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بر  قیتحق نیمتوازن است. ا یازیبا استفاده از تكنیك کارت امت یپژوهشگاه علوم ورزش ینقشه راهبرد یطراح قیتحق نیهدف از ا

 یراهبر یمنظور شوار نیرود. بد یبه شمار م یو در قلمرو مطالعات سازمان یهدف، کاربرد یبرمبنا ؛یفیتوص ،یاستراتژ یمبنا

 ،یمتوازن )مناظر مال یازیدر مناظر چهار گانه کارت امت یپژوهشگاه علوم ورزش یها یتراتژو اس لیتشك یشگاه علوم ورزشپژوه

 یارهایاسناد و مع یها پس از بررس یمرتبط با استراتژ ی. سنجه هادیگرد دمانی( چیداخل یندهایو فرا یریادگیرشد و  ،یمشتر

 تیو  درنها یینفعان پژوهشگاه نها یاز ذ یمشابه انتخاب و پس از نظرسنج یو سازمانها یباال دست یعملكرد سازمان ها یابیارز

پنج  ،یدر منظر مال ینشان داد که دو استراتژ جی. نتادیگرد بیتصو یراهبر یو در شورا نیاقدامات و ابتكارات تدو ،یاهداف کم

و  رندیگ یقرار م یریادگیدرمنظر رشد و  یاستراتژ كیو  یداخل یندهایدرمنظر فرا یچهار استراتژ  ،یدر منظر مشتر یاستراتژ

سنجه و  62 یداخل یندهایاقدام و ابتكار، در منظر فرا 45سنجه و  62 یاقدام و ابتكار، در منظر مشتر 91نه سنجه و  یدر منظر مال

 ی،میمالجمله اهم سنجه ها از منظر  شدند.از ییدو سنجه و هشت اقدام و ابتكار نها یریادگیاقدام و ابتكار و در منظر رشد و  46

 یفروش دستاوردها ایو  یساز یپژوهشگاه به کل درآمد  پژوهشگاه، درآمد حاصل از تجار یتوان به نسبت درامد پژوهش

 – یتعداد مقاالت چاپ شده مشترک  در مجالت معتبر علم ،ی(؛از منظر مشترالیر ونیلیبه ازاء هر پژوهشگر)م یپژوهش و فناور

به  یمعتبر  خارج یبه ازاء هر پژوهشگرو تعداد اختراعات مشترک ثبت شده در مراجع علم یو ...(  خارج ISC-ISI) پژوهشی

به  ،یریادگیاز منظر رشد و  ؛ویالملل نیو سرانه ثبت اختراع ب یسرانه ثبت اختراع مل ،یداخل یندهایازاء هر پژوهشگر؛از منظر فرا

اشاره  یعلم ئتیه یاعضا یتوانمند ساز یآموزش یها ورهکارشناسان و تعداد د ییفزاجهت مهارت ا یآموزش یتعداد دوره ها

عمكلرد پژوهشگاه علوم  یریاندازه گ یبرا یوجود متر دیآ یاحصاء سنجه ها بدست م جهینشان داد آنچه در نت جیکرد. نتا

 آمد. لیسازمان نا كیبتوان به اهداف استراتژ قیاست که از ان طر یورزش

 BSC، مدل  یینقشه اجرا ،یپژوهشگاه علوم ورزش ها: هدواژیکل

 

 

 


