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 تیر یمد ستمیمتوازن به عنوان ابزار س یازیکارت امت ر یتأث
عملکرد  یگر یانجیم یری گ: اندازه داریبر بهبود توسعه پا کیاستراتژ 

 سازمان 

 1حسین عسگری 

 چکیده 
استراتژیک این پژوهش با هدف بررسی تأثیر کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزار سیستم مدیریت  

انجام شده است. روش پژوهش از نظر    گیری میانجیگری عملکرد سازمانبر بهبود توسعه پایدار: اندازه 
همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مورد  -ها توصیفی هدف کاربردی و از نظر روش گرداوری داده

با   تهران است که  زنجیره ای در شهر  از جدول  نظر کلیه مدیران و کارکنان فروشگاه های  استفاده 
نمونه و روش  تصادفی خوشهمورگان  مرحلهگیری  به  384ای  ای  انتخاب شد.  نفر  نمونه  عنوان حجم 

ها از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش ابعاد پژوهش استفاده گردیده است. در  برای گردآوری داده 
به  حاضر  پرسشنامهتحقیق  روایی  تعیین  سازه منظور  و  محتوا  روایی  از  همین  ها  شد؛  طور  استفاده 

ها بیانگر پایا و  منظور سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که یافتهبه
داده بود.  گیری  اندازه  ابزار  بودن  بخش  روا  دو  در  پرسشنامه  توزیع  از  حاصل  شده  گرداوری  های 

نر از  استفاده  با  )معادالت ساختاری(  استنباطی  و  افزارهای  توصیفی  و    lisrelو    Spssم  تجزیه  مورد 
ها نشان داد ابعاد کارت امتیازی متوازن )مشتری، مالی، کسب و کار داخلی و  تحلیل قرار گرفت. یافته

عملکرد   همچنین  دارند.  معنادار  و  مثبت  تأثیر  پایدار  توسعه  و  سازمان  عملکرد  بر  یادگیری(  و  رشد 
 ر مثبت و معنادار داشت. سازمانی درک شده بر توسعه پایدار تأثی 
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 مقدمه  

 خود عملکرد طور مستمربه دارند، سعی  تکنولوژی افزون روز پیشرفت به توجه با هاسازمان  امروزه

 که عملکردی سطح به حصول مقتضی جهت اقدامات و نمایند مقایسه رقبا با را آن و نموده ارزیابی را

 متفاوتی زوایای از میتوان را عملکرد ارزیابی نظام انجام دهند. کند، حفظ  بازار در را آنها سهم بتواند

دیدگاه داد. قرار بررسی مورد ارزیابی ارزیابی خصوص در مهم دو   ارزیابی سنتی، عملکرد عملکرد: 

نوین  ها شناختهسازمان  عملکرد ارزیابی زیربنای سنگ مالی معیارهای گذشته در باشد.می  عملکرد 

 سو یک از حاضر عصر در بود، اما مطرح کار و  کسب رسمی زبان عنوان به هزینه حسابداری و شدندمی

 بنگاه یا سازمان به جدید هاینگرش دیگر  از سوی و عملکرد ارزیابی سنتی  هایروش  هایمحدودیت 

ارزیابی در نگرش تغییر به اقتصادی،  رویکردهای جدید، نگرش با است. گشته منجر عملکرد شیوه 

شده است   ارائه سازمان ارزیابی  جهت در )تعالی( سرآمدی رویکرد و یکپارچه  ازجمله رویکرد متفاوتی
همکاران،   و   در مطرح یکپارچه هایروش  از یکی متوازن، امتیازی کارت رویکرد (.1398)عباسی 

 مطرح نمایش استراتژی درجهت (1996) نورتون و کاپالن توسط که  باشدمی  سازمان ملکردارزیابی ع

 با و نموده ترجمه ملموس هایو سنجه اهداف به را هااستراتژی  بهترین تواندمی  رویکرد این گردید.

 رشد و داخلی فرایند و مشتری و مالی سازمانی، وجه در چهار هادی و تابع  هایشاخص  دسته دو تلفیق

 (. 2011همکاران،   و 1)چن  نماید ایجاد سازمان گیریاندازه  در نوعی توازن به یادگیری، و
انگارد،  می  نادیده را عملکرد ارزیابی فرایند در پایدار توسعه مهم جنبههای این رویکرد حال، این با

 پایداری متوازن برای امتیازی کارت بر مبتنی جدید روشی توسعه جهت در مطالعاتی دلیل، همین به

 امتیازی کارت نام به روش جدیدی همکاران و فیگه 2002 سال در است. شده انجام سازمان عملکرد

 که رساندند ثبت به اجتماعی و محیطی عملکرد هایسنجه  با هااستراتژی  ترکیب برای 2پایدار  متوازن

 را تردقیق و  ترمنطقی  مدلی به دستیابی جهت در عملکرد ارزیابی های مسائلجنبه تمام رویکرد این

 پایدار، پارامترهای توسعه بر مبتنی متوازن امتیازی کارت رویکرد کارگیریبه در نتیجه، دهد.پوشش می 

باشد )ربانی و همکاران،  می یا شرکت و سازمان پایداری عملکرد ارزیابی برای قدرتمند و مفید روشی
2014 .) 

این سازمان ها را به  به اینکه هدف اصلی هر سازمانی با حداکثر رساندن سود همسو است.با توجه  
این وضعیت دلیل اصلی سازمان ها برای کار بیشتر بر    های سودآوری برچسب زده استعنوان ماشین 

موفقیت طوالنی   با  به حداکثر رساندن سودآوری همراه  برای  استراتژیک خود  مدیریت  روی سیستم 

 
1 Chen 
2 Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) 
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ها را مجبور به تالش برای دستیابی به  رقابت سخت در فضای پویای امروز، دنیای شرکت ت.مدت اس
ها را قادر به کار مستقل کنند )شفیعی و  کند که بتوانند سازمان های استراتژیک بسیار مؤثر می سیستم

سازمان 1397همکاران،   رقابت  این  می (.  دعوت  نامحسوس  طور  به  را  سیستم ها  یک  روی  تا    کند 
مدیریت استراتژیک پایدار، تکرار نشدنی و سریع قابل انعطاف کار کنند تا عملکرد سازمان را به طور  

به طور سنتی، سیستم مدیریت عملکرد شرکت برای دستیابی به نتایج مالی   موثر و مؤثر افزایش دهند.
 (.2001اپالن و نورتون،  ها ضروری شد )کشد، اما بعداً اقدامات غیر مالی برای سازمان به کار گرفته می 

