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بررسی ابعاد و اعتبارسنجی پرسشنامه عملکرد انطباقی کارکنان با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تائیدی:
مطالعهای در بین پرستاران

تاریخ دریافت1333/7/33 :

تاریخ پذیرش1331/2/27:

چکیده
مقدمه :عملکرد انطباقی به عنوان میزان قابلیت های کارکنان در مواجه با تغییرات به وجود آمده در محل کار و موقعیت های جدید و غیرمعمول تعریف می شوود.
هدف اصلی این پژوهش بررسی ساختار عاملی پرسشنامه عملکرد انطباقی است .عملکرد انطباقی سازه ای چندبعدی است که شامل پنج متغیّر نهفتوه مویشوود.
هدف این پژوهش بررسی پایایی و روایی این پرسشنامه بود.
مواد و روشها :در این پژوهش که از نوع اعتبارسنجی است ،پس از برگردان پرسشنامه به فارسی ،فرم نهایی آن بر روی  213نفر از پرستاران بیمارستان دولتی
شهر اهواز که با روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شده بودند ،اجرا گردید .برای تشخیص عاملهای سازه عملکرد انطباقی از روش تحلیل عامل اکتشافی چرخش
واریماکس و برای برازش الگو از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادالت ساختاری استفاده شد.
یافته ها :پایایی کل پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ  3/93محاسبه گردید .ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عاملی بررسی شود .ضوری
 KMOو آزمون کرویت بارتلت به ترتی
روی عوامل بار دارند.

 3/99و  1333/333به دست آمد و معنیدار است .همچنین چرخش واریماکس نشان داد که تمامی سواالت آزمون بور

نتیجه گیری :پرسشنامه عملکرد انطباقی از ویژگی های روان سنجی رضایت بخش و پایایی و روایی قابل قبولی برای استفاده در جمعیت پرستاران برخوردار است.
درنتیجه سازه عملکرد انطباقی شامل پنج بُعد مجزا از هم؛ یعنی مقابله با موقعیت های اضطراری و غیرمترقبه ،مدیریت استرس کواری ،حول خالقانوه مشوکالت،
یادگیری و سازگاری بین فردی میشود .یافتهها مبنی بر چند وجهی بودن این سازه با مطالعات پیشین مطابقت دارد.
کلمات کلیدی :عملکرد انطباقی ،پرسشنامه ،تحلیل عاملی اکتشافی ،تحلیل عاملی تائیدی ،پرستاران
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حیاتی تورین مسولله در هور سوازمانی عملکورد شوغلی آن اسوت (.)1

