
 46 -61، ص  1399، پاییز 19پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چکيده

دستیابی به مزیت رقابتی بسیار وابسته به سیستم کنترل و مدیریت ریسک در سازمان است. 

در واقع، سازمان هایی که سیستم کنترل قوی و مدیریت ریسک دارند قادر به مقابله با رقبا 

رقابت پذیری در زمینه فناوری اطالعات اهمیتی بسیار باشند. این امر به ویژه با افزایش می

ها تمامی اهداف خود را در راستای دستیابی به عملکرد بهتر، در این یافته به طوری که سازمان

زمینه قرار داده اند. تحقیق حاضر توصیفی با روشی پیمایشی است که از منظر هدف کاربردی 

ر مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با نقش شود و هدف اصلی آن بررسی تاثیتلقی می

میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن در بانک سپه بوده است، در این راستا با مرور 

ادبیات و پیشینه تحقیق مدل تحقیق متشکل از سه بخش متغیرهای مستقل، وابسته و میانجی 

ای شناسایی، تحلیل، برنامه ریزی، هطراحی شد که در آن مدیریت ریسک سازمانی شامل مولفه

باشد که بر مزیت رقابتی به عنوان متغیر وابسته با نقش میانجی فناوری پیگیری و کنترل می

ه ای تهیه و در بین نموناطالعات در عصر پست مدرن تاثیر گذار است. در این راستا پرسشنامه

بانک سپه به شیوه تصادفی ساده  نفر از مدیران، کارشناسان و خبرگان 153آماری متشکل از 

اده از ها با استفهای توزیع شده اقدام به تجزیه و تحلیل دادهتوزیع شد. با گردآوری پرسشنامه

مدل معادالت ساختاری شد که با توجه به نتایج به دست آمده مدیریت ریسک سازمانی با 

ق عات را در مورد مطالعه تحقیتاثیر متوسط بر مزیت رقابتی با نقش میانجی فناوری اطال 0.56

 حاضر به دست آورد.

مزیت رقابتی، فناوری اطالعات، عصر پست مدیریت ریسک سازمانی،  :يديکل واژگان
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 2آزاده رجبی ،1بهروز قاسمی

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یواحد تهران مرکز ،یبازرگان تیریگروه مد 1
 .رانیتهران، ا ،ی، دانشگاه آزاد اسالمقاتیواحد علوم تحق ،یابیبازار تیریمدگروه  2
 

 نام نویسنده مسئول:
 بهروز قاسمی

 بررسی اثر مدیریت ریسك سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز 

 بر نقش ميانجی فناوري اطالعات در عصر پست مدرن

 15/5/1399تاریخ دریافت: 

 27/7/1399تاریخ پذیرش: 

http://www.joas.ir/


 46 -61، ص  1399، پاییز 19پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه

پیچیدگی محیطی، شدت رقابت، رواج تکنولوژی های نو و پیشرفته، توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات، شیوه های نوین 

های مشهود به نامشهود و... از عوامل عمده ها از داراییخدمات، مسایل زیست محیطی و سمت گیری سازمانعرضه کاالها و 

ای است که موجب شده سازمان ها و بنگاه های اقتصادی در دوران حیات خود با ریسک های بسیار متعدد و خطرات زیاد و 

واع مقوله های مدیریت ریسک نظیر مدیریت ریسک بنگاه، حتی پیش بینی نشده مواجه شوند و به همین جهت آنها با ان

ها توصیه شده است که برای مدیریت ریسک مدیریت ریسک کسب و کار و مدیریت ریسک استراتژیک مواجه هستند و به آن

 طیشرا رییها در هنگام تغشرکت یگردد، برخ یمشاهده م یدر موارد گرید یانی[، به ب9] ندیخود از این رویکردها استفاده نما

بوده  سکیموثر ر تیریوجود مد لیبه دل تیموفق نیا ایاما آ ند،ینما یبازده کسب م گرانیاز د شتریب وستهیبه طور پ یطیمح

 [. 34بر عملکرد تا چه اندازه بوده است؟ ] سکیر تیریحاصل از مد یو کارکرد یرفتار راتیتاث نکهیاست؟ و ا

 جادیتوان به ا یباشد، م یمرتبط بر منابع م دگاهیبر د یدر شرکت که مبتن سکیر تیریمد کی جادیا یایمزا گرید از

خود در شرکت در واقع در  یگذار هیسهامداران عمده شرکت اشاره نمود که با حفظ و گسترش سرما انیدر م یقو یا زهیانگ

 یهاشترفرصتیب جادیدر جهت ا یابزار هایگذار هیسرما نیداده که ا نجاما یگذار هیکه مختص شرکت بوده، سرما ییها ییدارا

 یه هاعالئم و نشان یگردد که جملگ یم یشرکت تلق یمناسب و قابل تحمل برا یرقابت یایکسب مزا نیکارا و همچن یتجار

ه منجر بدر شرکت  سکیر ثرمو تیریمد کیگرفت فقدان  جهیتوان نت یم نی[، بنابرا31باشد ] یم یریگ میدر تصم یرفتار

 کسیموثر ر تیریمد راتیتاث ینیشود که شواهد ع یشده و البته کاهش سطح عملکرد شرکت م یمازاد یها نهیهز لیتحم

 شرکت باشد. یعملکرد یبر رفتارها

اکنش ها در وو توانمند شدن بنگاه انیکارها توأم با سطح خدمت مطلوب به مشتر ییمنظور فراهم کردن امکان پاسخگو به

 یاریبالقوه( توسط بس یهاسکیکارآمد )اما توأم با ر یفناوری اطالعات به عنوان ابزار یاستراتژ ،یمتنوع امروز یبه تقاضاها

ها را به سمت توسعه بنگاه یدر تکنولوژ هاشرفتیپ ریاخ انی[. در سال27به کار گرفته شده است ] شرویپ یهااز بنگاه

ان سوق داده است. ژو  و همکار کیاطالعات استراتژ ستمیاطالعات و س یتکنولوژ یبرونسپار قیخود از طر یدیکل یهاتیصالح

رفتند در نظرگ یرونیبه ارائه گران خدمات ب مرتبطخدمات  یتمام ای یانتقال برخ یبرا یرا به صورت روش ی( برونسپار2017)

 یاریبس هجیباشد. در نت یمشتر تیو رضا تیفیک یبهبود بخش بهره ور نیکرده و همچن تیریو زمان را مد نهیتواند هز یکه م

 لهیره به وسیو غ یدیکل یهاتیخود بر فعال یرونیو تمرکز منابع ب نهیها به دنبال بهبود رقابت خود کاهش هزاز سازمان

تظار مورد ان یتجارب ناموفق که در ان ارائه گران خدمت نتوانستند صرفه جوئ ایمزا نیباشند. با وجود ا یحدمات م یرونسپاری

به  یجهت مبحث نیبدرا همچنان داراست.  یدرصد 25شکست  ینرخ باال یشود. در ضمن برونسپار یرا ارائه کنند گزارش م

 سکیر تیریمد ایکه آ میباشیسوال م نیبه دنبال پاسخ به ا قیتحق نیکه در ا شودیمطرح م نجایدر ا سکیر تیریاسم مد

 دارد؟ ریتاث یاطالعات یفناور یانجیدر بانک سپه با نقش م یرقابت تیبر مز یسازمان

 