عالوه بر این، کمک به محیط زیست به عنوان یک عامل توسعه پایدار در حال تبدیل شدن به کانون  
توجه دوره فعلی است زیرا به عنوان نتیجه استراتژیک یک سازمان برای مستقل کردن آن در میان  

 (. 2018، 1رقابت تعریف شده است )آردیتو و دانگلیکو 
سازمان شبکه   دیگر  با  سازمان  ارتباطات  که  بیرونی  و سازی  زنجیره  از  خارج  افراد  حتی  یا  و  ها 

شود و مدیریت شبکه مشتریان به دلیل ماهیت فراگیرتر و راهبردی این گزینه در  سازمان را شامل می 
یک    اند و حاکمیت سازمانی و فناوری و امنیت اطالعات درزیر مجموعه حاکمیت سازمانی قرار گرفته 

شده  داده  قرار  شرکتگروه  آن  با  که  است  سیستمی  سازمانی  حاکمیت  زیرا  کنترل  اند؛  و  اداره  ها 
توان دستیابی به اهداف و عملکرد سازمان را  دهد که از طریق آن می شوند و ساختاری را شکل می می

مالی،   منظر  چهار  در  را  سازمان  استراتژیک  اهداف  متوازن  امتیازی  کارت  کرد.  مشتری،  نظارت 
هایی که در  (. ولی حوزه2020و همکاران،    2کند )رفیق فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری بررسی می 

می قرار  مدنظر  یافته(،  )توسعه  پایدار  متوازن  امتیازی  کارت  و  مدل  رشد  مشتری،  منظر  شامل  گیرد، 
ت کارکنان و ذی نفعان،  نوآوری و یادگیری، مالی، فرآیندهای داخلی، محیط و جامعه ارتباطات(، رضای

منظور از منظر محیط و جامعه    (. 1394مسئولیت اجتماعی و محیط زیست است )مرادی و همکاران،  
ارتباطات(، سنجش میزان موفقیت سازمان در ارتباط با جامعه و محیطی است که در آن فعالیت دارد.  

کت در وظایف و تعهدات  منظرهای مسئولیت اجتماعی و محیط زیست، به ترتیب میزان موفقیت شر
 سنجند.شرکت نسبت به جامعه و میزان موفقیت شرکت در نگهداری و حفظ محیط زیست را می 

با توجه به محیط متالطم اقتصادی و سیاسی حاکم بر جهان و افزایش چشم گیر رقابت در سیستم 
و ترسیم نقشه راه  های کسب و کار، هر سازمانی نیازدارد به منظور شناخت وضعیت خود در زمان حال  

در   ورزد.  اهتمام  خود  راهبردی  برنامهی  تدوین  به  نسبت  آینده  در  سازمانی  اهداف  به  رسیدن  برای 
شرکت هایی که محصوالت متنوعی تولید می کنند، یکی از واحدهای کسب و کار با مشتری ارتباط  

ب مزبور  واحد  باالخره  اما  یابد،  رابطه گسترش می  این  تدریج  به  و  گیرد  های  می  دلیل محدودیت  ه 

 
1 Ardito, & Dangelico 
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خدمات و کاالهایی که عرضه م یکند، دیگر نمی تواند پیش برود. سایر واحدهای کسب و کار شرکت 
می توانند با ارایه خدمات و محصوالت مکمل به این مشتری، رابطه با مشتری را تقویت کنند. به این  

کار   و  واحد کسب  زنجیره    –ترتیب یک  فروشگاه های  مثال،  عنوان  و    -ای به  ایجاد رضایت  برای 
پردازد. بدین گونه که با ارایه خدمات تحویل  وفاداری مشتری به ارایه سطح دیگری از خدمات نیز می 

باالتری دست می   درآمد  به  تولیدکنندگان،  و حتی فروش محصوالت سایر  پشتیبانی  پستی، خدمات 
الت چندین واحد کسب و کار را  یابد. شرکت ها می توانند با طراحی مجدد فرآیند فروش خود، محصو

افزایش دهند. از هر مشتری را  ترتیب درآمد حاصل  این  به   در بررسی با به مشتری عرضه کنند و 

ارزیابی ترینجامع از یکی که شود  می مشخص تحقیق مبانی  سازمانی عملکرد و کارایی معیارهای 

 سایر مالی  معیارهای سنجش بر عالوه ابزار چون این .است متوازن امتیازی  کارت رویکرد از استفاده 

 ارائه جامعی  ارزیابی که کندمی  سعی و داده قرار بررسی را مورد ارزیابی در مهم مالی غیر معیارهای

 هایسیستم عملکرد  ارزیابی و انتخاب در که است نیاز شد، گفته که طبق آنچه  دیگر  طرف از . دهد

که تأثیر   شودمی  سعی مقاله این در لذا .شود گرفته نظر در نیز پایدار توسعه و پایداری و کیفی، مدیریتی
 بر توسعه پایدار با توجه به میانجی بودن عملکرد سازمانی بررسی گردد.  متوازن امتیازی کارت
 

 ادبیات و پیشینه پژوهش 
امتیازی متوازن بسیار   از طریق کارت  استراتژی  اجرای  با   سازگار است.مفهوم عملکرد سازمانی 

را به عنوان عوامل حمایتی برای افزایش عملکرد سازمان    "غیر مالی"( اقدامات  2002)  1فیگ و هان 
بودجه همچنین  محققان  کرد.  توصیف  انگیزشی  عوامل  طریق  برنامه از  اجرای  و  بندی  زمان  بندی، 

شاخص  شناسایی  و  منابع  بهینه  تخصیص  برای  مفید  عناصر  از  را  عرسمی  کلیدی  ذکر  های  ملکرد 
انداز مالی منجر به خروجی  2008)  2همانطور که فرید و میرفخرالدینی  کردند. ( اظهار داشتند، چشم 

می  مالی  امور  در  یابد.ملموس  افزایش  سازمان  عملکرد  تا  بازده   شود  شامل  مالی  انداز  چشم 
 یاتی و غیره استهای عملهای پرداختنی و قابل دریافت، درآمد هر سهم، هزینه گذاری، حساب سرمایه 

  1(. فرضیه  2008و همکاران،    3)چشم انداز مالی( نیز برای تحقق اهداف سازمانی مفید است )ساندرز 
 شود: به شرح زیر فرض می 

 
 

 
1 Figge & Hahn 
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 .چشم انداز مالی بر عملکرد سازمانی ادراک شده تأثیر مثبت می گذارد :1فرضیه  
که   است  جدیدی  نسبتاً  مفهوم  یک  متوازن  امتیازی  تضمین  کارت  را  عملکرد  روشهای  بهترین 

