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مطالعه ی رابطه ی بین میزان ریسک پذیری با آمادگی برای تغییر در بین مسؤوالن بانک 

 های استان کرمانشاه
 

 

 

 

 
 

 

 چکیده 

های استان ی بین میزان ریسک پذیری با آمادگی برای تغییر در بین مسؤوالن بانکبررسی رابطه پژوهش عبارت است ازموضوع 

 در رؤسا و معاونین بانک ها آماری پژوهش، این پژوهش شامل یک فرضیه کلی و ده فرضیه جرئی می باشد. جامعه ،کرمانشاه

ای ها پرسشنامه و مطالعات کتابخانهنمونه می باشد. ابزار گردآوری داده 120رابر با کرمانشاه و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران ب

دنبال  به است که با استفاده از پرسشنامه توصیفی پژوهش های نوع از این پژوهش ها،داده آوری جمع چگونگی نظر نقطه است. از

با ضریب مثبت و مستقیم  رابطه وجود از حاکی ژوهشپ است. نتایج نظر مورد پدیده از مفصل و واقعی آوری داده های جمع

چالش و تنوع با تحمل فرد برای تازگی، تحمل پیچیدگی و تحمل فرد برای موقعیت هایی با مسائل حل  میان 060/0همبستگی 

با تحمل بین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها  -002/0با ضریب همبستگی نشدنی است. وجود رابطه منفی و غیر مستقیم 

 این بررسی، در فرد برای تازگی، تحمل پیچیدگی و تحمل فرد برای موقعیت هایی با مسائل حل نشدنی، نیز به دست آمد. همچنین

های پژوهش ارتباط مثبت و بین میزان ریسک پذیری و آمادگی برای تغییر در رؤسا و معاونین تفاوتی مشاهده نگردید. از دیگر یافته

بین 010/0بین سطح تحصیالت و ریسک پذیری و رابطه مثبت و مستقیم با ضریب همبستگی  666/0مبستگیمستقیم با ضریب ه

بین سابقه کاری با  -086/0سطح تحصیالت و آمادگی برای تغییر بود. در نهایت ارتباط منفی و غیر مستقیم با ضریب همبستگی 

بین سابقه کاری با آمادگی برای تغییر در بین مسؤوالن به  -638/0ریسک پذیری و ارتباط منفی و غیرمستقیم با ضریب همبستگی

 دست آمد.

 

  ریسک پذیری، تحمل پیچیدگی، چالش و تنوع، آمادگی برای تغییر، بانکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 و اهمیت موضوع لهبیان مسأ
 

 المللی عرصه بین در تغییرات از عظیمی موج میالدی، نود دهه و اواخر هشتاد دهه اوایل هفتاد، دهه اواخر مالی بحران های وقوع

 و مالی مؤسسات ها درریسک انواع بر بیشتر نظارت برای گذاران مقررات و هاهوشیاری بانک افزایش باعث هابحران این کرد. ایجاد

 هر در است. ریسک گرفته قرار هتوج مورد همواره بانکی و مالی تعابیر در آن مدیریت و ریسک بحث اخیر، سالیان در شد. بانکی

 جمع را مردم هایسپرده سو یک از هابانک زیرا هستند، هابانک ها حیطه این ترین مهم از دارد. یکی شدن مطرح قابلیت ایحیطه

 عوامل در اوممد تغییرات به با توجه کنند. لذا می اقدام بانکی عملیات انجام به منابع این از استفاده با دیگر سوی از و کرده آوری

 با داریبانک نظام میان این در گذارد. می تأثیر هابانک مالی ساختار بر متفاوتی هایریسک هر روز اقتصادی هایسیاست و محیطی

 تواند می که طوری به است، مهم بسیار آن انواع مدیریت و شناسایی که است رو روبه هاییریسک با خود خاص هایویژگی به عنایت

 بر تخریبی اثر که نامطلوبی رخدادهای از و پیشگیری کاهش کنترل، برای هاییسیستم و هاآموزش استانداردها، ها،روش طراحی به

 مبانی شناخت مستلزم داری،بانک در ریسک موضوع مواجهه با برای نوآوری و اندیشه هرگونه البته شود. منجر دارد، هابانک حیات

-صنعت بانک. باشدمی قراردادها و معامالت زمینه در رفتارها و غنی فرهنگ از کافی شناخت و سنتی داریبانک در مدیریت ریسک

ایفا می کند.  های اقتصادی کشورای در فعالیتگذار در اقتصاد کشور نقش تعیین کننده تاًثیرهای داری ایران به عنوان یکی از پایه

 های ایرانی با استانداردهای بین المللیوز دنیا بیانگر فاصله معنی دار بانکداری رداری ایران و بانکشکاف موجود میان صنعت بانک

داری به عنوان موفقیت سازمان را ضروری می بانک نظام ریسک و مدیریت ریسک دراست. وجود چنین شرایطی لزوم تجدید نظر در 

 .(1380)سید جوادین، سازد

است. کیفیت و چگونگی تصمیمات بر میزان موفقیت « گیریتصمیم» یت،های مهم مدیران در تمام سطوح مدیرولیتؤیکی از مس