 پژوهش ينظر یمبان

 مدیریت ریسك سازمانی

کرد بر عملکرد و کار یرفتار راتینامساعد و تاث طیشرا شیدایکاهش اثرات مربوط به پ یها برادر سازمان سکیر تیریمد

به عوامل بازار  ییدر پاسخگو سکیر تیریمد یی( به توانا2018و همکاران ) وسابی قی[، اشاره تحق37شود ] یبه کار گرفته م

عتماد به ارتقاء ا یآن منته جهیباشد و نت یدر شرکت ها م یثبات سودآور جادیا ورهستند به منظ تیریکه فراتر از کنترل مد

گردد که نشان دهنده  یو به دنبال آن بهبود عملکرد شرکت ها م یگذار هیسرما جادیگذاران و سهامداران در حفظ و ا هیسرما

از ریسک است. امروزه مسایل مدیریت  ایه[، از دیدگاه نظری هر فعالیت اقتصادی توام با درج7است ] یعملکرد یرفتارها

ها، مدیریت نقدینگی و مدیریت کفایت سرمایه در چارچوب ها، مدیریت بدهیمالی واحدهای اقتصادی از جمله مدیریت دارایی

که  کنندشود. در جامعه امروز تقریبا تمام افراد به نحوی با مفهوم ریسک آشنایی دارند و اذعان میمباحث ریسک بررسی می

د. زمانی که به تعاریف مراجعه شود، [. واژه ریسک مفاهیم متعددی دار10در کلیه شئونات زندگی با ریسک مواجه است ]
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متوجه می شویم که هر یک از محققان به فراخور حال، تعریف خاص مورد نظرخود را با اقامه دلیل و مباحث گسترده مطرح 

[، می توان ادعا کرد که همه این تعاریف برای بیان 21از ریسک ارایه شده است ] عددیکرده اند. با آنکه تاکنون تعاریف مت

ها مشاهده کرد. در واقع، موقعی تهایی با ریسک توأم عی تهایی ارایه شده اند که سه عامل مشترك را می توان در آنموق

 [:28هستند که ]

 ( عمل یا اقدام بیش از یک نتیجه به بار می آورد.1

 ( تا زمان ملموس شدن نتایج، از حصول هیچ یک از نتایج آگاهی قطعی در دست نباشد.2

 تواند پیامدهای نامطلوبی رابه همراه داشته باشد. ییکی از نتایج ممکن الوقوع م( حداقل 3

هر کدام از این تعاریف بسته به بعد  توان یافت. که البتهبا مراجعه به منابع مختلف علمی، تعاریف متعددی از ریسک می 

ریسک آمده است: ریسک عبارت است از هرچیزی باشند. در فرهنگ مدیریت رهنما، در تعریف یا زاویه دید خود، متفاوت می

( 2015[. اورگان و استپالتون  )24کند ]شرکت، موسسه یا سازمانی را تهدید می درآمدکه حال یا آینده دارایی یا توان کسب 

ی. فرهنگ ینویسند: ریسک یک دارایی عبارت است از تغییر احتمالی بازده آتی ناشی از آن دارادر تعریف ریسک یک دارایی می

 وبستر، ریسک را در معرض خطر قرار گرفتن تعریف کرده است. 

گذاری که قابل محاسبه است تعریف کرده است. گذاری، ریسک را زیان بالقوه سرمایهدر فرهنگ لغات سرمایه  هیلدره

گذار ای که بتواند نتیجه حاصل از آنچه سرمایهداند..گیلب  هر پدیدهگالیتز  ریسک را هر گونه نوسانات در هر گونه عایدی می

 ( مورد اشاره قرار گرفته شده است.2017بل  ) قیدر تحق فیتعار نیکرده است، ا انتظار دارد را منحرف سازد ریسک تعریف

کند. وی ( مفهوم ریسک را از ابعاد مختلف مدنظر قرار داده و آن را از نظر مفهومی به دو دسته تقسیم می2004)  پاور

دارد. در این راستا ریسک احتمال  معتقد است واژه ریسک به احتمال ضرر، درجه احتمال ضرر و میزان احتمال ضرر اشاره

گیرد و گیرد. در حالی که ریسک خالص صرفا احتمال زیان را در بر میمی رخطر هم احتمال سود و هم احتمال زیان را درب

 شود.شامل احتمال سود نمی

ر در از احتمال تغییتوان ریسک را به صورت زیر تعریف کرد: ریسک عبارت است لذا با توجه به مجموعه تعاریف فوق، می 

بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده. منظور از احتمال این است که اطمینانی به مزایا و منافع پیش

[، تغییرات مطمئن در چارچوب 11کافی نسبت به تغییرات وجود داشته باشد ] ینانتغییرات متغیر نیست. در صورتی که اطم

بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را کرد، در حالی که عدم امکان پیشبینی شده پوشش پیدا میشمنافع و مزایای پی

به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تبدیل کرده است. تغییر اشاره به هرگونه کاهش یا افزایش در منافع دارد. به این معنا که صرفا 

شود. بلکه تغییرات مطلوب نیز در این معنا در چارچوب ریسک داده می تغییرات نامطلوب نیست که در چارچوب ریسک پوشش

شود. ممکن است قرار دارد. تصمیم، واقعه یا حالت اشاره به ارادی و غیر ارادی بودن شرایطی دارد که ریسک بر آن حاکم می

ع آن ریسک خاصی حاکم باشد. از طرف تصمیمی به صورت ارادی گرفته شود، مزایا و منافع آن ارزیابی شود، و بر مزایا و مناف

[. 4های مزایا و منافع احتمال تغییر کند ]بینیآید و پیشدیگر ممکن است واقعه یا حالتی در آینده به صورت غیر ارادی پیش

 یهاشاخص قیتحق نیبرای ریسک معرفی کرد. در ا یفی( براساس تعاریف کمی ارائه شده، شاخص ک2016اولین بار آون  )

ابعاد اشاره  نیبه ا زین گرید قاتیو کنترل قرار گرفتند. تحق یریگیپ ،یزیبرنامه ر ل،یتحل ،ییدر پنج بعد شناسا یریپذ کسیر

 داشتند.

 تیریدر مد شودیخود با آن روبرو م یهاتیکه سازمان در جهت انجام فعال یعوامل نیمهمتر نییبه منزله تب ییشناسا بعد

 نیمترو ک نیشتریب یشده کدام عامل دارا ییموضوع است که با توجه به عوامل شناسا نیدر قالب ا لی. تحلباشدیم سکیر

 راهکارها و قواعد در هیبه منزله ارا یزیامر در بعد برنامه ر نی. اشودیم فیاست تعر نسازما یهاتیبر فعال یرگذاریتاث زانیم

تنش  نیتر و با کمتر عیبه آن هدف سر دنیامکان رس یریگیکه با پ شودیم فیتعر یبه اهداف سازمان یابیجهت حصول دست

به دست آمده از  یهاشاخص نییمنزله تب بهکنترل قرار دارد که  سکیر تیری[. در وهله آخر مد1موجود است ] یسازمان

 تواندیدر سازمان م سکیر تیریچرخه از مد نیاست. ا هاتیو انجام فعال جادیها در سازمان به منظور ا تیو استقرار فعال یابیارز
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به بار آورد  خودرا با  یسازمان یسازمان در نظر گرفته شود و ارتقا تیموجود یمهم در حفظ و بقا یهمواره به عنوان عامل

[14.] 