و  می )احمد  آورد  می  ارمغان  به  گذشته  روشهای  با  مقایسه  در  سازمانها  برای  را  مثبتی  نتایج  و  کند 
کارت امتیازی متوازن شامل مفهوم رضایت مشتری، حفظ   دیدگاه مشتریان در مورد (.2013،  1هاسنو 

است.  مشتری  جذب  و  باعث   مشتری  امر  این  براین،  پذیری،  می عالوه  انعطاف  از  سازمانها  تا  شود 
تصمیم  در  استقالل  و  عملکرد  در  پردازی  عملکرد  شخصیت  افزایش  برای  مشخصی  تا سطح  گیری 

کیو  و  )فری  کنند  پشتیبانی  می  (.2011،  2شرکت  بر  بنابراین  مشتری  دیدگاه  که  کرد  فرض  توان 
 از این رو:  گذارد.عملکرد سازمانی تأثیر می 

 ه مشتری تأثیر مثبتی بر عملکرد سازمانی دارد. دیدگا  :2فرضیه  
پایه   "آنچه شما می سنجید همان چیزی است که به دست می آورید"(  1992)  3کاپالن و نورتون 

القای  از  قبل  دادند.  قرار  سازمانی  عملکرد  سنجش  برای  را  متعادل  امتیازی  کارت  اساس  کارت   و 
ابزار اصلی دستی اقدامات مالی  ، شاخص های  امتیازی متوازن،  نتیجه  در  بود.  به عملکرد شرکت  ابی 

نادیده گرفته می  یادگیری و رشد  مانند  مالی  بر سیستم های سنتی  غیر  مالی متمرکز  اقدامات  شدند. 
درگیری  رفتار  با  نادرست  اقدامات  نتیجه،  در  باشد؛  می  عملکرد  و  مدیریت  روبرو شدند  ناکارآمد  های 

را   عملکرد  مدیریت  استراتژیک  )تونگ اهمیت  گرفتند  نادیده  سازمان  همکاران،    4در  (.  2011و 
اوتلی،   و  )فریرا  منابع رشد سازمانی هستند  از مهمترین  یادگیری و رشد  فرآیندهای تجارت داخلی و 

(. کارت امتیازی متوازن ابزاری عملکردی است که ارتباطات سازمانی را افزایش می دهد ، که  2009
در یک سازمان می شود و در نهایت از فرایندهای تجاری داخلی    منجر به یادگیری ایده های جدید
(. روند تجاری داخلی کارت امتیازی متوازن ، نشانگر عملیات  2013پشتیبانی می کند )احمد و هاسنو،  
هزینه کاهش  مجدد،  کار  به  تجاری،  مطالعات  از  تعدادی   ، رو  این  از  است.  غیره  و  عملیاتی  های 

فرای پوشش  و  دامنه  عملکرد  گسترش  از  تر  جامع  سیستم  یک  که   ، دارند  اشاره  داخلی  تجارت  ند 
و   )بیرد  کند  سازمان کمک  یک  موفقیت طوالنی مدت  به  تواند  می  که  کند  می  توصیه  را  سازمانی 

 (. از این رو: 2018، 5سو

: چشم انداز کسب و کار داخلی به طور مثبت بر عملکرد سازمانی ادراک شده تأثیر می  3فرضیه   
 .گذارد

 
1 Ahmad & Hasnu 

2 Free, & Qu 

3 Kaplan and Norton 

4 Tung 
5 Baird, & Su 



 1400اييز  پ   ، اول ، شماره  سيزدهم سال    -  پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي  ❑100
 

رشد  و  یادگیری  اندازهای  کارکنان،   چشم  روحیه  توسعه،  و  تحقیق  شامل  متوازن  امتیازی  کارت 
( به نیاز شناسایی مفهوم چندوجهی یادگیری  2009)  1پیشنهادات کارکنان و غیره است. فریرا و اوتلی 

 بنابراین:  و رشد برای برآورده ساختن نیاز مستمر عملکرد سازمانی اشاره کردند.

چشم انداز یادگیری و رشد به طور مثبت بر عملکرد سازمانی ادراک شده تأثیر می   :4فرضیه   
 .گذارد

با گذشت زمان، کارت امتیازی متوازن به چارچوبی برای همگرایی چشم انداز و استراتژی در عمل  
  این یک مکانیزم جامع برای سهامداران یا مدیران فراهم کرده است که می تواند اهداف  تبدیل شد. 

و   2استراتژیک شرکت را به مجموعه ای منسجم و منسجم از رویه های عملکرد تبدیل کند )آالنی 
 محققان بر این باورند که برنامه های استراتژیک یک شرکت را می توان با تمرین (.2018همکاران،  

 (. 2009و همکاران،    3کارت امتیازی متوازن به منظور افزایش عملکرد سازمانی اجرا کرد )دی گیوسر 

کارت   شود که عواقب تا حد زیادی به چگونگی استنباط، درک و اجرای مفهومعالوه بر این، ادعا می 
در بسیاری از موارد، کارت امتیازی متوازن نتایج متفاوتی   امتیازی متوازن توسط مشاغل بستگی دارد. 
ارمغان می  به  برای سازمانهای مختلف  به   سازمانآورد همانطور که یک  را  امتیازی متوازن را  کارت 

کند، در حالی که سازمانهای دیگر  عنوان یک سیستم مدیریت عملکرد در نظر گرفته و پیاده سازی می 
 آن را به عنوان ابزاری برای سیستمهای مدیریت استراتژیک در نظر می گیرند.از این رو، این مطالعه

،  4مدیریت استراتژیک می داند )دیویس و آلبرایت  کارت امتیازی متوازن را ابزاری برای یک سیستم 
2014 .) 

پایدار   امتیازی متوازن  به عنوان کارت  به طور گسترده  امتیازی متعادل، که  شکل گسترده کارت 
دیدگاه چهار  شود،  می  می  شناخته  ادغام  پایداری  نظر  از  را  متوازن  امتیازی  )هریستو کارت  و   5کند 

این (.2019همکاران،   بر  را  عالوه  جامعه  و  محیط  انتظارات  که  استراتژیک  تفکر  طبیعی  ارزیابی   ،
عوامل   که  شرطی  به  است  شده  شناخته  پایدار  استراتژیک  مدیریت  سیستم  یک  کند،  می  برآورده 

)رفیق  باشد  پایدار  کار  و  از محیط کسب  برای حمایت  آن  نظارتی  و   (.2018و همکاران،    6سیاسی 

از محققان  ، تعدادی  بالقوه و مشارکت کارت امتیازی متوازن برای توسعه    عالوه بر این  بر سودهای 
)هانسن و اسچالدگر  تأکید می کنند  رقابتی  داشتن مزیت  برای  و همکاران،    1؛ دومان 2016،  7پایدار 
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چندین محقق توجه   آنها کارت امتیازی متعادل را به عنوان محرک توسعه پایدار اعالم کردند. (.2018
(. از  2009، 2و دیدگاه مالی مشتری را با بعد اقتصادی پایداری هماهنگ کنند )کرامر داشتند که دیدگاه 

 این رو: 

 .چشم انداز مالی به طور مثبت بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد :5فرضیه  
ناپذیر جدایی  گیری  اندازه   ، متعادل  امتیازی  کارت  یک  از  مشتریان  انداز  امتیازی   چشم  کارت 

عالوه بر این، ادعا می   (.2002گسترده ای در توسعه پایدار دارد )فیگ و هان،    متوازن است که سهم 
 از این رو: شود که دیدگاه مشتریان تأثیر عمیق تری در تحقق اهداف توسعه پایدار سازمان ها دارد. 

