
 

 

 باشد. یاز پرسشنامه م  یمشاهده قسمت  ی فقط برا لیفا نیا

پرسشنامه   نیا شی رایورد و قابل وکامل  ل یفا افتی و در دیخر ی برا 

 .دیمراجعه نما تیبه داخل سا
 

 گلدسون  یپرسشنامه هوش رقابت

 

طراحی و تنظیم شده است و بر  سوال بوده که توسط گلدسون و همکارانش    20پرسشنامه هوش رقابتی دارای  

صته های بازار، تهدیدهای  بعد ) فر   5از هرگز تا همیشه( نمره گذاری شده است و دارای  اساس طیف لیکرت )  

 ( می باشد اآسیب پذیری ه  و  زیربناییرقبا، ریسک های رقابتی، مفروضات 
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های تنظیمی بعنوان وسیله ای برای ایجاد یا حذف برخی از مقررات  از پیشرفت 1

یا قروش محصوالت خاصی می شوند   بازارهای جدید  به  باعث دستیابی  که 

 استفاده می کنیم 

          

پیشرفتهای تحقیق و توسعه را در حوزه های پژوهشی خاصی پیگیری میکنیم   2

بعنوان نهاده ای جهت تشخیص فروش برخی از محصوالت در آینده  و از آن  

 استفاده می کنیم 

          

تحلیل های قوی ای انجام میدهیم تا الگوهای موجود در معامالت که ممکن   3

است موجب تولید محصوالت جدید یا تغییرات عمده ای در محصوالت شوند  

 را شناسایی کنیم 

          



 

 

های کمپانی را بررسی می کنیم تا محصوالت جدید بالقوه و به تبع  استراتژی  4

 آن نیازهای جدید مشتریان را شناسایی نماییم

          

5 =================================================== ======           

معموال فرض ما بر این است که هیچ یک از رقبا در دو سال آتی، محصول قابل   15

 مالحظه ای وارد بازار نمی کند 

          

اغلب فرض ما بر این است که در سه سال آتی، مشتریان متوسط خرید فعلی   16

 را حفظ خواهند کرد 

          

           فرض ما بر این است که محیط مقرراتی سورپرایز منفی ای ایجاد نخواهد کرد  17

استراتژی  همیشه عواملی را بررسی می کنیم که می توانند تاثیر مهمی روی   18

 ما بگذارد

          

مجبوریم تهدیدات و ریسکهای فعلی و بالقوه را تحلیل و رتبه بندی کنیم تا   19

آندسته از تهدیدات و ریسک هایی که می توانند مانع از موفقیت استراتژی ما  

 شوند را شناسایی کنیم 

          

و   20 هوشمندی  متخصصان  که  شود  باعث می  به  ارزیابی  تنها  اجرایی  مدیران 

 فهرست کردن تهدیدات و ریسک های رقبا و فرضیات کلیدی بسنده نکنند 

          

 

 نمره گذاری پرسشنامه: 

 بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 هرگز بندرت گاهی معموالا  هميشه  گزينه   

 5 4 3 2 1 امتياز  
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