 

 یرقابت تیمز

ارنده د یمنفعت برا طیشرا ایو )ب( عامل  طیو شرا تیدر موقع یوبستر  )الف( برتر امیواژه نامه مر فیطبق تعر "تیمز"

 نیا بیآنچه از ترک ن،یبنابرا. ردیگ یدر م فانیحر نیشود که ب یم فیتعر یندیفرا ایعمل  "رقابت"گردد و  یم فیآن تعر ی

حداقل  یگردد و باعث برتر یچند فرد، سازمان و... م ایدو  انیکه باعث رقابت م تاس یطیعوامل و شرا" دیآ یدو واژه بر م

 [.40] "گردد. یحاصل م زین یتیمز انیم نیاز آنها شده و در ا یکی

 از موضوع یبرخوردار بوده و کارا باشد، درك مناسب تر یشتریب تیموضوع از جامع نیا یارائه شده برا فیهرچه تعر اما

 یم ارائه ریبه شرح ز یرقابت تیارائه شده توسط صاحب نظران در رابطه با مز فیتعر نیراستا چند نیگردد. در ا یحاصل م

 [:34شود ]

گردد.  یتوسط مشتر بیشرکت نسبت به رق کیخدمات(  ایمحصول )کاال  حیاست که سبب ترج یعامل یرقابت تیمز

کند.  جادیا یمشتر ی( برابی)نسبت به محصول رق یشتریمحصول،ارزش ب کی دیکه خر ردیگ یشکل م ییجا یرقابت تیمز

 است . انسازم یبرا یرقابت تیهمواره متناظر با مز یمشتر یبرا شتریارزش ب

 کند. یکه در آن کار م یشرکت در عملکرد بهتر نسبت به صنعت کی تیعبارت است از قابل یرقابت تیمز

 

 اطالعات يفناور

 ییدارد.از آنجا ینقش اساس یساختار سازمان نهیبه یشودکه در طراح یم یسازمان تلق ییبعد محتوا نی،چهارم یفناور

 قیرابطه را به طور دق نیا رانیاست مد یمنطق نیباشد بنابرا یموثر م یساختار و تحقق اهداف سازمان نیدر تکو یکه فناور

 [.7مورد مطالعه قرار دهند ]

رشد  ریاخ یهادر سال کیتکن نیباشد ا یم نترنتیا قیو از طر نیبه صورت آنال یهرگونه امور تجار  یکیالکترون خدمات

 ینعیدارد،  یتر عیمعموالً کاربرد وس یکیرشد کند، خدمات الکترون زین نیاز ا شیب شودیم ینیبشیاست و پداشته یاریبس

از  یصورت بردار  ،یداریمانند خر ،یتجار تیفعال یهاجنبه ریاست بلکه سا نترنتیا قیو فروش از طر دینه تنها شامل خر

البته مفهوم  رد،یگیخدمات پس از فروش را در بر م نیکاالها و همچن ییجاو جابه عیو توز هیو ته دیتول تیریکاالها، مد

در بازار را با استفاده از  یتجار یها ندیفرآ هیکه بتوان کل یوقت باشد،یم کیکسب و کار الکترون کیتر خدمات الکترونگسترده

 ایتوان گفت که هرگونه تبادل محصول و  یهتر محاصل شده است. به عبارت ب کیوب انجام داد، خدمات الکترون یتکنولوژ

 [.36کرد ] ریتعب کیتوان به خدمات الکترون یبستر را م نیو پرداخت پول از هم نترنتیخدمات با استفاده از امکانات ا

تبادل اطالعات  کیفناوری اطالعات و خدمات الکترون لهیخدمات بدون کاغذ است. به وس ،یکل فناوری اطالعات نوع در

انجام خواهد شد، به  شتریبا شتاب ب یحمل و نقل کاالها، با زحمت کمتر و مبادالت بانک یو فروش و اطالعات الزم برا دیخر

 یمانند جستجو یاست که خدمات هاستمیاز نرم افزارها و س یاگستره یراب یعموم ینام کیخدمات الکترون گر،یعبارت د

 تیریو مد یریخط، گزارش گ یاعتبار، پرداخت به صورت رو یاعتبار، اعطا تیوضع ی، بررستبادالت تیریاطالعات، مد

. آورندیرا فراهم م نترنتیبر ا یمبتن یهاتیفعال یاساس یربنایز هاستمیس نی. ارندیگیبه عهده م نترنتیها را در احساب

 [.38باشد ] یدر انجام امور م دیجد یارائه روش ک،یخدمات الکترون یریهدف از به کارگ

 شودیکه گفته م رودیبه کار م یاجامعه یو فرهنگ یاقتصاد تیو وضع طیشرا فیتوص یبرا یبه شکل کل تهیمدرن پست

 ستمیرن بدوم ق مهیدر ن تهیمعتقدند که مدرن یو فکر یفلسف یهااز مکتب یرا پشت سر گذاشته است .برخ تهیمدرن تیوضع

هنوز به  تهیباورند که مدرن نیهابرماس بر ا ورگنیاز جمله  گرانیکه د یحالشد. در  نیگزیجا تهیو با پست مدرن دیبه انتها رس

می تهبرجس دولت –نظارت و نظام ملت  ،یدار هیو سرما یشدن بعد از قرون وسط یبا ظهور صنعت تهی. مدرناستدهینرس انیپا

 یطور جدکس تا به حال به چی. اگرچه هاشدو بدون دولت ب ،یدارهیفراسرما ،یفراصنعت یاجامعه ستیبا تهیمدرن جتاً،ی. نتشود
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قرار دارند. بلکه مفهوم پست  یمشخص نهاد تیوضع کیکه بعد از مدرن در  کندیبحث نم یجوامع معاصر غرب تیدرباره وضع

 نیگزیاشاره دارند که تبادل اطالعات جا یایبه ساخت اجتماع شوندیاستفاده م یمسائل نهاد فیتوص یکه برا یزمان تهیمدرن

 یاست. الزم به تذکر است که فناورشده یاقتصاد ییبه عنوان محرك ابتدا نیسنگ عیطور خاص صناو به یصنعت داتیتول

 [.18است ] ندیفرا نیا یاتیاطالعات عنصر ح

و  یاجتماع یندهایفرا یبه مصرف به عنوان مجموعه مرکز دیاز تول یکل رییتغ کیدر  تهیکه پست مدرن شودیم گفته

هوم مف نیاست، ا یمشابه جامعه فرا صنعت یتا حد تهیمعنا، مفهوم پست مدرن نی. به اکندیمداخله م یساخت اجتماع یاقتصاد

د طالعات هستنا یبر فناور دیبا تأک یخدمات عیبه صنا یجهت از ساخت صنعت رییشاهد تغ یکه جوامع صنعت داردیاظهار م

[38.] 