 .چشم انداز مشتری به طور مثبت بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد : 6فرضیه  
ها بیش از هر زمان دیگری تمرکز خود را بر ایده پایداری آغاز کرده اند  تعداد بیشتری از سازمان 

زیرا روند طبیعی استراتژی در حال اجرا است تا پایداری را به عنوان یک امر معمول سازمان در آورند  
داروچا  کنار حوزه  حوزه  (.2014و همکاران،    3)هنریک  در  نیز  پایدار  و زیست محیطی  اجتماعی  های 

توجه محققان قرار گرفت. به طور همزمان همه حوزه   اقتصادی مورد  بیشتر مطالعات   ، این وجود  با 
فلوریس  و  )ییلماز  کردند  بررسی  را  پایداری  دیدگاه   (.2010،  4های  بین  رابطه  مطالعات  رو،  این  از 

داخلی  اندا تجاری  یادگیری و چشم  پایداری و  با جنبه زیست محیطی  امتیازی متوازن   ز رشدکارت 

)رفیق و همکاران،   بررسی کرد  را  پایداری  اجتماعی  با حوزه  امتیازی متوازن  بنابراین،  2020کارت   .)
 کند:ادبیات فوق فرضیه مطالعه را فرض می 

 .چشم انداز کسب و کار داخلی به طور مثبت بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد :7فرضیه  
انداز رشد مفهوم یادگیری و چشم  روند    کارت  اجرای  انداز و درک  تنها چشم  نه  امتیازی متوازن 

اجرای استراتژی سازمانی را تغییر داده بلکه تمایل به نیاز به ادغام روند توسعه پایدار برای رشد آینده  
  (.2014، 5را نیز به تصویر کشیده است )آراجو و سامپایو 

 .ر تأثیر می گذاردچشم انداز یادگیری و رشد به طور مثبت بر توسعه پایدا :8فرضیه 
مشاغل   هر  برای  که  را  پایدار  توسعه  تالشهای  موفقیت  با  تواند  می  خوب  عملکرد  با  سازمان 

عملکرد سازمانی دارای مفاهیم و کاربردهای   (.2013و همکاران،    6ضروری است انجام دهد )تاریک
گاورلیک از م (.2018،  7چند وجهی است )ورس و  فراتر  ، مشارکت  این  بر  در حال  عالوه  مالی  نافع 
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از   تبدیل شدن به یک عالمت مشخصه برای تبدیل شدن به یک سازمان دوستدار محیط زیست است.
پایدار تبدیل شده است )فاله تأثیرگذار برای توسعه  و    1این رو، عملکرد سازمانی اخیراً به یک عامل 

عالوه بر این، در   است.تخریب غیر محیط زیست در اقتصاد محیط زیست مهم شده  (.2016همکاران،  
ها مجبور شده اند بدون پرداخت هزینه اجتماعی از منابع کمیاب به وفور استفاده  این مفهوم، شرکت

امروزه هدایت آگاهانه مشاغل   بنابراین، این دیدگاه در مورد پایداری در تحقیقات محوری است. کنند.
کنند  نابراین، آنها حداکثر تالش خود را می ب ها ضروری است.به روشی پایدار برای بسیاری از سازمان 

(.  بسیاری از سازمان ها از  2007،  2تا عملکرد بهتری نسبت به محیط داشته باشند )پورتر و رینهارت
کنند زیرا پایداری محیط زیست را صرفاً سازگاری با  اجرای سیاست های زیست محیطی کوتاهی می 

ورت تعامل هیئت مدیره و درگیر شدن کل سیستم زنجیره  دانند اما ضرقوانین فعلی زیست محیطی می 
گیرند. بیان دیگر توصیه می کند تغییر روش بهبود عملکرد محیطی از رویکردی  ارزش را نادیده می 

موضوعات   بر  فشار  ایجاد  با  سازمانی  گیری  جهت  با  همراه  فعال  استراتژیک  رویکرد  به  پاسخگو 
)باه محیطی  زیست  های  نگرانی  و  پولمن اجتماعی  و  والس 2017،  3اتچاریا  مطابق  همکاران    4(.  و 

نتیجه فعالیت های استراتژیک یک شرکت که تأثیر آن بر محیط  "(، عملکرد محیطی به عنوان  2012)
)یا نه( را مدیریت می کند  برداشتن    "طبیعی  بر  ، مدیریت متون متمرکز  نتیجه  در  تعریف می شود. 

، محققان با تمرکز بر    گامهای جدی برای تبدیل توسعه پایدار به بخشی از فرایند سازمانی است. اخیراً
جهت گیری استراتژیک یک سازمان به گونه ای که پایداری محیط زیست را به عنوان یک اولویت و  
بخشی از عملکرد سازمان که مشتریان به نظر او دارای یک مزیت رقابتی هستند ، توجه ویژه ای به  

 .پایداری محیط زیست نشان داده اند
تراتژیک عمدتاً به عنوان فرهنگ عمومی یک سازمان توصیف  شایان ذکر است که جهت گیری اس

می شود. سرانجام، شرکت ها باید تصمیم بگیرند که استراتژی ها را پیاده کنند و سازمان خود را جهت  
نیاز   صورت  در  ریزی  برنامه  و  مدیریت  های  سیستم  در  را  خاصی  های  رویه  تواند  می  که   ، دهند 

(. از این رو، بسیاری از مطالعات در مورد تأثیر  2016و همکاران،    5رت سازمان به آنها تضمین کند )انگ 
و    6سیستم مدیریت استراتژیک و جهت گیری شرکت بر تولید محیط سازمانی صحبت کرده اند )سیوا