معتقدند که عملکرد انطبواقی در برگیرنوده رفتارهوایی اسوت کوه بوه

عملکرد خوب ،بهره وری سازمانی را افزایش میدهد و این نیوز اقتصواد

سازگاری فرد در مواجه با تغییرات ،انتقال آموخته ها از یک تکلیف بوه

ملی جامعه را ارتقاء می بخشد ( .)2امروزه صاح نظران و اندیشمندان

تکلیف دیگر و نیز رویارویی با الزامات شوغلی جدیود کموک موی کنود

بر اهمیت و نقش نیروی انسانی به عنوان عامول توسوعه کشوور واقوف

(.)13

بوده و بر آن تأکید دارند و مهمتورین سورمایه هور سوازمان را نیوروی

اخیرأ کریسچر و ویت ( )11عملکرد انطباقی را به عنوان تشخیص نیواز

انسانی آن میدانند ( )3پرستاران نیز به عنوان بزرگترین و مهمتورین

و یا فرصتهای افزایش فعاالنوه صوالحیتهوا و رفتارهوای مناسو در

منابع انسانی سازمان های مراقبت بهداشتی و درمانی ،اهمیت بسوزایی

پاسخ به تغییورات موجوود یوا قابول پویش بینوی و بوه کوارگیری موثثر

در ارتقای سالمت جامعه دارند ،بوه طووریکوه سوازمانهوای مراقبوت

صالحیتها و تواناییهای سازگاری در محل کار تعریف کردهاند .طبو

بهداشتی و درموانی بودون نیوروی کارآمود پرسوتاری نمویتواننود بوه

مطالعه بارد ،رنچ و کوزلوفسکی عملکرد انطباقی در دو سطح فوردی و

موفقیتی دست یابند (.)1

تیمووی قابوول بررسووی اسووت ( .)12در مووورد ابعوواد عملکوورد انطبوواقی

امروزه عملکرد انطباقی به عنوان جدیدترین سوازه در حووزه عملکورد

جدیدترین طبقه بندی از عملکرد انطباقی که بر اساس آن نیوز ابوزاری

شغلی ،مورد توجّه ویژه ای قرارگرفته است .افزایش اثربخشی ،کارآیی و

برای سنجش آن ساختهشده ،مطرح میگردد .این طبقهبنودی توسوط

بهره وری ،ارتباط تنگواتنگی بوا عملکورد شوغلی کارکنوان دارد .بورای

چابانیر-وارن ،الکرمی و واندنبرگ ( )13مطرح شده است .این محققان

عملکرد شغلی مانند سایر مفواهیم سوازمانی دیگور در طوول پیودایش

معتقدند که عملکرد انطباقی از پنج حیطوه تشوکیل شوده کوه شوامل

خود ،مدل ها و ابعاد مختلفی به وجود آموده اسوت .در رویکورد نسوبتا

مقابله با موقعیتهای اضطراری و غیرمترقبه ،مدیریت استرس کواری،

سنتی ،عملکورد شوغلی را بوه عنووان انجوام مجموعوه ای از وظوایف و

حل خالقانه مشکالت ،یادگیری و سازگاری بین فردی است .

تکالیف محوله تعریف می کنند که به عنوان عملکرد وظیفهای معوروف

درحیطه اول بیشتر بر واکنش سریع ،مثثر و به کارگیری گزینوه هوای

است ( .)5رویکرد دیگری که در حوزه عملکرد به وجوود آموده اسوت،

مختلف در رویارویی با مشکالت و موقعیتهای جدید تأکید مویشوود.

رفتار مدنی سازمانی است .اخیرأ محققوان سوازمانی ،عملکورد شوغلی

اصوأل مواجه با موقعیت های غیرقابول پویش بینوی ازمسوایل متعودّدی

دیگری را تحت عنوان عملکرد انطباقی مورد توجّوه قورار داده انود کوه

ناشی می شود ،ازجمله آن ها تغییر ساختار سازمانی ،تغییر الویّت هوای

باتوجّه به ماهیت سوازمان هوای اموروزی ،موی توانود نقوش مهموی در

سازمانی ،کاهش یا تغییر منابع موردنیاز یا ادغام سازی می باشد (.)11

افزایش اثربخشی و بهره وری کارکنان و سازمان ها داشته باشد .یکی از

عامل کلیدی عملکرد در این جا این است که یک فورد شواغل توا چوه

ویژگی های مهمِ سازمان های امروزی ،رویارویی با یک محیط متغیّور و

اندازه میتواند به راحتی خود را با چنین موقعیتهایی هماهنگ کنود،

پویاست .برای مثال ،تغییرات مستمر در فون آوری هوا ،ادغوام و تغییور

در صورت نیاز با روش مثثر و مناس  ،جهت گیری یوا تمرکوز خوود را

ساختار سازمان ها ،کارکنان را به یادگیری مهارت های جدید و افزایش

تغییر دهد و علیرغم ابهام موقعیت بتوانود یوک رفتوار منطقوی نشوان

قدرت سازگاری و انعطافپذیری ملزم میسازد (.)3

دهوود .عووالوه بوور آن واکوونش مناس و فوورد بووه خطرهووا ،تهدیوودها و

تحقیقات نشان داده اند که عملکرد انطباقی نوعی عملکرد شغلی اسوت

موقعیت های اضطراری ،توانایی تمرکز افکوار ،حفو کنتورل هیجوانی،

که با عملکرد وظیفه ای و رفتوار مودنی سوازمانی متفواوت اسوت (.)7

انجام اقداماتی برای کنترل خطر یا شرایط اضطراری به شکل مطلوب،

جانسون عملکرد انطباقی را به عنوان توانایی تغییور رفتوار خوود بورای

از ویژگیهای دیگر این حیطه است .درحیطه دوم به نحوه مقابلوه بوا

هماهنگی با الزامات محیطی موجوود دریوک موقعیوت جدیود تعریوف

استرس های شغلی و نحوه به کارگیری توانمندی ها و تجارب فرد برای

کرده است ( .)9هسکث و نیل اصطالح عملکورد انطبواقی را بوه عنووان

حل مثثر آن ها اشاره موی گوردد .حفو آراموش و خونسوردی هنگوام

قابلیت های افراد در مواجه با تغییرات به وجود آموده در محول کوار و

رویارویی با مشکالت یا الزامات شغلی ِفوراوان ،عودم واکونش شودید و
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ناکامی ها ،تالش مستقیم برای حل سازنده مشکالت تا مالموت کوردن