 

 عصر پست مدرن

در  1960اصطالح بعداً در دهه  نیبه کار رفت؛ ا یب نیتوسط آرنولد تو 1939بار در سال  نیپست مدرن اول اصطالح

واژة مزبور را به  1970بودند که در دهه  ییپردازان اروپا هیتوسط هنرمندان و منتقدان به کار گرفته شد، سپس نظر وركیوین

[. فاکس  17بوده است ] انیپست مدرن در جر قیدق فیو تعر نییبر سر تب یمفسران جدال گسترده ا انیکار بردند. تاکنون م

از پست مدرن اشاره کرده؛  یدو گونه طرز تلق انیواژه، به ب نیا یمفهوم یگران پست مدرن در بررس لیاز تحل یکی(، 1999)

ورت شناسد و ص یاز آن م رفتهو نشأت گ سمیبر مدرن یمرتبط است که پست مدرن را مبتن یانیو ب فیصورت اول ، به تعر

 هی[، طرفدار نظر13داند. ] یو طردکننده آن م یو ناف سمیمربوط است که پست مدرن را مقابل مدرن یانیو ب فیدوم، به تعر

پست مدرن نه جنبه  ف،یتعر نیمعتدل تر دارد. بر اساس ا یاز طرز تفکر تیاز پست مدرن حکا یگریداول است. برداشت 

 سمیمدرن اگریاح یبه نوع دیصورت پست مدرن را با نی. در ایکنندگ تیو تثب یدارد و نه جنبه تکامل ینندگو طردک یرانگریو

 ستین یمعن نی(، پست مدرن به ا2019رساند. در نگاه کاروسو و متزگر  ) یرا نم یپست ُبعد زمان یریبه تعب یعنیکرد.  یتلق

متولد شده باشد. از آن گذشته، پست  د،ینام سمیمدرن یریپذ انیو پا فناکه بتوان آن را لحظه  یدر لحظه ا یکه از جنبه زمان

 سمیمدرن انیبا موج پست مدرن جر که ستین نیچن نی. استین سمیمدرن دگاهیبه مفهوم عدم امکان تحقق د ایمدرن عامل و 

د بود مفهوم خواه نیبه ا رنپست مد ب،یترت نیممکن نباشد. بد سمیو تحقق نقطه نظرات و مقاصد مدرن دهیرو به افول گرائ

کشانده شده.  راههیو ب یجا، به گمراه یو ب یاز توهمات واه یدر اثر فشار ناش تهیو برجسته مدرن یطوالن یکه تالش ها

است  نیصورت هنر پست مدرن ا نیگذارد. در ا یم شیتالش ها را به نما یثمر یو ب دهایوضع، بر باد رفتن ام نیبا ا تهیمدرن

پست  یبرا یشکل ای یتوان از جنبه ساختار یرقم زند. هنوز نم گرید یآمده را به گونه ا دیپد تیجاد کند و وضعیا یکه موج

 ،یتحوالت فکر یریعدم شکل پذ ن،ی[. بنابرا13در نظر گرفت ] سمیاز شکل و صورت مدرن زیو متما دیساختار جد کیمدرن 

ز نظر پست مدرن ا ن،یسازد. بنابرا یتحت نام پست مدرن مشکل م والت،از تح یا ژهیدور و نییتع یکار را برا ،یو فلسف یعلم

 نهیتوان در دو زم یرا م یژگیدو و سمیدرنم یدهد. برا یخود هم چنان ادامه م اتیاست که به ح سمیهمان مدرن ،یشکل

 سمیمدرن رگید یژگیدر نظر گرفت. و یـ فرهنگ یو فکر یـ صنعت یتحوالت علم یو پهنه و گستردگ یسرعت رشد و بالندگ

ه عنوان که از آن ب یطیشرا یبرا یشتریب دیها را با تأک یژگیو نیرسد بتوان هم یگردد. به نظر م یتحوالت باز م یبه محتوا

 [.15شود، صادق دانست ] یم ادیپست مدرن  طیشرا

 

 قيتحق نهيشيپ
 یاستراتژ کیاز  یبدون کارخانه مفوم دیداشته است که تول انی( انجام گرفت ب1395) ییدرضایکه توسط س یقیتحق در

به منظو  عیزو تو نیاز شبکه تام یریو بهره گ یابی گاهیباشد که بر جا یم دیتول یندهایفرآ یبرون سپار هیکسب و کار بر پا

بلکه  ست،ین دیلتو ندینبودن کارخانه در فرآ یبدون کارخانه، به معنا دیکند. تول یم دیتاک دیتول یرقابت یها تیبه مز یابیدست

بهره  زیمنابع و امکانات ن ریرسد و از سا یصنعتگر به حداقل م یبرا یاز کارخانه دار یمشکالت ناش زانیمعناست که م نیبه ا

سب و کار بر ک یاستراتژ کیاست از  یاستعاره ا خانهبدون کار دیکند. تول یم دایپ یلیتکم گاهیجا شتریو کارخانه ب دیجو یم
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 یها تیبه مز یابیبه منظور دست عیو توز نیاز شبکه تام یریو بهره گ یابی گاهیبر جا دیبا تاک دیتول یندهایفرآ یبرونسپار هیپا

 یدر راستا گرید یهاسازمان به کارگاه ها و شرکت یاتیو عمل یتیریمد یها تیفعال یواگذار گرید یبه عبارت ای د،یتول یرقابت

و با هدف کسب  گرید یدر سازمان از سو یرهبر یها تیفعال یو تمرکز رو یبهره ور شیطرف و افزا کیها از  نهیکاهش هز

 ستمیو س یسازمان التیتشک ،یمقاله به اصول اساس نیمشخص. در ا ینام تجا کیتحت  دیتول سکیو کاهش ر یتوان رقابت

ه روش روش نسبت ب نیا یها تیکارخانه اشاره شده و مز جادیبه ا ازیمحصوالت بدون ن دیتول یبرا ازین ردمو دیتول یزیبرنامه ر

ه و و نقش آن در توسع حیمذکور تشر ستمیه سدهند لیتشک یقرار گرفته و ساختار سازمان یبا کارخانه مورد بررس دیتول

 انی( انجام گرفته است ب1395) رافکنیکه توسط ش یقیققرار گرفته است. در تح یصنعت خودرو کشور مورد بررس شرفتیپ

 زیآم تیموفق یاجرا یبرا یگوناگون یدارد و روش ها یاتیح تیسازمان ها اهم یاطالعات برا یداشته است که امروزه فناور

 یاز برون سپار ادهدر داخل کشور در دسترس نباشد، با استف ایدر سازمان و  ازیمورد ن یکه مهارت ها یرود. زمان یآن به کار م

 دیااطالعات، نب یفناور یبرون سپار یو فرصت ها یایکرد. عالوه بر مزا دایپ یمورد نظر دسترس یتوان به خدمات تخصص یم

 یموجود در برون سپار یایها و فرصت ها و مزا سکیر ییمقاله، شناسا نیآن را از نظر دور نگه داشت. هدف ا یها سکیر

مذکور است.  یها از نظر شرکت ها سکیر نیا تیاهم زانیم نییو تع رانیاطالعات ا یفناور یهااطالعات در شرکت  یفناور

 یاطالعات کشور م یفناور یدر شرکت ها یاز اواع برون سپار کیها در هر  سکیمتفاوت ر تیاهم انگریب ق،یتحق نیا جینتا

 ماتیجهت اتخاذ تصم رانیمد گریاریتواند  یم ودهد  ی( را پوشش مسکیر نی)تخم سکیر تیریباشد که در واقع فاز اول مد