(. از طرف دیگر، این مطالعات برخی تناقضات را در رابطه با همان پدیده ها برجسته  2016همکاران،  
نمی می تأثیر  محیط  عملکرد  بر  سازمانی  گیری  و جهت  کوتاه  پیام  زیرا  در  کند،  بیشتر  تشدید  گذارد. 
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ت بی شماری  گیری عینی عملکرد محیط زیست مشکالدهد که عدم اندازه مورد این مسئله نشان می 
بر عملکرد زیست   استراتژیک  تأثیر مدیریت  اندازه گیری دقیق  این نقص، عدم  ایجاد کرده است.  را 
محیطی ، محققان را از تصمیم گیری های خاص و اجرای روش های مربوط به پایداری محیط در  

پیشرفت است سطح شرکت باز می دارد. عالوه بر این ، جستجوی در این زمینه در حال آماده سازی و 
تا سیاست های محکمی را برای موفقیت طوالنی مدت سازمانی از طریق پایداری محیط زیست در  

 [ بنابراین، 5نظر بگیرد. ] 

 عملکرد سازمانی ادراک شده به طور مثبت بر توسعه پایدار تأثیر می گذارد  :9فرضیه 
وبی مانند بهبود عملکرد می  کارت امتیازی متوازن باعث ایجاد نتایج سازمانی مطل افزایش اجرای

پایداری   شود. محققان بهبود  برای  برای سنجش عملکرد  ابزاری  عنوان  به  را  متوازن  امتیازی  کارت 
سازمانی در نظر گرفته اند. با این حال، تأثیرات از یک اثر کامالً مشهود تا یک اثر غیرمستقیم جزئی و  

ارت امتیازی متوازن سازمان ها می توانند با  ک بدون اثر متفاوت است. چند محقق ادعا می کنند که
(. با  2009تهیه یک برنامه راهبردی مناسب، عملکرد سازمانی را بهبود بخشند )دیگیوسر و همکاران،  

کارت امتیازی متوازن   این حال، تعداد کمی از محققان دیگر اظهار داشتند که اعالم رابطه بین اجرای
(. در واقع، اختالف نظر را می توان به این  2004س و آلبرایت،  و عملکرد سازمانی دشوار است )دیوی

کارت امتیازی متوازن چگونه درک، استنباط و عملی می شود سازمانها،   واقعیت نسبت داد که مفهوم
زیرا اجرای آن به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک، نتایج متفاوتی نسبت به اجرای آن به عنوان  

رد دارد. همچنین نتایج عملکرد سازمانها را تشویق می کند تا به تعهدات  یک سیستم مدیریت عملک
 (. 2020خود در مورد پایداری محیط زیست عمل کنند )رفیق و همکاران، 

 : است شده داده نمایش 1 در شکل پژوهش مفهومی با توجه به موارد عنوان شده، مدل

 

                             
                            

               

              

                    
     

                                   

                     

 
 مدل مفهومی پژوهش )محقق ساخته(  (.1)شکل
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 شناسی پژوهش روش 
سیستم  ابزار  عنوان  به  متوازن  امتیازی  کارت  تأثیر  بررسی  به  حاضر  تحقیق  اینکه  به  توجه  با 

اندازه  پایدار:  پردازد، روش  می  گیری میانجیگری عملکرد سازمانمدیریت استراتژیک بر بهبود توسعه 
نگر؛ برحسب نتیجه، تصمیم گرا؛ بر حسب هدف، کاربردی؛   پژوهش برحسب زمان وقوع پدیده، گذشته

بر حسب منطق اجرا، قیاسی و استقرایی؛ بر حسب زمان اجرای پژوهش، مقطعی؛ بر حسب نوع داده،  
کتابخانه پژوهش،  محیط  حسب  بر  دادهکمی؛  گرداوری  روش  برحسب  روش  ای؛  و  ماهیت  یا  و  ها 

 ز بر پدیده مورد نظر پهنانگر بود. همبستگی و برحسب میزان تمرک -پژوهش، توصیفی 
ای شهر تهران می باشد. نمونه  جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان فروشگاه های زنجیره 

  384پژوهش با توجه به  جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای مرحله ای به تعداد  
 نفر انتخاب شد. 

رسشنامه استفاده شد. پرسشنامه تحقیق از دو بخش  در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از پ
ها نظیر جنسیت، تحصیالت، جایگاه  تشکیل شده است. یک بخش شامل مشخصات عمومی آزمودنی

ها از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش  شغلی، سن، سابقه کار و بخش دیگر برای گردآوری داده
گویه بسته پاسخ می باشد که با    34مه دارای  مؤلفه های پژوهش استفاده گردیده است. این پرسش نا

و کامال    2، مخالفم=  3، نظری ندارم =  4، موافقم=  5مقیاس پنج درجه ای لیکرت )کامال موافقم =  
 ( تنظیم شده است.  1 مخالفم= 

و   CVIو    CVRهای  در این پژوهش برای بررسی روایی محتوایی قبل از توزیع پرسشنامه از فرم
باشد( شامل اعضای مصاحبه شونده،  نفر می  12تا    8به کمک ده نفر از خبرگان )تعداد خبرگان بین  

ها و .. استفاده  اساتید راهنما و مشاور، دانشجویان دکتری متخصص در این حوزه، چند نفر از آزمودنی
 شد.  

اینکه مقدار   نیاز به به دست آمد ه  0.62برای همه سوال ها باالی    CVRبا توجه به  یچ سوالی 
 سوال مربوطه در میان نمونه آماری توزیع شد.  34حذف شدن نداشت و 

ها از نرم افزارهای مدل سازی معادالت ساختاری با  برای بررسی روایی سازه بعد از جمع آوری داده
 در دو قسمت روایی همگرا و واگرا استفاده شد.   Smart-Plsرویکرد  
معنا یافته داد ضرایب  نشان  از  ها  بزرگتر  عاملی  بارهای  تمام  بارهای    2.58داری  تمامی  یعنی  بود 

بود. از طرفی    0.7درصد معنادار بود؛ همچنین ضرایب تمام بارهای عاملی باالی    99عاملی با اطمینان  
ها  طور پایایی ترکیبی همه مؤلفه بود و همین  0.5ها باالی  میانگین واریانس استخراج شده همه مؤلفه 

 میانگین واریانس استخراج شده آن بود.  تر از بزرگ



 105❑... یریگ: اندازه داریبر بهبود توسعه پا کیاستراتژ تیریمد ستمیمتوازن به عنوان ابزار س  یازیکارت امت ریتأث

ها نشان داد، بارهای عاملی هرکدام از متغیرهای پژوهش بیشتر از بارهای عاملی  همچنین، یافته
باشد. همچنین بار عاملی هر متغیر  های اندازه گیری موجود در مدل میمشاهده پذیرهای دیگر مدل 

