
 

 

 ناصری برون سپاریپرسشنامه 

 

( طراحی و اعتباریابی شده است، این 1393پرسشنامه برون سپاری توسط ناصری )پرسشنامه برون سپاری: 

باشد، پرسشنامه چهار بعد گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می  22پرسشنامه شامل 

فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری، مالی و مشتریان را مورد سنجش قرار می دهد، این پرسشنامه توسط ناصری 

 ( اعتباریابی شده است.1393)
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 وجه فرآیندهای داخلی

کارهای اصلی شرکت نسبت به گذشته سریع تر و راحت تر این واگذاری تا چه حد باعث شده است      

 انجام شود؟

1 

 2 این واگذاری تا چه حد باعث دستیابی به منابع بیشتری برای ارائه ی خدمات شده است؟     

 3 تا چه حد مدیران به زمان بیشتری نسبت به گذشته دست یافته اند؟ طی این واگذاری     

 4 یت مدیران نسبت به گذشته کاسته شده است؟متا چه حد از وظایف کم اه طی این واگذاری     

 5 تا چه حد برای مدیران اداره کردن وظایف دشوار آسان تر شده است؟ طی این واگذاری     

 وجه رشد و یادگیری  

شرکت طی این واگذاری      صی را تبادل  پخش تا چه حد کارکنان  ص و پیمانکاران اطالعات و دانش تخ

 کرده اند؟

6 

 7 تا چه حد ایده های جدیدی نسبت به گذشته مطرح شده اند؟ طی این واگذاری     

 8 تا چه حد دانش های جدید و به روز کسب شده است؟ طی این واگذاری     

 9 گسترده تری بوده اند؟ طی این واگذاری تا چه حد کارکنان پیمانکار دارای تخصص     

 وجه مالی 

تا چه حد واگذاری باعث سرمایه گذاری بیشتر شرکت برای آموزش های تخصصی  طی این واگذاری     

 فعالیت های محوری شده اند؟

10 

 11 تا چه حد برای سازگاری منابع انسانی با فناوری های جدید تالش شده است؟ طی این واگذاری     

تا چه حد توانایی سرررمایه گذاری برای کارهای اصررلی شرررکت نسرربت به گذشررته  واگذاری طی این     

 بیشتر شده است؟

12 

 13 این واگذاری تا چه حد باعث صرفه جویی در هزینه های کلی شرکت شده است؟     



 

 

 ین وطی این واگذاری تا چه حد تعداد نیروی انسرررانی کمتری نسررربت به گذشرررته برای هر کار مع     

 مشخص به کار گرفته شده است؟

14 

 وجه مشتریان 

ارائه پخش تا چه حد خدمات براساس ترجیهات و فراتر از انتظارات کارکنان شرکت  طی این واگذاری     

 شده است؟

15 

 16 تا چه حد کارکنان پیمانکار رابطه ی احترام آمیز با مسئولین ایجاد کرده اند؟ طی این واگذاری     

 17 تا چه حد تسهیالت فیزیکی آن ها ظاهری جذاب و تمیز داشته اند؟ این واگذاری طی     

 18 تا چه حد کارکنان پیمانکار ظاهری مرتب و تمیز داشته اند؟طی این واگذاری      

 19 تا چه حد کارکنان پیمانکار وسایل و امکانات خود را تمیز نگاه داشته اند؟ طی این واگذاری     

 20 این واگذاری تا چه حد شکایات و انتقادات مشتریان نسبت به گذشته کاهش یافته است؟ طی     

ش طی این واگذاری      سط پیمانکاران در اریتتا چه حد ترجیحات و انتظارات م ن در ارائه ی خدمات تو

 نظر گرفته شده است؟

21 

 22 تا چه حد رضایت مشتریان نسبت به گذشته افزایش یافته است؟ طی این واگذاری     

 

 شیوه نمره گذاری

ساس طیف پنج گزینه  شنامه بر ا س ستفاده در پر شامل: خیلی کم، کم، تا ای لیکرت میطیف مورد ا شد ) با

 ای، زیاد و خیلی زیاد( در جدول زیر نشان داده شده است.اندازه

 ای لیكرتپرسشنامه های پژوهش بر اساس مقیاس پنج درجهبندی سوالهای مقیاس درجه

 کمخیلی کم ایتا اندازه زیاد خیلی زیاد گزینه انتخابی

 1 2 3 4 5 امتیاز

 

 

 تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه 

های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت بر اساس این روش از تحلیل شما نمره

 کنید.