داشته اند که  انی( انجام گرفت ب1394) لوندیقدم و جل کیکه توسط ن یقیها باشد. در تحق سکیر نیا تیریمد یمناسب برا

 وءرفتن، س نی. از بباشدیاطالعات م یفناور یپروژه ها یسازمان درزمان برونسپار یهااز جمله دغدغه یتیامن یچالشها

هستند که  یهاسکیمجاز داده ها و اطالعات سازمان، ر ریغ ینامناسب، دستکار یهااستفاده،قرارگرفتن اطالعات در مکان

 یپروژه درحوزه فناور یادیارزیهرساله تعداد بس گرید یاطالعات وجود دارد. ازسو یفناور یاحتمال رخداد آندرزمان برونسپار

له لذا توجه به مسئ گردد،یم یوکسب سود برونسپار یتوان رقابت شیو شرکتها جهت افزا هااجراتوسط سازمان یاطالعات برا

با  است که یاطالعات، راهکار تیامن تیریمد ستمیس یریبه کارگ انیم نیخواهدبود. درا تیائز اهمح اریاطالعات بس تیامن

عات سازمان، اطال یفکر یهاییمتناسب با سازمان از اطالعات محرمانه و دارا یتیامن یکنترل واستانداردها ها،استیاستفاده از س

 یفناور یپروژه ها یدرحوزه برونسپار یمختلف یهاتاکنون پژوهش. کندیمحافظت م انیمربوط بهمشتر یهاو داده یشخص

ه است. شد نجاما یبرونسپار یتیامن یهاچالش نهیدرداخل کشور در زم ژهیبه و یاندک مطالعاتیاطالعات صورت گرفته است ول

 یبرونسپار یتیامن یهاچالش یبه بررس نیشیپ یهاپژوهش یو بررس یاز روش کتابخانه ا یریپژوهش حاضر با بهره گ

 انیخود ب قی] در تحق6اطالعات پرداخته است. [ تیامن تیریمد یها ستمیبر کاربردس یمبتن یو راهکارها یفناور یهاپروژه

از آن مواجه است،شرکت گاز در ارائه  یناش یها سکیو ر یکه امروزه با مسائل برون سپار ییهااز سازمان یکیداشته اند که 

جام ان یبرون سپار قیخود را از طر یپروژه ها یتمام باًیشرکت تقر نیباشد، چرا که ا یخود م انیبه مشتر یخدمات گازرسان

شرکت گاز به  یدر مورد سپردن پروژه ها یریگ میصمت رامونیموجود پ یها یدهد ..لذا با توجه به مشکالت و کا ست یم

به  یرورها ض سکیر نیا لیو تحل هیتجز یبر مبنا ماتیو اتخاذ تصم نشرکتیا یبرون سپار یها سکیر یابیمانکاران،ارزیپ

 یاپروژه ه تیعدم قطع طیها در شرا سکیر لیو تحل یابیجهت ارز یپژوهش ارائه چارچوب مناسب نیرسد. هدف از ا ینظر م

 ییشناسا یمنظور با مطالعه در شرکت گاز استان اصفهان به کمک روش ها نیباشد. بد یشرکت گاز م یبرون سپار

ت بالقوه حاال زیآنال تمینموده وسپس به کمک الگور ییشرکت گاز را شناسا یپروژه ها یموثر در برون سپار یها سکیسک،ریر

 یفاکتورها یبند تینمودن و الو یوقوع واحتمال کشف، کم زانیحاصل از شدت، م سکیر تیو بر اساس درجه الو  یخراب

پژوهش نظر  نیها ارائه شد .در ا سکیدر جهت کنترل و کاهش ر یاقدامات اصالحوپس از آن  دیشده انجام گرد ییشناسا

رکت ش یکه از کارشناسان خبره واحدها یحاالت بالقوه خراب زیآنال یها میجلسات ت لیبا استفاده از مصاحبه و تشک یسنج

 یبرونسپار در یشتریب تیپر شده اهم یهانامناسب کانال تیفیبدست آمده فاکتور ک جیانتخاب شدند انجام شد. بر اساس نتا

 هی)شاخص( ثابت جهت ته اریگاز و نداشتن مع یهاستگاهیساخت و نصب ا متیق نییبرآورد پا یپروژه ها دارد و فاکتورها

 یگام موثر قیتحق نیا جیباشد. کاربرد نتا یم یباالتر یتیریمد یاعمال کنترل ها ازمندیدر سطح باال بوده و ن ییاجرا یهانقشه
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 تیو اولو ییدر شرکت گاز استان اصفهان با استفاده از شناسا یخدمات گازرسان یبرون سپار یپروژه ها سکیدر کاهش ر

 شیو افزا سکیاقدامات الزم جهت کاهش ر تیاولو نییعکمک به ت نیپروژه ها خواهد بود.همچن نیعمدها یها سکیر یبند

به  یقی( در تحق2017زاده و زارع رواسان  ) یباشد. حنف یپژوهش م نیا گرید یهاشرکت ازکاربرد یپروژه ها تیدر صد موفق

. تنداخپرد یچارچوب چند چشم انداز کی:  یخدمات بانک یبرون سپار میبر تصم رگذاریدر مورد عوامل تاث یقیتحق یبررس

 میدرك شده، حر یها سکیناملموس درك شده، ر یایملموس درك شده، مزا یاینشان داد که مزا قیحاصل از تحق جینتا

ر د نانیرابطه معتمدانه، عدم اطم تیتر کردن، قابل یقرارداد کامل، قو جادیا تیاطالعات درك شده، قابل تیو امن یشخص

 یانکدارخدمات ب یبانیپشت یبرون سپار تین ینیب شیپ یبرا یدیعوامل مف رو بلوغ بازا یرونیالزامات کسب کار، فشار ب

ان و همکار  وودیندارد. ها ماتیتصم نیبر ا یریتاث چیجاذب رقبا ه تیاندازه سازمان و ظرف کهیباشد در حال یم کیالکترون

خاص  ییارااز د ریبر نقش مد دیاکدر صنعت هتل با ت یرقابت یو استراتژ یبرون سپار تیفعال یبه بررس یقی( در تحق2017)

که  یاثر مثبت دارد. در حال یبرون سپار تیبر فعال نهیهز یرهبر یداد که استراتژ نشان قیحاصل از تحق جیپرداختند. نتا

 نندهک لیتعدنقش خاص  ییمطالعه نشان داد که دارا نیا جیدارد. بعالوه؛ نتا تیفعال یبر برون سپار یمنف ریتاث زیتما یاستراتژ

برون  یبه بررس یقی( در تحق2015)  نیزلدیو ا دی. سعدینما یم فایا یو برون سپار یرقابت یروابط با استراتژ نیب یمثبت

 یپارکننده برون س نییمطالعه نشان داد که عوامل تع جیپرداختند. نتا یو سازمان فهیدر سطح وظ یدر بخش بانکدار یسپار

موضوع اشاره دارند که  نیخود به ا قی( در تحق2015و همکاران )  یبروملدارد.  معنادارمثبت و  ریبر عملکرد سازمان، تاث

 بهتر عمل یطیمح راتییو نشان دادن واکنش به تغ یخارج یدادهایاز اثرات نامطلوب رو یریشرکت در جلوگ کی کهیزمان

 سکیوثر رم تیریمد یشرکت یوقت گر،ید عبارتشود، به  ینوسانات بازار کمتر حساس م یکند، در واقع در برابر اثرات اقتصاد