بیشتر از بارهای عاملی همان متغیر مشاهده    0.1مشاهده پذیر بر روی متغیرپنهان متناظرش حداقل  
 باشد. پذیر بر متغیرهای پنهان دیگر می

به پژوهش  این  به  پایایی: در  بنا  ترکیبی  پایایی  و  آلفای کرونباخ  از ضریب  پایایی  منظور محاسبه 
پی ال  ماهیت پژوهش بهره گرفته شد. پایایی ترکیبی و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  

منظور محاسبه پایایی از ضریب آلفای کرونباخ،  اس مورد بررسی قرار گرفت. پایایی: در این پژوهش به
اشتراکی و ضریب   ترکیبی،  پایایی  گرفته شد.  بهره  پژوهش  ماهیت  به  بنا  اشتراکی  و  ترکیبی  پایایی 

 مورد بررسی قرار گرفت.   Smart-Plsآلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار 
باشد، عالوه نامه، تبین کننده کدام متغیرها مینشان دهنده این است که سؤاالت پرسش  1جدول  

اشتراکی،   و  ترکیبی  پایایی  نهایی،  و  تست  پیش  کرونباخ  آلفای  پایایی  این جدول ضرایب  در  آن  بر 
ایایی  میانگین واریانس استخراج شده، مقایسه میانگین واریانس استخراج شده و همین طور ضرایب پ 

 ترکیبی و سایر اطالعات مورد نیاز آورده شده است. 

 سنجی ابزارهای روانها برای هریک از متغیرهای تحقیق و محاسبه ویژگی: توزیع پرسش1جدول  
 AVE C R تعداد سواالت  آلفای کرونباخ مولفه

 0.793 0.591 سوال  6 0.771 چشم انداز مشتری 

 0.754 0.633 سوال  6 0.723 چشم انداز مالی

 0.736 0.671 سوال  5 0.711 چشم انداز کسب و کار داخلی 

 0.801 0.706 سوال  5 0.752 چشم انداز رشد و یادگیری 

 0.894 0.620 سوال  6 0.810 عملکرد سازمانی

 0.924 0.590 سوال  5 0.883 توسعه پایدار 

(، پایایی  0.7کرونباخ )باالی  طور که در جدول فوق قابل مشاهده است میزان ضریب آلفای  همان
باشد؛ میزان میانگین واریانس استخراج  ها در حد قابل قبول می( برای همه مولفه 0.7ترکیبی )باالی  

قرار دارد؛ ضریب پایایی ترکیبی در هر یک متغیرها بزرگتر از میانگین    0.5شده همه متغیرها باالی  
 واریانس استخراج شده در همان متغیر است.

روش استنباطی  از  و  توصیفی  شکل  دو  به  آماری  بخش  های  در  شد.  استفاده  پژوهش  این  در 
. در بخش استنباطی نیز آزمون  میانگین، انحراف معیار، درصد، فراوانی و جداول استفاده شد توصیفی از 

ای، ضریب همبستگی پیرسون و معادالت  های تی تک نمونههای پژوهش با استفاده از آزمون فرضیه
 انجام شد.   Smart-Plsو   SPSSساختاری )تحلیل عاملی تاییدی( و با کمک نرم افزار های  
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 هاتجزیه و تحلیل داده
و در سه حوزه    Smart-Plsو    SPSSافزار  ها با استفاده از نرمدر این بخش به تحلیل کمی داده

 شود.  )توصیفی و استنباطی( و تفسیر نتایج پرداخته میها، تجزیه و تحلیل پیش پردازش داه 
طور توصیف متغیرهای  توصیف اطالعات جمعیت شناختی و همین در این بخش و در جدول زیر به 

منظر   پژوهش  شاخص شاخص  از  مرکز،  به  گرایش  شاخصهای  و  پراکندگی  توزیع های  شکل    های 
 شود. پرداخته می

 متغیرهای مورد مطالعه تحقیق در نمونه آماری تحقیق های توصیفی  : شاخص 3جدول 

 کشیدگی  چولگی  واریانس انحراف معیار  میانگین تعداد  متغیرهای تحقیق 
 انحراف ضریب 

 کشیدگی  چولگی 

 8.464 -11.576 2.501 -1.716 0.346 0.588 4.360 384 چشم انداز مشتری 

 9.088 -12.037 2.685 -1.784 0.330 0.574 4.298 384 چشم انداز مالی 

چشم انداز کسب و کار  
 داخلی 

384 3.647 0.631 0.398 0.660- 0.503 4.455- 1.702 

 0.183 -1.914 0.054 -0.284 0.416 0.645 3.536 384 چشم انداز رشد و یادگیری

 3.021 -4.348 0.893 -0.645 0.394 0.627 3.978 384 عملکرد سازمانی 

 19.085 -13.984 5.639 -2.073 0.305 0.553 4.024 384 پایدار توسعه 

مولفه همه  استاندارد  انحراف  و  یافتهمیانگین  همچنین  شد؛  آورده  قبل  ها  جدول  از  حاصل  های 
مولفه تمامی  در  کشیدگی  آماره  داد،  بین  نشان  داده می   -5،    5ها  توزیع  یعنی  جنبه  باشد؛  این  از  ها 

ها بین  طور آماره چولگی در تمامی مولفه باشد؛ همینتوزیع خیلی تخت یا بلند نمینرمال بوده و شکل  
توان گفت شکل  ها از این جنبه نرمال بوده و میقرار دارد، یعنی توزیع داده   -2،   2و حتی بین    -3،    3

برای  ها  توان نتیجه گرفت که شکل توزیع دادهتوزیع دارای چولگی مثبت یا منفی نیست. درنهایت می
 باشد. ها نرمال میتمام مولفه 
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 طور خالصه آورده شده است:در جدول زیر، نمونه از منظر جمعیت شناختی به

 اطالعات جمعیت شناختی نمونه  -4جدول
متغیر 

 

 درصد فراوانی  طبقه 

متغیر 
 

 درصد فراوانی  طبقه 

ت 
جنسی

 

 77 296 مرد

سابقه کار 
 

 

 35 134 سال  10کمتر از  23 88 زن

سطح 
ت 

ال
صی

تح
 52 200 سال  20تا  10 14 54 فوق دیپلم و پایینتر  

 13 50 سال 20باالی  55 211 کارشناسی 

  31 119 فوق لیسانس و باالتر  

 

ن
س

 