سنجش آن ،ضرورت دارد توا قبول از کاربسوت آن در جامعوه ایرانوی،

دیگووران ،و حف و اعتموواد بووه نفووس در موقعیووتهووای اسووترسزا ،از

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه عملکرد انطبواقی ،بوه ویوژه ارزیوابی

ویژگی های دیگر این حیطه است .نکته مهومّ موجوود درحیطوه سووم،

اعتبار سازه ای آن مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور نتایج حاصل از

انجام و به کوارگیری روش هوای جدیود و اسوتفاده از اطّالعوات وسویع

این تحقی می تواند اطّالعات مناسبی فراهم آورد تا محقّقان و کاربران

درحل مشکالت است .اصوألسازگاری با موقعیوت هوای جدیود ،پویوا و

این پرسشنامه بتوانند با توجّه به متن آزمودنی های جامعه ایرانوی ،آن

متغیّر؛ مستلزم حل مسایل جدید است .بر ایون اسواس یکوی از ابعواد

را تعبیر و تفسیر نمایند.

پیچیده را ،که روزانه در محل کار با آنمواجوه موی شووند حول کننود.

مواد و روشها

توانایی تحلیل و خل ایده های جدیود ،ادغوام و ترکیو اطّالعوات بوه

نمونه و روش نمونهگیری:

ظاهر نامربوط به یکدیگر و ایجواد راه حول هوای خلّوا ،،در نظرگورفتن

جامعه آماری تحقی حاضر پرستاران بیمارستانهای دولتی شهرستان

گستره وسیعی ازاحتماالت و تفکّر خارج از روال معمول بورای یوافتن

اهواز است .از این جامعه تعداد  213نفر از پرستاران بیمارستانهوا بوه

رویکردهووای مووثثرتر ،از خصوص ویّات دیگوور ایوون حیطووه اسووت (.)15

روش نمونهگیری تصادفی انتخاب شدند کوه در نهایوت ،دادههوای بوه

چهارمین حیطه عملکرد انطباقی ،یوادگیری روش هوای جدیود انجوام

دست آمده از  233نفر در تحلیلهوا موورد اسوتفاده قورار گرفوت .بوه

یک شغل یا یادگیری مهارت های مختلف متناس با یک شغل جدیود

منظور برآورد حجم نمونه از فرموول کووکران بوا  d=3/35و t=1/33

اسووت .ایوون بُعوود از عملکوورد انطبوواقی درنتیجووه افووزایش سووریع

استفاده شد .هودف پوژوهش بورای گوروه نمونوه توضویح داده شود و

پیشرفتهای فنآوری و تأکید بر یادگیریهای مستمر در سوازمانهوا،

پرسشوونامههووا در اختیارشووان قوورار گرفووت .معیووار ورود بووه مطالعووه،

از اهمیت ویژه ای برخوردار است .کارکنان امروزی به شکل فزاینوده ای

پرستاران باسابقه  2سال به باال در نظر گرفته شده است.

با نوآوری های تکنولوژیکی مواجه اند که آن ها را به یادگیری شیوه های

ابزار سنجش:

جدید عملکرد ملزم موی نمایود ( .)3عوالوه بور آن یوادگیری مسوتمر،

پرسشنامه عملکرد انطباقی( :)APاین پرسشنامه توسط چابوانیر -وارن

مستلزم فرایند مداوم برنامه ریزی و مشارکت در رشد خود ،بوه منظوور

و همکاران ( )13ساختهشده است .پرسشنامه عملکرد انطباقی 13ماده

آمادگی برای پیش بینی الزامات شغلی آینده است .این امر مستلزم این

دارد و پنج حیطهی مقابله بوا موقعیوتهوای اضوطراری و غیرمترقبوه

است که کارکنان نقشها ،روشها ،تکنولوژیها و مهارتهای جدیود را

(1ماده) ،مدیریت اسوترس کواری (3مواده) ،حول خالقانوه مشوکالت

یاد بگیرند .در حیطه پنجم تأکید بر نحوه سازگاری و ارتباط فورد بوا

(1ماده) ،یادگیری (1ماده) و سازگاری بینفردی (1ماده) را میسنجد.