 یآن کمتر م ینوسان سودآور جهیبهتر عمل کرده و در نت یطیو اختالفات مح راتییکند، در هنگام انطباق با تغ یرا اعمال م

 انیم در یقو زهیانگ جادیباعث ا سکیر تیریکه اعمال مد دارندیم انیخود ب قی( در تحق2015گردد. گونسکاران  و همکاران )

 هایگذار هیسرما نیخاص شرکت بسپارند که ا یها یگذارهیخود را در سرمامنابع  کهیشود به طور یسهامداران عمده شرکت م

 جادیدانش به جهت ا یبا رشد باال یعیخاص در صنا یها یتکنولوژ یریبه کارگ ایمحصوالت دلخواه و  دیتواند شامل تول یم

 انیشتر، م هیکارمندان، فروشندگان مواد اول لهیخاص شرکت که بوس یها یگذار هیسرما نیا نیخدمات باشد، همچن ای داتیتول

 جادیا یبرا ییبوده و مبنا ابیکه غالبا با ارزش و نا دیآ یشرکت به حساب م یمنابع مال یشود، در واقع نوع یم جادیو شرکاء، ا

 قی( در تحق2015گردد. کرکسگلو  و همکاران ) یم یشرکت تلق یمناسب برا یرقابت یایباالتر و کسب مزا یارزش اقتصاد

 نیشود، بد یکارکردها و عملکرد ها آشکار م قیآن از طر ینیها است که بروز ع تیداشتند که رفتار، مجموعه فعال انیخود ب

  انی. نگوردیگ یم قرار رانیاست که در اداره امور مورد توجه مد یتیریمد اتیدر ادب تیرفتار از موضوعات با اهم تیریمنظور مد

تر شده و از خطر  نییپا یورشکستگ سکیبه ر یتواند منته یم سکیجامع ر تیریمددارند که  دهی( عق2010و همکاران )

 نیته ابکاهد که الب د،یآ یبوجود م رهیکارمندان و غ ران،یفروشندگان مواد، شرکاء، مد ان،یکه از رابطه شرکت با مشتر یتعهدات

 هیشرکت و ته ازیدر منابع خاص مورد ن یگذار هیسهامداران عمده به جهت سرما یبرا یا زهیانگ سکیتر ر نییسطح پا

 یم یچرا هتل ها برون سپار»با عنوان  ی( مطالعه ا2005)  یماک نی. المدینما یبا ارزش بلندمدت فراهم م یارتباطات تجار

 امسونیلیو یشش بعد ینوع شناس یریبکار گمطالعه  نیهدف ا. دندانجام دا «ییدارا یها یژگیبا استفاده از و یبررس ند؟ینما

مورد  یها بود. داده هادر هتل یبرون سپار یها تیفعال تیماه یابیارز یبرا یچارچوب نظر کیبه عنوان  ییدارا یژگیاز و

 ییمطالعه نشان داد که داران یا جهیشد. نت یجمع آور ایبزرگ کشور استرال یارشد در هتل ها رانیمصاحبه با مد قیاز طر ازین

 یدر برون سپار رگذاریعوامل تأث نیو برند از مهمتر یخاص زمان یها ییو دارا تیاهم نیکمتر یدارا یکیزیخاص ف یها

بازار، مشخصات  تیموقع»با عنوان  یمطالعه ا( 2001و همکاران )  کرسونینباشد.  یم ایکشور استرال یهاها در هتل تیفعال

کوچک در  یو خدمات بسته ها یالملل نیب کیپ نهیدر زم امسونیلیپورتر و و یاستراتژ نی: ارتباط بیشرکت یهبررامنابع، و 

و  یتخدمات پس یتواند برون سپار یم یبا استراتژ بیتراکنش در ترک نهیمطالعه نشان داد که هز جهیانجام دادند. نت« ژاپن

 هنیهز یجنبه ها نیمهمتر یکیزیو ف یخاص زمان یهاییدارا نهیزم نیکند. در ا هیکوچک در ژاپن را توج یبسته ها کیپ

 شدند. یابیتراکنش ارز
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 قيتحق يها هيپژوهش وفرض یمفهوم مدل
به دنبال بررسی اثر مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در  قیتحق نیا

 سکیر تیریداشت که مد نیدر بخش قبل نشان از ا قیتحق نهیشیمرور پ باشد،یعصر پست مدرن در مورد مطالعه بانک سپه م

محسوب  یاهداف سازمان شبردیمهم در پ ی( به عنوان ابزار2015) کارانو هم یهمچون برومل نیشیدر مطالعات پ یسازمان

و همکاران همچون براون  یقاتیتحق یرقابت تیمز جادیدر بعد ا یگذار باشد؛ از طرف ریتاث یبر عملکرد سازمان تاندیشده که م

با رقبا اشارره داشته اند. حال  هسیمقاها و سازمان ها در در شرکت یرقابت تیمز جادی( به نقش ا2019( و بالنچارد )2015)

 قاتیمدل خود پرداخته با توجه به خالء موجود در تحق هی( به ارا2019و همکاران ) یدیحاضر که برگرفته از مطالعه سع قیتحق

 اوریفن و یرقابت تیمز ،یسازمان سکیر تیریمد یهاهمزمان مولفه یواحد در ارتباط با بررس یقینبود تحق نهیدر زم نیشیپ

 نیدببانک سپه در عصر پست مدرن اقدام کرده است.  یدر صنعت بانکدار یمدل خود در مورد مطالعات هیاطالعات به دنبال ارا

ان بعد به عنو سکیر تیریمد ریاست که در آن تاث یانجیمستقل، وابسته و م ریمتشکل از سه دسته متغ قیجهت مدل تحق

 وابسته  ریدر سازمان به عنوان متغ یرقابت تیو کنترل بر مز یریگیپ ل،یتحل ،یزیر مهبرنا ،ییشناسا یهامستقل شامل مولفه

 لیمرتبط با آن در قسمت ذ اتیمدل به همراه فرض نیاطالعات مورد سنجش قرار گرفته شده است، ا یفناور یانجیبا نقش م

 آورده شده است:

 (: مدل مفهومی پژوهش1شکل )

 

 اساس فرضیه های زیر مطرح می شود که در آزمون های آماری بررسی خواهد شد:بر این 

 فرضیه اصلی:

مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن تاثیر مثبت و 

 معنادار دارد.

 فرعی:فرضیه 

بتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن . بعد شناسایی مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقا1

 تاثیر مثبت و معنادار دارد.

. بعد تحلیل مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن 2

 تاثیر مثبت و معنادار دارد.

مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست . بعد برنامه ریزی مدیریت ریسک سازمانی بر 3

 مدرن تاثیر مثبت و معنادار دارد.

. بعد پیگیری مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن 4

 تاثیر مثبت و معنادار دارد.
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ر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن . بعدکنترل مدیریت ریسک سازمانی ب5

 تاثیر مثبت و معنادار دارد.