 حد باالی نمرات حد متوسط نمرات حد پایین نمره

22 66 110 

 



 

 

 باشد،  میزان متغیر در این جامعه ضعیف می باشد. 44تا  22در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر در سطح متوسطی می باشد. 88تا  44در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  -

 باشد،  میزان متغیر  بسیار خوب می باشد. 88در صورتی که نمرات باالی  -

 

 :پرسشنامه پایایی

ها از برای تعیین پایایی، روشهای مختلفی وجود دارد. در این تحقیق برای مشخص نمودن پایایی پرسشنامه

سبه هماهنگی درونی ابزار اندازه ست. این روش برای محا ستفاده گردیده ا گیری از جمله ضریب آلفای کرونباخ ا

شنامهپ س سخ هر کنند بکار میگیری میهایی که ویژگیهای مختلف را اندازهها یا آزمودنر رود. در اینگونه ابزار، پا

برای محاسبه ضریب »( معتقدندکه 1387تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. سرمد و همکاران )سوال می

ه سرررواالت پرسرررشرررنامه یا زیرآزمون و واریانس کل را های هر زیرمجموعآلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره

 (.169)ص « محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را بدست آورد

 محاسبه شده است. SPSSافزار های از طریق فرمول زیر به وسیله نرمضریب پایایی پرسشنامه
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ra= ضریب آلفای کرونباخ 

J = تعداد سواالت آزمون 
2Sj=  واریانس سواالت آزمون 
2s= واریانس کل آزمون 

 

 (1394مقادیر آلفای کرونباخ  پرسشنامه در پژوهش ناصری)

 مقدار آلفای کرونباخ  عوامل 

 89/0 برون سپاری

 

 

 



 

 

 :پرسشنامه روایی

کند دقیقاً همان چیز را اندازه گیری چیزی را که ادعا میروایی به این مفهوم اشررراره دارد که وسررریله اندازه

ای بگیرد یعنی متناسررب با آن باشررد و از مهمترین آن روایی صرروری و محتوایی اسررت و برای اینکه پرسررشررنامه

بانی تئوریك دقیقاً مورد مطالعه و بررسی قرار حداقل دارای روایی محتوایی باشد باید سواالت آزمون با توجه به م

 گیرد تا میزان ارتباط و تناسب آنها با موضوع روشن گردد. 

 دیگر از تن چندین و راهنما استاد نظرات از پرسشنامه روایی آوردن بدست برای( 1393در مطالعه ناصری)

ساتید صین و ا ص سان و متخ شنا ستفاده کار ست شده ا ضح ، سؤاالت بودن مربوط دمور در آنها از و.  ا  و بودن وا

شهای برای سؤاالت این آیا اینکه و سؤاالت بودن فهم قابل س سب تحقیقاتی پر ست منا  سنجش مورد را آنها و ا

 .  مورد تایید قرار گرفت و شد خواهی نظر ، دهد می قرار

 

 تعاریف نظری

در سال  کاوسگردد. این مفهوم برای نخستین بار توسط برون سپاری به مفهوم هزینه معامله بر می: برون سپاری

توان سپاری را می برون احیا شده است. 1975در سال  مطرح وسپس با تئوری هزینه معامالت ویلیامسون 1937

های بیرونی قرارداد بستن کارا و سیستماتیك با سازمانثالث)مجالت تجاری(،  ها به وسیله ارکانطراحی فعالیت

سپاری  سازی عمودی در یك زنجیره تامین تعریف نمود. برون برای خرید فعالیت و یا درجه پایینی از یکپارچه

می تواند به صورت ارایه خدمات یا ابزار برای سازمان باشد. به تصمیم اتخاذ شده توسط یك سازمان جهت ارایه یا 

سپاری گفته می شود، که طرف قرارداد متعهد  ش داراییها، نیروی انسانی و خدمات به شخص ثالث، برونفرو

ه یا مدیریت ئشده در قرارداد را ارا در یك زمان معین، داراییها و خدمات قید مد مشخص وآمیگردد درقبال در

 .(1393)ناصری، نماید

 

 :تعاریف عملیاتی

 پرسشنامه استاندارد ساخته شده توسط  ناصری سنجیده می شود.: بر اساس پرسشنامه برون سپاری

 

 

 



 

 

 :منابع

 .های تحقیق در علوم رفتاریروش( 1387بازرگان، عباس و حجازی، الهه ) سرمد، زهره، .1

شرکت ملی پخش در  شده بررسی اثر بخشی فعالیت های برون سپاری(، 1393ناصری تپه، علی) .2

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد )منطقه اردبیل (،  فرآورده های نفتی ایران

 اسالمی واحد گرمی.