اعضای دیگر سازمان است .استفاده از نظرات و دیدگاه های کارکنوان و

چابانیر-وارن و همکاران ( )13اعتبار این پرسشنامه را در دو نمونوه بوا

مشارکت با آن ها در انجام کارها از ویژگی های اصلی این حیطه اسوت.

استفاده از روش تحلیل عوامل تأییدی مورد بررسی قرار دادهاند .نتایج

امروزه چون کارها بیشتر به شوکل تیموی انجوام موی شووند و ماهیوت

بررسی در نمونه اوّل نشوان داد کوه مودل پونج عواملی بوا توجوه بوه

مشاغل به سمت امور خدماتی تغییور پیودا کورده انود ،ایون ویژگوی از

شوواخصهووای  CFI=3/35و ) 112(=139/37 RMSEA= 3/57

اهمیت خاصی برخوردار است (.)13

2

 Xاز برازنوودگی مطلوووبی برخوووردار اسووت .ضووری آلفووا بوورای کوول

ازجمله قابلیت های سازگاری بین فردی که در متوون تحقیقوی موورد

پرسشنامه برابر با  3/97محاسبه گردید .در نمونه دوم نیز با توجه بوه

توجّه قرارگرفته انود انعطواف پوذیری بوین فوردی ،سوبک بوین فوردی

شاخصهای به دست آمده RMSEA=%35 ،و  CFI=3/ 35مدل پنج

سازگارانه جهت دست یابی به یک هدف ،رفتار بوین فوردی سوازگارانه

عاملی رفتار انطباقی مورد تأیید قرار گرفت .ضرای

آلفا در این نمونوه

برای کار مثثر با یک تیم ،همکاران یا مشتریان جدیود ،قابول انعطواف

بین  3/91تا  3/33بوده است.
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عملکرد انطباقی این است که کارکنوان بتواننود مسوایل غیرمعموول و
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نخستین گام در اجرای این پژوهش ترجموه ایون پرسشونامه از زبوان

مثبتی بین حداقل برخی از متغیرها را دارد .آزمون کرویت بارتلت بوه

انگلیسی به فارسی بود .از این رو مقیواس عملکورد انطبوا ،توسوط 2

منظور آزمون این فرضیه که ماتریس همبستگی یک ماتریس واحودی

متخصص روانشناسی و  1متخصص زبان انگلیسی به فارسوی ترجموه

است به کار میرود ،چون سطح معنیداری مربوط بوه آزموون بارتلوت

شد و سپس متن فارسی ترجمه شده به زبان انگلیسی برگردانده شود

کوچکتر از  3/35است ،بنابراین واحد بوودن مواتریس همبسوتگی رد

تا از این طری برخی از کاستیهوای ترجموه مشوخص شوود ،پوس از

میشوود و مویتووان از تحلیول عواملی بودون خدشوه وارد شودن بوه

تواف نهایی فرم اصلی پرسشنامه آماده شد.

مفروضههای اساسی آن استفاده کرد.

در گام بعدی ساختار عاملی این پرسشنامه میبایست توسوط تحلیول
عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار میگرفت .به منظور بررسی سواختار

جدول :1آزمون مایرز -اولکین و کرویت بارتلت آزمون
کایزر -مایر -اولکین

عوواملی پرسووشنامووه عملکوورد انطبوواقی از روش عاموولیووابی بیشووینه
درست نمایی و روش چرخش متمایل استفاده شود .دلیول اسوتفاده از
روش چرخش متمایل این بود که بوین عامولهوای ایون پرسوشناموه

آزمون بارتلت

0/88
خی دو

9309/090

درجه آزادی

919

سطح معناداری

0/00.