 

 روش تحقيق
 شود.-پژوهش حاضر توصیفی با روشی پیمایشی است که از منظر هدف کاربردی تلقی می

انک سپه تشکیل داده اند که تعداد جامعه آماری تحقیق مورد نظر را مدیران ارشد ومیانی، کارشناسان ارشد ستادمرکزی ب

باشد به منظور نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که تعداد نمونه مناسب با نفر می 261آن برابر با 

 نفر تعیین شد. 153استفاده از جدول مورگان برابر با 

سشنامه تحقیق حاضر از نوع استاندارد است که بر مبنای باشد، پرروش و ابزار گردآوری داده در مقاله فوق پرسشنامه می 

( شکل گرفته است. با وجود استاندارد بودن پرسشنامه تحقیق، روایی پرسشنامه توسط 2019) تحقیق سعیدی و همکاران

سال مورد تایید قرار گرفت همچنین با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ پایایی  10مدیران ارشد بانک سپه با سابقه باالی 

 رسشنامه در مورد مطالعه حاضر را نشان داد. به دست آمد که نشان از تایید پایایی پ 0.86پرسشنامه نیز برابر با 

با توجه به گردآوری پرسشنامه های توزیع شده اقدام به تحلیل داده ها شده است که بر این مبنا با استفاده از روش مدل 

ن اشاره معادالت ساختاری و تحلیل های مربوطه در نرم افزار به تجزیه و تحلیل داده ها اقدام شد که در بخش های بعد به آ

 شده است.

 

 تجزیه وتحليل داده ها
با توجه به مرور ادبیات حاصله و با توجه به مقاالت و نظرات خبرگان معیارهای پرسشنامه تعیین گردید سپس با توجه به 

حاضر سواالت مربوط به هربعد به عنوان گویه مورد بررسی جهت تجزیه و تحلیل در ابعاد موجود در مدل مفهومی تحقیق 

ه ابعاد حاضر پرداخته شد لسازی معادالت ساختاری در نظر گرفته شد، در این قسمت به بررسی محاسبات مربوطه در زمینهمد

 است که در ابتدا به بررسی برازش پرسشنامه در ابعاد مطروحه و سپس انجام تحلیل مسیر اقدام گردید:
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 )در حالت استاندارد( (: مدل معادالت ساختاري2شکل )

 

 قابل مشاهده است: ریدر جدول ز جیبرازش مدل نتا یبررس یبرا

 )در حالت استاندارد(يمعادالت ساختار یبرازش کل ی(: بررس1) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حد مجاز مقدار نام پارامتر

 3کوچکتر از  1.558 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

 0.05کوچکتر از  0.002 (RMSEA) شاخص برازش غیرنرم

 9/0بزرگتر از  0.937 (CFI) تطبیقیشاخص برازش 

 8/0بزرگتر از  0.822 (GFI) شاخص برازندگی

 8/0بزرگتر از  0.814 (AGFI) شاخص برازندگی تعدیل یافته
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دو( این فرضیه را که مدل موردنظر هماهنگ با الگوی همپراشی بین متغیرهای در این جدول آزمون مجذور کای )خی

باشد و با توجه به این که حدمجاز کوچکتر از می 1.558آزماید که با توجه به نتایج مقدار آن برابر با را میمشاهده شده است 

د، باشی میانگین مجذورات تقریب میباشد، شاخص ریشهرا ارضا کرده است نشان از برازش مناسب مدل در این معیار می 3

باشد که نشان از برازش مناسب می 0.002ر است که در این تحقیق یا کمت 05/0های خوب برابر برای مدل RMSEAشاخص

 0.937ی برازندگی مدل است که در این تحقیق برابر با قبول و نشانهقابل 9/0تر از بزرگ CFIدر این بخش دارد، شاخص 

ها ها و کوواریانسریانسبه ترتیب مقدار نسبی وا AGFIو  GFIباشد و نشان از برازش مناسب در این قسمت دارد، شاخص می

ی شاخص یافتهیا همان مقدار تعدیل AGFI1کند و شاخص برازندگی دیگر ی مشترك از طریق مدل ارزیابی میرا به گونه

GFI جای مجموع مجذورات در صورت و باشد. این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات بهی آزادی میبرای درجه

 باشد که حد مجاز را رعایت کرده است.می 0.814و  0.822نتایج برابر با  مخرج است که با توجه به

های موجود حال با توجه به تایید برازندگی مدل و تایید تحلیل عاملی تاییدی به تجزیه و تحلیل فرضیات بر مبنای داده

 در پرسشنامه اقدام شده است:

 

 آزمون فرضيه هاي پژوهش
با توجه به نتایج به دست آمده نتایج در ، پردازیممسیر به بررسی فرضیات موجود میدر این قسمت با بررسی تحلیل 

 جدول ذیل آورده شده است:
 

 بررسی فرضيات تحقيق (2)جدول 
 

 فرضیه
ضریب 

 تاثیر

تی ی آماره

 استیودنت

سطح معنی 

 داری

 ینتیجه

 آزمون

مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی 

 فناوری اطالعات در عصر پست مدرن تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 تایید 0.014 2.695 0.56

بعد شناسایی مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش 

 میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 تایید 0.016 2.329 0.20

سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش بعد تحلیل مدیریت ریسک 

 میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 تایید 0.044 2.115 0.24

بعد برنامه ریزی مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر 

نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن تاثیر مثبت و معنادار 

 رد.دا

 تایید 0.040 2.102 0.35

بعد پیگیری مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش 

 میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن تاثیر مثبت و معنادار دارد.
 تایید 0.01 2.492 0.41

بعدکنترل مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش 

 اطالعات در عصر پست مدرن تاثیر مثبت و معنادار دارد.میانجی فناوری 
 تایید 0.025 2.179 0.21

 

دیریت م یبه بررس یاصل هیشده که در آن فرض میتقس یو فرع یمدل در دو بخش اصل اتیفرض قیمدل تحق یبر مبنا

 اتیرضاز ف کیریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن پرداخته و هر 

و بعدکنترل بر  یریگیبعد پ ،یزیبعد برنامه ر ل،یبعد تحل ،ییشناسا دشامل بع سکیر تیریمد یهامولفه ریتاث لیبه تحل یفرع

                                                           
1 Adjusted Goodness of Fit Index 
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ه شرح نرم افزار ب یبراساس خرج اتیفرض لیمبنا تحل نیاطالعات اقدام شده است. بر ا یفناور یانجیبا نقش م یرقابت تیمز

 آورده شده است: لیذ

: مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن یاصل هیفرض

 مثبت و معنادار دارد. ریتاث

اوری مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فن ریتاث دیینشانگر تا قیتحق یاصل یهیفرض جینتا

و  باشدیبخش م نیکه نشان از تاثر متوسط در ا 0.56برابر با  ریتاث بیکه در آن ضر باشدیاطالعات در عصر پست مدرن م

 نیا دییکه نشان از تا باشدیم 0.014برابر با  یدار یمعنو سطح 2.695که برابر  ودنتیاست یت یبا توجه به آماره  نیهمچن

 دارد. هیفرض

مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در  ییاول: بعد شناسا یفرع هیفرض

 مثبت و معنادار دارد. ریعصر پست مدرن تاث

ز بر نقش مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرک ییبعد شناسا ریتاث دیینشانگر تا قیتحق یاول فرع هیفرض جینتا

بخش  نیدر ا فیکه نشان از تاثر ضع 0.20برابر با  ریتاث بیکه در آن ضر باشدیمیانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن م