 10 38 30کمتر از 

ی 
صیل

رشته تح
 

 30 116 40تا  30 49 188 علوم انسانی 

 43 165 50تا  40 14 54 فنی مهندسی 

 17 65 50باالتر از  37 142 سایر رشته ها 

)ویژگی یافته توصیفی  آمار  بخش  در  پژوهش  شرکت های  قابل  های  فوق  درجدول  که  کنندگان( 
سال،    50تا    40مشاهده است، نشان داد که بیشترین درصد افراد مورد مطالعه مرد، در رده سنی بین  

با سابقه کاری   انسانی، و  -سال می   20تا    10بین  دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته علوم 
 .باشند
 

 یافته ها
ارائه  پژوهش است،  بین متغیرهای مکنون  ارتباط  تا مدل ساختاری که نشانگر  اکنون الزم است 

در ادامه به بررسی  های پژوهش پرداخت.  توان به بررسی فرضیه   شود. با استفاده از مدل ساختاری می
افزار  استفاده از تحلیل عاملی تأییدی )شیوه تحلیل مسیر( و  نرمها یعنی آزمون مدل پژوهش با  فرضیه
lisrel  پردازیم. در شکل زیر مدل پژوهش بر اساس ضرایب استاندارد آورده شده است: می 
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مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد (. 2) شکل

 
 

 مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب  (. 3)شکل

 
-در شکل باال نیز مدل پژوهش در حالت ضرایب معناداری آورده شده است که تمامی ضرایب به

تر و از عدد  بزرگ   2.58تک مسیرها از عدد  دست آمده معنادار هست؛ زیرا مقدار آزمون معناداری تک 
 . تر استکوچک -2.58



 109❑... یریگ: اندازه داریبر بهبود توسعه پا کیاستراتژ تیریمد ستمیمتوازن به عنوان ابزار س  یازیکارت امت ریتأث

به  به مقادیر  توجه  پژوهش می  2آمده در شکل  دستبا  بررسی فرضیات  در جدول زیر  .پردازیم به 
 . توان مشاهده کرد نتایج حاصل از آزمون مدل را می

 (. نتایج آزمون مدل پژوهش3جدول )

 
 ها بررسی فرضیه

ضرایب 

 استانداردشده 
t-value 

رد   /پذیرش

 ها فرضیه
 پذیرش 2.46 0.37 عملکرد سازمانی درک شدهتأثیر چشم انداز مشتری بر  1

 پذیرش 10.21 0.15 تأثیر چشم انداز مالی بر عملکرد سازمانی درک شده 2

 پذیرش 8.11 0.20 تأثیر چشم انداز کسب و کار داخلی بر عملکرد سازمانی درک شده 3

 پذیرش 7.04 0.53 تأثیر چشم انداز رشد و یادگیری بر عملکرد سازمانی درک شده 4

 پذیرش 9.10 0.21 تأثیر چشم انداز مشتری بر توسعه پایدار  5

 پذیرش 7.36 0.10 تأثیر چشم انداز مالی بر توسعه پایدار 6

 پذیرش 8.50 0.31 تأثیر چشم انداز کسب و کار داخلی بر توسعه پایدار 7

 پذیرش 6.12 0.42 تأثیر چشم انداز رشد و یادگیری بر توسعه پایدار 8

 پذیرش 5.04 0.64 تأثیر عملکرد سازمانی درک شده بر توسعه پایدار 9

توان نوع و میزان اثر هریک از متغیرهای پژوهش را در مدیران و کارکنان  بر اساس جدول باال می
فرضیه کلیه  اساس  این  بر  که  کرد  مشاهده  تهران  شهر  ای  زنجیره  های  در  فروشگاه  پژوهش  های 

 . دار هستنددرصد معنا  99سطح اطمینان  
اثرات   تا  است  وابسته الزم  بر  متغیرهای مستقل  غیرمستقیم  و  تأثیر مستقیم  میزان  بررسی  برای 

درون  متغیر  برای  غیرمستقیم  و  مستقیم  قابل  کل،  زیر  جدول  در  اثرات  این  که  شود  ارائه  مدل  زای 
 : مشاهده است

 تفکیک اثرات، مستقیم، غیرمستقیم و کل در مدل پژوهش(.4)جدول

 متغیر وابسته متغیر مستقل 
 اثر

 کل غیرمستقیم  مستقیم 

 0.37 --- 0.37 چشم انداز مشتری عملکرد

 0.64 --- 0.64 عملکرد  توسعه پایدار 

 0.44 0.23 0.21 چشم انداز مشتری توسعه پایدار 

 0.15 --- 0.15 چشم انداز مالی عملکرد

 0.64 --- 0.64 عملکرد  توسعه پایدار 

 0.19 0.09 0.10 چشم انداز مالی پایدار توسعه 

 0.20 --- 0.20 چشم انداز کسب و کار داخلی عملکرد
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 0.64 --- 0.64 عملکرد  توسعه پایدار 

 0.33 0.12 0.31 چشم انداز کسب و کار داخلی توسعه پایدار 

 0.53 --- 0.53 چشم انداز رشد و یادگیری عملکرد

 0.64 --- 0.64 عملکرد  توسعه پایدار 

 0.75 0.33 0.42 چشم انداز رشد و یادگیری توسعه پایدار 

 

 بررسی برازش مدل پژوهش
انجام شده می از محاسبات  باعث آنچه  تدوین شده  است که هرچند مدل  آن  گرفت  نتیجه  توان 

از مقدار کایشده   تا حد زیادی  اما بهدلیل معنادار شدن  است که  اسکور مدل استقالل فاصله بگیرد 
کای مدل  مقدار  قابل می(  =P  0.0000)دو  مدل  که  گرفت  نتیجه  می توان  تلقی  که  .  شودقبول  حال 

های جزئی  دهد نوبت به سنجش شاخص ها نسبت به مدل نشان می ها برازش خوبی را از دادهشاخص
می شاخص   .رسدبرازش  شاخص تفاوت  با  برازش  سههای  که های  است  این  در  کلی  برازش  گانه 

های  کنند و شاخصبرازش کلی در مورد مناسب بودن کل مدل و نه اجزا آن قضاوت می  های شاخص
های بحرانی  نسبت)های جزئی برازش  شاخص   . کنندهای جزئی مدل قضاوت میجزئی در مورد رابطه
ها در  نتایج این تحلیل .دهندکه همه بارهای عاملی دارای معنا دارندنشان می(  هاو سطح معناداری آن 