همبستگی باالیی وجود دارد ،از این رو استفاده از روشهوای چورخش

در جدول شماره 1مقادیر ویژه اولیه و مجموع مجذور بارهوای عواملی

متعامد به نتایج گمراهکنندهای میانجامد ،همچنین دلیول اسوتفاده از

استخراج شده که توسط عاملهای مشترک تبیین میشود نشوان داده

روش بیشینه درسوتنموایی در روش عامولیوابی ایون بوود کوه روش

شده است .همانطور که در این جدول مشهود است ،حدود  31درصد

مثلفه های اصلی ،روش کاهش دادن متغیرها به متغیر کمتر است ولی

از واریانس مشترک ،توسط  5عامل عملکرد انطباقی تبیین مویشوود؛

روش برآورد بیشینه درسوت نموایی روشوی بورای بورآورد پارامترهوا

در شکل  1به منظور مشخص کردن تعداد عاملهایی کوه موی بایسوت

میباشد (.)17

باقی بمانند از منحنی سنگریزهای استفاده شده است .همانطور که در

نتایج:

این منحنی مشهود است ،بعد از عامل پنجم سایر عاملها دارای مقدار

بر اساس نتایج به دست آمده ،میانگین سنی نمونوه تحقیو  33سوال

ویژه کمتر از یک بوده و از طرف دیگور شوی منحنوی بعود از عامول

است که  93/5درصود آنهوا را زنوان و  13/5درصود آنهوا را موردان

پنجم تغییر محسوسی پیدا نمیکند ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت که

تشکیل میدهند .همچنین میانگین سونوات خودمت  2/21و انحوراف

پنج عامل عملکرد مکنون از نظر آماری میتوانند واریوانس  13سوثال

معیار آن  1/23به دست آمد.

مربوطه به عملکرد انطباقی را تبیین کنند.

در ارزیابی پایایی پرسشنامه ،ضری

آلفای کرونبواخ  3/93بوه دسوت

مدل اندازهگیری و ساختاری عملکرد انطباقی

آمد .همچنین ضری آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعواد بوه ترتیو ،

اعتبار سازهای یک ابزار اندازهگیری نشواندهنوده آن اسوت کوه ابوزار

مقابله با موقعیتهای اضطراری و غیرمترقبه ( ،)3/37مدیریت استرس

اندازه گیری تا چه حد اندازه یک سازه یا خصیصه را که مبنای نظوری

کوواری( ،)3/31حوول خالقانووه مشووکالت( ،)3/73یووادگیری( )3/91و

دارد ،میسنجد .در این تحقی سازه عملکرد انطبواقی از پونج متغیّور

سازگاری بین فردی ( )3/72می باشد .بعضی از مهوم تورین روشهوای

نهفته مستقل شامل مقابله با موقعیوتهوای اضوطراری و غیرمترقبوه،

تعیین تعداد ابعاد عبارتند از قوانون کوایزر و  .screen plotدر جودول

مدیریت استرس کاری ،حلِّ خالقانه مشوکالت ،یوادگیری و سوازگاری

شماره  1نتیجه آزمون کایزر -مایر–اولکین و آزموون کرویوت بارتلوت

بین فردی تشکیل میشود ،با این فرض که ،این پرسشنامه این سوازه

نشان داده شده است .همان طور که در ایون جودول نشوان داده شوده

و ابعاد آن را اندازهگیری مویکننود .در شوکل  2مودل انودازهگیوری و

است اندازه آزمون کایزر -مایر -اولکین برابور 3/99اسوت کوه بواالتر از

ساختاری مفهومی و نظری عملکرد انطباقی نشان داده شده است.

مقدار  ./3میباشد که نشاندهنده این است کوه مواتریس همبسوتگی
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جدول :2مقادیر ویژه اولیه مجموع مجذور بارهای عاملی استخراجشده و درصد واریانس تبیین شده توسط عاملها در هر دو مرحله
مقادیر ویژه اولیه
عامل

کل

1
2
3
1
5

واریانس تجمعی%

کل

33/33
15/79
53/33
53/31
31/33

3/37
1/72
1/39
1/12
1/13

33/33
3/33
7/31
5/31
3/35

کل

درصد واریانس
تجمعی
33/33
15/79
53/33
53/31
31/33

1/73
1/337
2/35
3/73
2/31
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3/71
1/72
1/39
1/12
1/13

درصد از
واریانس
33/33
3/33
7/31
5/31
3/35

مجموع مجذور بارهای عاملی استخراجشده
 %از واریانس

مجموع مجذور بارهای چرخش
یافته

شکل  :1منحنی سنگریزهای به منظور نشان دادن تعداد عاملها

جدول :3ماتریس چرخش یافته تحلیل عاملی گویههای پرسشنامه

گویهها

1

1

3/73

2

3/92

3

3/11

1

3/59

عملکرد انطباقی
عاملها
3
2

5

3/39

3

3/13

7

3/77

9

3/13

3

3/11

ادامه جدول شماره3
1

5

گویهها
13
11
12
13
11
15
13
17
19
13

1

2

عاملها
3

1

5

3/55
3/75
3/72
3/93
3/71
3/57
3/11
3/31
3/71
3/91
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عاملی تأییدی ،صرفأ نشاندهنده رابطه همبستگی اسوت .بوه منظوور
تعیین پذیربودن مدل ،ضرای مسیر یکوی از سوثاالتی کوه در عامول
مربوطه موج