که نشان از  باشدیم 0.016برابر با  یدار یو سطح معن2.329که برابر  ودنتیاست یت یبا توجه به آماره  نیو همچن باشدیم

 دارد. هیفرض نیا دییتا

مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در عصر  لیدوم: بعد تحل یفرع هیفرض

 مثبت و معنادار دارد. ریپست مدرن تاث

ر نقش مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز ب لیبعد تحل ریتاث دیینشانگر تا قیتحق یدوم فرع هیفرض جینتا

بخش  نیدر ا فیکه نشان از تاثر ضع 0.24برابر با  ریتاث بیکه در آن ضر باشدیمیانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن م

که نشان از  باشدیم 0.044برابر با  یدار یو سطح معن 2.115که برابر  ودنتیاست یت یبا توجه به آماره  نیو همچن باشدیم

 دارد. هیفرض نیا دییتا

مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات  یزی: بعد برنامه ریسوم فرع هیفرض

 مثبت و معنادار دارد. ریدر عصر پست مدرن تاث

مرکز بر مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با ت یزید برنامه ربع ریتاث دیینشانگر تا قیتحق یسوم فرع هیفرض جینتا

 نیدر ا فیکه نشان از تاثر ضع 0.35برابر با  ریتاث بیکه در آن ضر باشدینقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن م

که  باشدیم 0.040برابر با  یدار یو سطح معن 2.102که برابر  ودنتیاست یت ی مارهبا توجه به آ نیو همچن باشدیبخش م

 دارد. هیفرض نیا دیینشان از تا

مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در  یریگی: بعد پیچهارم فرع هیفرض

 مثبت و معنادار دارد. ریعصر پست مدرن تاث

کز بر مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمر یریگیبعد پ ریتاث دیینشانگر تا قیتحق یچهارم فرع هیفرض جینتا

 نیدر ا فیکه نشان از تاثر ضع 0.41برابر با  ریتاث بیکه در آن ضر باشدینقش میانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن م

که  باشدیم 0.01رابر با ب یدار یو سطح معن 2.492که برابر  ودنتیاست یت یبا توجه به آماره  نیباشد و همچن-یبخش م

   دارد. هیفرض نیا دیینشان از تا

: بعدکنترل مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر نقش میانجی فناوری اطالعات در یپنجم فرع هیفرض

 مثبت و معنادار دارد. ریعصر پست مدرن تاث

نقش  بعدکنترل مدیریت ریسک سازمانی بر مزیت رقابتی با تمرکز بر ریتاث دیینشانگر تا قیتحق یپنجم فرع هیفرض جینتا

بخش  نیدر ا فیکه نشان از تاثر ضع 0.21برابر با  ریتاث بیکه در آن ضر باشدیمیانجی فناوری اطالعات در عصر پست مدرن م

که نشان از  باشدیم 0.025بر با برا یدار یو سطح معن 2.179که برابر  ودنتیاست یت یبا توجه به آماره  نیباشد و همچن یم

 دارد. هیفرض نیا دییتا
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 يريگ جهيو نت بحث
 تیرضا جادیو ا انیدر جهت جلب مشتر ستیبایم یخصوص یهاامروزه در کشور با توجه به ورود بانک یبانکدار صنعت

ها را به عنوان بانک ژهیها به ومختلف همواره سازمان یهاسکیدارد که ر تیاهم یمهم آن زمان نیگام بردارد، ا انیمشتر

بودن آن که در بانک سپه انجام  یحاضر با توجه به نوع کاربرد قی. تحقدهدیمخدمت رسان در معرض واکنش قرار  ینهادها

 یانجیش مبا نق یرقابت تیبر مز یسازمان سکیر تیریمد ریدر ارتباط با تاث قیو اهداف تحق اتیفرض یگرفته است به بررس

ا راست نیپرداخته شد، در ا یمعادالت ساختار یاز مدل ساز یاطالعات در عصر پست مدرن در بانک سپه با استفاده یفناور

نقش  یبررس یداده ها در راستا لیشدند که به واسطه آن به تحل نییتب یانجیدر سه بعد مستقل، وابسته و م قیمدل تحق

 یفناور یانجیبا نقش م یرقابت تیبر مزو کنترل  یریگیپ ،یزیبرنامه ر ل؛یتحل ،ییشناسا یهادر مولفه یسازمان سکیر تیریمد

که با توجه  یداشتت به طور قیتحق اتیفرض هیکل دییبه دست آمده نشانگر تا جیدر عصر پست مدرن اقدام شد که نتا طالعاتا

باط با در ارت یرقابت تیمهم بر مز یامر یسازمان سکیر تیریشت که مدنکته اشاره دا نیبه ا توانیبه دست آمده م جیبه نتا

 یهاهدر مولف ییهمچون شناسا ییهابا تمرکز بر شاخص توانیرا دارد که م بیرق یهاانکبانک سپه به عنوان مورد مطالعه با ب

اهداف  نییو تب ینگر ندهیبا آ یزیموجود، برنامه ر یهاو سنجش داده یابیارز یهادر مولفه لیدانش، تحل میکسب دانش، تسه

 یهادر بانک مورد مطالعه با بانک جینتا اسیو ق یو مقطع یادوره یدر ارتباط با سنجش ها یریگیپ ،یسازمان یو چشم اندازها

 یکم و یفیک یدر بعد کنترل به نقش بررس توانیم نیرا مدنظر قرار داد. همچن فیوظا نییسهولت و تب یدر راستا بیرق

در سازمان گام  یقابتر تیمز جادیدر جهت بهبود عملکرد و ا یدرون و برون سازمان جینتا ییسازمان در ارتباط با هم افزا

وح در سط سکیر تیرینکته اشاره داشت که مد نیبه ا توانیحاضر، م قیبه دست آمده از تحق جیبرداشت. با توجه به نتا

 گذار است. ریبانک تاث یریرقابت پذ جادیعالوه بر بهبود عملکرد در ا یختلف سازمانم

 

 یپژوهشگران ات يبرا شنهاداتيپ
 یمشابه از سو یرهایرا با در نظر گرفتن متغ یآت قاتیتحق توانیحاضر م قیموجود در تحق یها تیتوجه به محدود با

مورد  حاضر قیآن را با تحق جیبه اجرا در آورد و نتا یالملل نیدر سطح ب یکار کاف یرویو با به خدمت گرفتن ن یمتول کی

نهان بودند،  قیتحق نیکالن ا یرهایها درون متغکه آن رگذاریکوچک تر تاث یرهایمتغ شودیم هیتوص ییقرار داد؛ از سو اسیق

گردد.  نیعم رهایمتغ یبند تیدارد و اولو یبرتر یگریبر د ریشود که کدام متغ نییتا تع رندیقرار گ یابیمورد ارز یدر پژوهش

ا در همختلف بانک یدربخش ها قیمساله خود به انجام تحق یبودن مساله ما به منظور بررس یا پرسشنامهبا توجه به نوع 

 ریسا یقیتلف کردیحل مدل خود استفاده کرد رو یاز آن برا توانیکه م یگریمساله پرداخت. حالت د یتر به بررس یحالت کل

ر جهت از آن د توانیکامل تر است که م جیبه نتا یابیدست ربه منظو سیو تاپس یاز جمله پرامت یریگ میتصم یندهایفرآ

 فوق اقدام کرد. قیتحق یدر راستا یقیانجام تحق
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