 . نشان داده شده است 5 جدول

سازی معادالت ساختاری برای برازش مدل مفهومی  نتایج آزمون مدل (. 5)جدول 

 پژوهش 
 قبولبرازش قابل  مقدار اختصار  شاخص

 سطح تحت پوشش کای اسکور 
 

17.1396 - 

 درصد 90تر از بزرگ CFI 0.98 شاخص برازش تطبیقی 

 درصد 80تر از بزرگ GFI 0.91 نیکویی برازش 

 درصد 90تر از بزرگ IFI 0.98 شاخص برازش افزایشی 

 درصد 8کمتر از  RMSEA 0.080 میانگین مربعات خطای برآورد

 5تا  1 بین CMIN/df 2.73 کای اسکور بهنجار شده 

 درصد 80تر از بزرگ AGFI 0.86 یافته تعدیل  برازش  نیکویی
 درصد 90تر از بزرگ NFI 0.96 شده برازندگی نرم  شاخص
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 بحث و نتیجه گیری 
این مطالعه برای بررسی رابطه بین سیستم مدیریت استراتژیک و توسعه   پژوهش،  نتایج  به توجه  با

کارت امتیازی   سیستم مدیریت استراتژیک با توجه به پایداری محیط زیست از پایدار انجام شده است.
توسعه پایدار استفاده کرد. این تحقیق از عملکرد سازمانی درک شده به  متوازن به عنوان لنز نظری و  

از  ترکیبی  صریحاً  گذشته  مطالعات  است.  کرده  استفاده  گر  مداخله  متغیر  یک  امتیازی   عنوان  کارت 
متوازن و توسعه پایدار را با درج عملکرد سازمانی درک شده در تنظیمات موجود بررسی نکرده است.  

پراکنده بنابراین، مطالع قبلی تصاویر  را نشان  ات  متناقض و متناقضی  نتایج  و  این پدیده داشته  از  ای 
کارت امتیازی متوازن را برای   داده است. بنابراین، امکان درک یکپارچه مفهوم ، مطالعه حاضر عوامل

کند. شایان ذکر است که ای که قطب اقتصاد و مصرف کشور است، بررسی می های زنجیره فروشگاه
جنبه عم با  پایدار  توسعه  و  سازمانی  اندازه لکرد  شده  درک  می های  محدودیت  گیری  به  توجه  با  شود. 

و پایین  مطالعه، عملیاتی شدن این تأثیرات در بین سطوح مختلف مدیریت مانند سطح باال، متوسط  
 .اده در نظر بگیردشود. از این رو، سیاستگذار احتیاط دارد که این اثر را در زمان استف اندازه گیری نمی 

این مطالعه برای بررسی رابطه بین سیستم مدیریت استراتژیک و توسعه پایدار انجام شده است.  
کارت امتیازی متوازن به عنوان یک لنز نظری و توسعه پایدار با چشم   سیستم مدیریت استراتژیک از

درک   سازمانی  عملکرد  از  تحقیق  این  کرد.  استفاده  محیط  پایداری  متغیر  انداز  یک  عنوان  به  شده 
پر کردن شکاف ذکر شده، تحقیقات حاضر به طور قابل توجهی به  مداخله  با  گر استفاده کرده است. 
کند. نکته اساسی این است  کارت امتیازی متوازن، عملکرد سازمانی و توسعه پایدار کمک می  ادبیات

به مربوط  ادبیات  محدو که  کنونی  شرایط  در  متوازن  امتیازی  مورد  کارت  در  ویژه  به  است،  د 
زمینه  فروشگاه این پدیده در  از  تا  ادبیات غنی شده است  با  بنابراین، مطالعه حاضر  های زنجیره ای. 

 زمینه کشورهای در حال توسعه ، به طور انحصاری در تهران پشتیبانی کند.  
های تولیدی و به پیامدهای این تحقیق برای مدیران، متخصصان منابع انسانی و اقشار برتر شرکت

دهد  ای چند وجهی است. در مرحله اول، این مطالعه نشان می طور خاص برای فروشگاه های زنجیره 
یرا بر  که مدیریت عالی باید از نمره متعادل به عنوان یک سیستم مدیریت استراتژیک استفاده کند ز 

ای در تالشند تا با توسعه پایدار به عنوان یک  های زنجیره گذارد، زیرا فروشگاهتوسعه پایدار تأثیر می 
مسئله در حال ظهور مقابله کنند. بنابراین، کارت امتیازی متعادل ابزاری مناسب برای حل مسئله است 

نگرانی  می زیرا  برطرف  را  سازمان  مالی  غیر  و  مالی  عالوهای  از  کند.  زیرا  است  مطلوب  این،  بر  ه 
کند.  کند که پایداری محیط زیست را تضمین میهای تجاری پشتیبانی می های اجتماعی فعالیتجنبه

کند ثانیاً، این نیز بیانگر قدرت رابطه بین کارت امتیازی متوازن و پایداری محیط است، که تأکید می 
اقداسازمان  این  اجرای موازی  توسعه و  باید در  تأثیری در  ها  انداز مالی  ثالثاً، چشم  مات تالش کنند. 
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توسعه پایدار ندارد، که نشان دهنده آن است که باید تالش های بیشتری توسط مشتری، رشد داخلی  
و چشم اندازهای یادگیری در مقایسه با چشم انداز مالی انجام شود تا بتواند به طور مثبت به جامعه  

 کمک کند. 
استفاد با  مطالعه  بین  این  رابطه  میانجی  متغیر  یک  عنوان  به  شده  ادراک  سازمانی  عملکرد  از  ه 

های تجربی این مطالعه مشخص  کند. از یافتهسیستم مدیریت استراتژیک و توسعه پایدار را بررسی می 
سیستم  بین  سازمانی  عملکرد  نسبی  میانجیگری  که  پایدار  است  توسعه  و  استراتژیک  مدیریت  های 

ا حاکی از آن است که اقدامات غیر مالی پیامدهای بهتری بر عملکرد کارکنان دارد  هوجود دارد. یافته
یافته   با  نتایج  پایداری محیط می شود.  آنها در مورد  بیشتر  پذیری  باعث مسئولیت  اقدامات  این  زیرا 

نورتون   اند ( 2004)های کاپالن و  داده  را پیشنهاد  اقدامات غیر مالی  این، که  از  دارد.  ،  ، مطابقت  رو 
پایداری محیط زیست توصیه می  از  برای اطمینان  با  شود  ترکیب  در  اقدامات غیرمالی  از  استفاده  بر   ،

، پیشنهاد شده است که اقدامات مربوط به هدر رفت و استفاده از  امور مالی تأکید کنید. به عنوان مثال
می  که  سنتی  اقدامات  جای  به  فرد  به  منحصر  رمنابع  پایدار  توسعه  کند تواند  ترغیب  شود.  ا  انجام   ،

دهد که باید به عنوان بخشی از امور  های تجربی همچنین یادگیری و رشد را تحت فشار قرار می یافته
 .معمول در مقایسه با فعالیت فصلی در نظر گرفته شود
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