می شد که ضری پایایی آن عامل باالتر باشود برابور 1

قرار داده شد؛ بنابراین  5ضری مسیر برابر  1قرار داده شد.
(استاندار شده) نشان داده شده است .همانطور که در این شکل نشان
داده شده است ،کلیه ضرای در محدوده معقولی قورار دارنود ،یوا بوه
عبارت دیگر هیچیک از ضورای مسویر اسوتاندارد شوده دارای مقودار
بیشتر از  1نیستند.
به منظور بررسی برازش مودل بوا دادههوای پوژوهش از شاخصوههوای
برازش استفاده شد .همانطور که در جدول  1نشان داده شوده اسوت،
اندازه خی دو برابر  321/95میباشد که با درجه آزادی  112در سطح
 1درصد معنی دار است ،چون خیدو شاخصه ای اسوت کوه بوه حجوم
نمونه بستگی دارد و معموأل در حجم نمونه باال بنودرت غیرمعنویدار
میشود ،تفسیر سایر شاخصههای برازش الزامی مویباشود .نگواهی بوه
جدول  5گویای این نکته است که سوایر شاخصوههوای بورازش مودل
نظیر شواخص بورازش مقایسوهای( )CFAدر حودود 3/31اسوت و بوه
همین ترتی شاخص نیکویی برازش GFIبرابر  3/33است .اندازه ایون
شاخصهها برابر با مقدار استاندارد و قابول قبوول بورازش ( )3/3اسوت،
شاخص برازش  RMSEAبرابر 3/37اسوت کوه بوه مقودار اسوتاندارد
( )3/9نزدیک است..
جدول :4شاخصههای برازش مدل پنج عاملی عملکرد انطباقی
شاخصه برازش

مقدار

مقدار قابل قبول

بدست
آمده
درجه آزادی

941

--

خی دو

014/88

خی دو غیر معنیدار

شکل :2ساختار عاملی مقیاس عملکرد انطباقی

شاخص برازش مقایسهایCFI

0/99

باالتر از .90

به منظور بررسی تحلیل عاملی تأییدی  5عامل عملکورد انطبواقی بوه

شاخص نیکویی برازشGFI

0/90

باالتر از .90

شاخص RMSEA

0/01

کوچکتر از .08

صورت مکنون در نظر گرفته شد و بین همه عاملهای مکنون مسویر
دوطرفه (کواریانس) فرض شده است؛ مسیرهای دو طرفوه در تحلیول
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در شکل  2کلیه ضرای مسیر و کواریانسهوای بوین عوامول مکنوون

بررسی ابعاد و اعتبارسنجی پرسشنامه عملکرد انطباقی ...

Archive of SID

جدول :5تحلیل عاملی تأییدی ساختار نظری پرسشنامه ،روایی و اعتبار الگوی

الگو ابعاد عملکرد انطباقی توسط متغیرهوای مقابلوه بوا موقعیوتهوای

اندازهگیری بارهای عاملی متغیرهای عملکرد انطباقی

اضطراری و غیرمترقبه ،مدیریت استرسکاری ،حل خالقانه مشوکالت،

بارهای

بارهای عاملی

آلفای

عاملی

استاندارد شده

کرونباخ

0/88

یادگیری و سازگاری بین فوردی در قالو

مودلهوای انودازهگیوری و

متغیرها

گویهها

مقابله با

9

9

موقعیتهای

1

0/38

0/81

اضطراری و

0

0/84

0/19

غیرمترقبه

4

0/90

0/30

8

9

0/89

3

0/90

0/34

1

0/81

0/89

8

0/90

0/14

حل خالقانه

9

0/94

0/10

مشکالت

90

0/10

0/80

هماهنگ است و هم چنین نتایج به دست آمده با یافتههای تحقیقوات

99

0/80

0/30

کانون ،ساالس و میلهام ()19؛ هان و ویلیامز ( )7نیز همسو هستند.

