .)2013در پژوهش راوند و روبیچ ( )2015نیز برازش دادهها با سه مدل ،G-DINA
 DINAو  ACDMبررسی شد؛ نتیجه این پژوهش نشان داد که ازنظر شاخص
خیدو هیچکدام از مدلها با دادههای پژوهش برازش ندارند؛ ولی شاخص
1
 SRMSRبرازش مدل با دادهها را تأیید کرد .همچنین در پژوهش جورج و روبیچ
( ) 2015سه مدل شناختی مختلف که هرکدام از حذف یک مهارت شناختی به وجود
آمده بودند در قالب مدل  DINAمقایسه شدند؛ در این پژوهش نیز هر سه این
مدلها که فقط از نظر نوع مهارتها با یکدیگر تفاوت داشتند ،بر اساس آماره خیدو
با دادههای پژوهش برازش نشان ندادند؛ ولی بر طبق شاخص  SRMSRبرازش هر
سه مدل با دادهها مطلوب بود .این وضعیت عدم برازش بر اساس آزمون خیدو شبیه
به عملکرد آزمون خیدو در مدلهای معادالت ساختاری است .بنتلر )1990( 2در
مورد عدم برازش مدل معادالت ساختاری بر اساس خیدو اینچنین استدالل کرد که
خیدو به حجم نمونه حساس است؛ درنتیجه با افزایش حجم نمونه آزمون خیدو
تفاوتهای جزئی بین کوواریانس مشاهدهشده و پیشبینیشده را تشخیص میدهد؛
بنابراین همانگونه که در مدل معادالت ساختاری شاخصهای برازش دیگری بهعنوان
جایگزین برای خی دو معرفی شده است ،در مدلهای تشخیصی شناختی نیز شاخص
 ،SRMSRبهعنوان یک شاخص برازش مطلق دیگر ارائه شده است .ازآنجاییکه
شاخص  SRMSRتوسط تعداد سؤالها و هیچیک از عوامل دیگر که ثابت نگه
داشته شدهاند ،تحت تأثیر قرار نمیگیرد ،شاخص مناسبی برای قضاوت در مورد
برازش مدل با دادهها است.
چنانکه هر شش مدل در شاخصهای برازش مطلق وضعیت تقریباً یکسانی
داشتند؛ از شاخصهای برازش نسبی استفاده شد که توانایی مقایسه مدلها با یکدیگر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. George & Robitzsch
. Bentler
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را دارند .شاخص لگاریتم درستنمایی ،شاخص اطالعات آکائیک ( )AICو شاخص
اطالعات بیزی ( )BICدر این پژوهش ،بهعنوان شاخص برازش نسبی مورد بررسی
قرار گرفتند .با توجه به یافتههای پژوهش و در نظر گرفتن این معیار که هرچه میزان
 BIC ،AICو  –2LLیک مدل کوچکتر باشد ،آن مدل برازش بهتری با دادهها دارد
(کاوانا ،)2009 ،از بین این شش مدل ،مدلهای  G-DINAو  ACDMبرازش بهتر
و مدلهای  DINOو  DINAبرازش ضعیفتری در مقایسه با مدلهای دیگر نشان
دادند؛ بنابراین مدلهای  G-DINAو  ACDMنسبت به دو مدل دیگر ،مناسبترین
مدل برای تحلیل دادههای این پژوهش هستند .ازجمله پژوهشهای همسو با این
پژوهش میتوان به پژوهش باسوکو و همکارانش ( )2013اشاره کرد .در این پژوهش
برازش مدلهای  DINAو  G-DINAبر اساس شاخصهای  BIC ،AICو -
 2LLمقایسه شدند که برازش مدل  G-DINAبا دادههای پژوهش بهتر از برازش
مدل  DINAگزارش شد؛ اما این پژوهش روی دادههای یک آزمون ریاضیات پایه
ششم اجرا شده و از نظر نوع دادهها با دادههای پژوهش حاضر متفاوت است .در
پژوهشی دیگر (لی ،هانتر و لی )2016 ،که روی آزمون خواندن  MELABانجام
گرفت  ،پنج مدل با یکدیگر مقایسه شدند .نتیجه مقایسه این پنج مدل به این صورت
بود که مدل  G-DINAو  ACDMبهترین شاخصهای برازش را نشان دادند و بعد
از این دو ،مدل  RRUMدر رتبه بعدی قرار گرفت و مدل  DINOو  DINAنیز
بدترین شاخصهای برازش را بهدست آوردند .همچنین در پژوهش راوند و روبیچ
( )2015روی یک آزمون خواندن ،برازش مدل  G-DINAنسبت به دو مدل
 DINAو  ACDMبهتر بود .با وجود برتری مدل  G-DINAدر بیشتر
شاخصهای برازش ،یک نکته قابل تأمل است؛ در بیشتر موارد به هنگام مقایسه
شاخص  ،-2LLمدلهای کلی همچون  G-DINAنسبت به مدلهایی مانند
 DINAو  DINOبرازش بهتری نشان میدهند؛ بنابراین شایسته است معنیداری
آماری این تفاوت بررسی شود (سورل و همکاران .)2016 1،درواقع یک مدل کلی با
تولید پارامترهای بیشتر شانس داشتن برازش بهتر نسبت به سایر مدلها را دارد؛ اما
ازآنجاییکه سادهتر بودن یک مدل مزیت محسوب میشود؛ پیش از هر تصمیمگیری
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
. Sorrel et al
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باید مشخص شود که آیا تفاوت مشاهدهشده ،معنیدار هست یا نه و در صورت
معنی دار بودن این تفاوت برتری با مدل کلی (با پارامترهای بیشتر) خواهد بود .از
همین روی ،در این پژوهش پس از مشخص شدن برتری مدل  G-DINAبر سایر
مدلها از آزمون  LRاستفاده شد و نتیجه آن گویای این مطلب بود که برتری مدل
 G-DINAبر سایر مدلها حاصل شانس و تصادف نبوده و واقعاً بین این مدل با
سایر مدلها به لحاظ آماری تفاوت معنیدار وجود دارد .در آخر نیز شاخص
 RMSEAکه برازش هریک از سؤالهای آزمون با مدل را نشان میدهد برای هر
یک از این  6مدل محاسبه شد .در بررسی شاخص  ،RMSEAمدلهای G-DINA
و  LCDMبا تمام سؤالهای آزمون برازش مطلوبی داشتند؛ زیرا مقدار RMSEA
همه سؤالها در این دو مدل کمتر از  0/05بود .از بین تمام سؤالها ،تنها سؤال  7با
مدل  DINAو  ،RRUMسؤال  14با مدل  ACDMو سؤال  19با مدل DINO
برازش مطلوبی نداشتند.
بنا بر یافتههای این پژوهش و نتایج پژوهشهای دیگری که به آنها اشاره شد؛ مدل
 G-DINAدر برازش با دادهها نسبت به سایر مدلها موفقتر عمل میکند .این نتیجه
با توجه به اینکه مدل  G-DINAیک مدل اشباعشده است و همه روابط موجود را
در نظر میگیرد ،قابل توجیه است .با این وجود ،برای تأیید این موضوع که آیا تحت
هر شرایط و هر نوع آزمونی این نتیجه صادق است یا نه ،به پژوهشهای بیشتر و
دقیقتری در این حیطه نیاز است.
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