
 

 

 گلدسون یپرسشنامه هوش رقابت

 

تهيه شده است. لذا با تخصيص زمان ارزشمندتان به طور دقيق آنرا  هوش رقابتیجهت بررسي پرسشنامه زير در راستاي پژوهشي 

اين اطالعات کامالً محرمانه تلقي شده و صرفاً جهت دستيابي به اهداف پژوهش تکميل و به پژوهشگر عودت دهيد. شايان ذکر است 

 شود.به صورت کلي مورد استفاده قرار خواهد گرفت. پيشاپيش از همکاري صميمانه شما سپاسگزاري مي

 واالت عمومیس

سواالت پاسخ دهيداطالعات شما روي نتيجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گيري به   

40تا  30   30کمتر از  سن 50تا  40   به باال 50    

 کارشناسي و باالتر  ليسانس  فوق ديپلم  ديپلم و پاينتر ميزان تحصيالت

سال و کمتر 5 سابقه خدمت سال10تا  6   سال15تا 11   سال 15بيشتر از     

 مرد  زن جنسيت

 براي اطالع از نتايج تحقيق) اختياري( ايميل

 

 

 

گزارش شده  5/0گلدسون از روايي سازه )تحليل عاملي تاييدي( در مطالعه خود استفاده کرده است. بارعاملي تمامي ابعاد باالي 

بزرگتر بوده است.  7/0نيز از  (CR)بوده و پايايي مرکب  5/0نيز براي تمامي ابعاد بزرگتر از  AVEاست. ورايانس تببين نشده خطا يا 

 نيز با آلفاي کرونباخ محاسبه شده است.پايايي هر بعد 

 

 نمره گذاری پرسشنامه:

 بر اساس طيف ليکرت نمره گذاري شده است

 هرگز بندرت گاهی معموالا  هميشه گزینه  

 5 4 3 2 1 امتياز 

 



 

 

 توزیع سواالت پرسشنامه
 

 پایایی هاشماره پرسش هاتعداد گویه ابعاد

 819/0 5-1 5 های بازارفرصت

 754/0 9-6 4 تهدیدهای رقبا

 765/0 13-10 4 های رقابتیریسک

 766/0 17-14 4 مفروضات زیربنایی

 721/0 20-18 3 هاپذیریآسيب

 913/0 20-1 20 کل پرسشنامه

 

 

 :پرسشنامه پایایی و روایی

 
گزارش شده  5/0گلدسون از روايي سازه )تحليل عاملي تاييدي( در مطالعه خود استفاده کرده است. بارعاملي تمامي ابعاد باالي 

بزرگتر بوده است.  7/0نيز از  (CR)بوده و پايايي مرکب  5/0نيز براي تمامي ابعاد بزرگتر از  AVEاست. ورايانس تببين نشده خطا يا 

  ا آلفاي کرونباخ محاسبه شده است.پايايي هر بعد نيز ب
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 های بازارفرصت

هاي تنظيمي بعنوان وسيله اي براي ايجاد يا حذف برخي از مقررات که باعث از پيشرفت 1

 دستيابي به بازارهاي جديد يا قروش محصوالت خاصي مي شوند استفاده مي کنيم

          

پيشرفتهاي تحقيق و توسعه را در حوزه هاي پژوهشي خاصي پيگيري ميکنيم و از آن بعنوان  2

 نهاده اي جهت تشخيص فروش برخي از محصوالت در آينده استفاده مي کنيم

          

تحليل هاي قوي اي انجام ميدهيم تا الگوهاي موجود در معامالت که ممکن است موجب  3

 تغييرات عمده اي در محصوالت شوند را شناسايي کنيمتوليد محصوالت جديد يا 

          

هاي کمپاني را بررسي مي کنيم تا محصوالت جديد بالقوه و به تبع آن نيازهاي استراتژي 4

 جديد مشتريان را شناسايي نماييم

          

يا راه حل  توسعه هاي فناوري در رابطه با محصوالت را بررسي ميکنيم تا بتوانيم محصوالت 5

 هايي که ممکن است در دو يا چند سال آينده استفاده شوند را شناسايي نماييم

          



 

 

 تهدیدات ناشی از رقبا

           همواره نسبت به رقباي موجود يا بالقوه هوشيار هستيم 6

           بدليل وجود رقباي فعلي و بالقوه، فرصت ها چندان بزرگ نيستند 7

           استراتژي هاي ما طوري طراحي شده اند که بر رقبا پيروز شويم 8

تهديدات رقبا بعنوان راه هايي تعريف مي شوند که بوسيله آن، رقبا مانع از موفقيت استراتژي  9

 کمپاني در بازار مي شود

          

 های رقابتیریسک

بازار که اثري منفي بر استراتژي فعلي و بالقوه ريسکهاي رقابتي عبارتند از هرگونه تغيير در  10

 دارد

          

معموال در اسرع وقت مي فهميم که که کداميك از ريسك هاي بازار با استراتژي هاي فعلي و  11

 بالقوه کمپاني که قرار است منجر به فرصتهاي جديد شوند، ارتباط دارند

          

مي تواند بر درك تيم اجرايي از يك فرصت ناشي از استراتژي ارزيابي مبتني بر هوش ريسك ها  12

 جايگزين، تاثير بگذارد

          

           برخي از ريسکها در فضاي رقابتي امروزي به سرعت قابل شناسايي هستند 13

 ییبنا ریمفروضات ز

           فرضيات راجع به تغييرات بازار بخشي از استراتژي فعلي ما است 14

معموال فرض ما بر اين است که هيچ يك از رقبا در دو سال آتي، محصول قابل مالحظه اي  15

 وارد بازار نمي کند

          

اغلب فرض ما بر اين است که در سه سال آتي، مشتريان متوسط خريد فعلي را حفظ خواهند  16

 کرد

          

           منفي اي ايجاد نخواهد کردفرض ما بر اين است که محيط مقرراتي سورپرايز  17

 آسيب پذیری ها

           هميشه عواملي را بررسي مي کنيم که مي توانند تاثير مهمي روي استراتژي ما بگذارد 18

مجبوريم تهديدات و ريسکهاي فعلي و بالقوه را تحليل و رتبه بندي کنيم تا آندسته از تهديدات  19

 مانع از موفقيت استراتژي ما شوند را شناسايي کنيم و ريسك هايي که مي توانند

          

ارزيابي باعث مي شود که متخصصان هوشمندي و مديران اجرايي تنها به فهرست کردن  20

 تهديدات و ريسك هاي رقبا و فرضيات کليدي بسنده نکنند
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