91

9

0/13

90

0/91

0/11

94

0/90

0/19

98

0/98

0/10

93

9

0/41

سازگاری بین

91

9/09

0/33

فردی

98

9/04

0/19

99

9/00

0/18

استرس کاری

یادگیری

نشاندهنده آن هستند کوه عملکورد انطبواقی بوه عنووان یوک سوازه
متشکل از پنج بُعد مقابلوه بوا موقعیوتهوای اضوطراری و غیرمترقبوه،

0/39

مدیریت استرسکاری،حلّ خالقانه مشکالت ،یادگیری و سازگاری بین
فردی اسوت .بنوابراین ،عملکورد انطبواقی مفهوومی چندبُعودی اسوت.
یافتهها مبنی بر چندوجهی بودن ایون سوازه ،بوا مطالعوات چاربوانیر و

0/10

دیگران ( )13که عملکرد انطبواقی را شوامل پونج بُعود مویدانسوتند،

در یک جمعبندی میتوان گفت که عوامل اسوتخراج شوده از تحلیول
0/84

عوامل ،منعکس کننده سوازه عملکورد انطبواقی اسوت .شواخصهوای
نیکویی برازش حاکی از برازش خوب مدل با دادههوای مشواهده شوده

0/11

است و ضرای

آلفای کرونباخ متغیرها نشاندهنوده همسوانی درونوی

گویههاست .اگرچه این پژوهش نشاندهنده اعتبار سازهای نسبتأ خوب
پرسشوونامه اسووت ولووی پژوهشووگران و دسووت انوودرکاران موودیریت و
سازمانی باید در استفاده از این پرسشونامه احتیواط الزم را بوه خورج
دهنوود .ایوون مطالعووه نیووز ماننوود تمووامی پووژوهشهووای دیگوور دارای

بحث و نتیجهگیری
هدف کلی این پژوهش ارزیوابی اعتبوار سوازهای پرسشونامه عملکورد
انطباقی در بین پرستاران بیمارستانهوای وابسوته بوه دانشوگاه علووم
پزشکی جندی شاپور اهواز بود .در این پژوهش به دنبال پاسخ به ایون
پرسووش بووودیم کووه :عملکوورد انطبوواقی از چووه ابعوواد یووا مثلفووههووایی
تشکیلشده است؟
بدین منظور ،ابعاد سازه عملکرد انطباقی ،شناسوایی و انودازهگیوری و

محدودیت هایی بوده است ازجمله این که اعتبار بیرونی مطالعه حاضور
عمدتأ به دلیل ویژگیهای نمونه کاهش مییابد .زیورا یافتوههوای ایون
پژوهش بر اساس داده های حاصل از نمونوه پرسوتاران جنودی شواپور
اهواز است .و بدین منظور دست اندرکاران و محققان بایود در زمینوه
اعتبار سازه ای عملکرد انطباقی نیروی انسانی در نمونههای دیگری نیز
اقدام کنند.

اعتباریابی شدند و در نهایت ،الگوی مورد نظر ترسیم شد کوه در ایون
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Abstract
Introduction: Adaptive performance is defined as an employee’s ability to deal with changes and new and unusual
situations in the workplace. The present study mainly focused on factor analysis of the Adaptive Performance Scale
(APS) and determining its validity and reliability. Adaptive performance is a multi-dimensional structure with five
latent factors.
Materials and Methods: This method validation study was conducted in Ahvaz, Iran. 210 randomly selected public
hospital nurses completed the Persian version of the APS. Exploratory factor analysis (varimax rotation) was used to
explore the factor structure of the scale. Confirmatory factor analysis and structural equation modeling were applied to
fit the model.
Results: The overall reliability of the APS was confirmed (Cronbach’s alpha = 0.89). Factor analysis was used to
evaluate the factor structure of the scale. Kaiser-Meyer-Olkin index (0.88) and Bartlett's sphericity test result
(1639.093) were both significant. Finally, varimax rotation showed all items to have significant factor loadings.
Conclusion: Our findings confirmed the acceptable psychometric properties (reliability and validity) of the APS for
administration among nurses. Therefore, the adaptive performance construct contains five distinct dimensions, namely
dealing with emergency and unexpected situations, work stress management, creative problem solving, learning, and
interpersonal adaptability. These results are consistent with previous studies.
Keywords: Adaptive performance, Questionnaire, Exploratory factor analysis, Confirmatory factor analysis, Nurses
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