 دارد. گیری مدیران و نتایج حاصل از آن بستگیسرنوشت سازمان به نحوه تصمیم ،و تحقق اهداف سازمان تأثیرگذار است. به عبارتی

طی و افزایش عدم قطعیت در روند این تغییرات محی جهانی شدن اقتصاد و تجارت و همچنین شدت پیشرفت روزافزون تکنولوژی،

گیری در سازمان به شمار آمده و در نتیجه فرایند تصمیم جدایی ناپذیرو عدم اطمینان از عناصر  اند که ریسکتغییرات موجب شده

دگان اصلی گیرنفضایی مدیران به عنوان تصمیم در چنین تر شده است.امروزی بیش از هر زمان دیگر پیچیده یهااداره سازمان

پذیری و نحوه میل به ریسک دهند که بیانگر نحوه رفتار آنان است.متفاوتی از خود نشان می هایها و عکس العملواکنش سازمان،

پذیرانه یا گریزانه ایشان به کننده میزان رفتار ریسکهای شخصیتی خاص، تعییننگرش مدیران به ریسک به عنوان یکی از ویژگی

 (.2006)سرتو،  یری استگهنگام تصمیم

و خدمات مالی بخش مهمی از صنعت خدمات را تشکیل می دهند. چشم انداز خدمات مالی در جهان به سرعت در   داریبانک

تر داری جهانی یکپارچهحال تغییر است. تغییرات تعدیلی، ساختاری و فناوری بسیاری در راستای حرکت به سوی یک محیط بانک

ها با ارائه مزایای متنوع و خدمات رقابتی و تجدید ساختار خدماتشان به سوی استفاده دنیا روی داده است. بانک داریدر صنعت بانک

از تکنولوژی های سریع و در جهت برآورده کردن نیازهای در حال تغییر مشتریان، در حال گسترش یافتن از میان مرزها هستند. به 

اری و ارتباط مشتریان دستخوش تغییرات شده است. محیط بسیار رقابتی و به سرعت در ددلیل این اقدامات، ماهیت خدمات بانک

ها مجبور به فعالیت در آن هستند آنها را به سوی تجدید نظر در نگرششان به سوی رضایت مشتری و بهینه حال تغییری که بانک

 (.1381 دهد )حسینی،سازی کیفیت خدمات سوق می
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ها برای بقا و گرایش به روز آنها برای کسب سود بیشتر و شناساندن قدرت توجه به حیات بانکضرورت وجود این پژوهش با 

 های استان کرمانشاه بدیهی و آشکار است.ریسک مدیران بانک

واژه ریسک  ای در بین تعاریف ارایه شده ازمالحظه های قابلمروری کوتاه بر ادبیات موضوعی در قلمرو ریسک ما را با تفاوت

که ممکن است  موقعیتی امکان وقوع رخداد نامطلوب در آینده، واژه ریسک در فرهنگ لغت آکسفورد عبارت است از: کند.واجه میم

احتمال  در فرهنگ فارسی عمید ریسک به معنای خطر، باشد. خطرناک باشد و یا عواقب و پیشامدهای نامطلوبی به همراه داشته

 نتیجه آن معلوم نباشد و احتمال خطر در آن باشد تعریف شده است.  کاری که خطر و ضرر یا اقدام به

یکی از قوانین طالیی برای حل هر نوع مسأله عبارت است از: ابتدا تشخیص، سپس تصمیم در نهایت، جلوگیری از وقوع "

گونه تصمیمی درباره پذیرش ریسک  توان قانون مزبور را این گونه به کار برد: قبل از هرمشکل و ارزیابی. در امر مدیریت ریسک، می

بندی شوند. به عبارت دیگر، همواره باید یک تعامل مستمر بین سه عامل ها دقیقًا شناسایی و تقسیمها و علتو کنترل آن، باید ریشه

به  گیری در خصوص پذیرش ریسک و کنترل آن وجود داشته باشد. چنین تشخیصی کهبرآورد ریسک )تشخیص و ارزیابی(، تصمیم

تواند با استفاده از ابزارهای شناختی، اجتماعی و یا فنی انسان، به صورت کامالً واضح قابل مشاهده شود، میکنترل ریسک منتهی می

باشد ولی در جریان زندگی روزمره مراحل تشخیصی، پیشگیری و کنترل ریسک اغلب به صورت خودکار و به واسطه رفتارهای 

 (.1306نلسون و نک، مردیت،)"یرد که به روشنی قابل تفکیک از یکدیگر نیستندگای انجام مینهادینه شده

 

 ادبیات پژوهش
 ریسک پذیری و ابعاد آن

در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار افراد در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می 

یسک پذیری مدیران بر میزان تغییر پذیری آنها می پردازد. برخی از مدیران دنبال پذیرش ریسک آید. این پژوهش به بررسی تأثیر ر

بوده و ریسک پذیرند برخی دیگر از قبول و پذیرش ریسک اجتناب کرده و ریسک گریزند، گروهی دیگر نسبت به قبول یا رد ریسک 

سک پذیری به حدی است که به عنوان یکی از عوامل مهم و اساسی شوند. اهمیت ریبی تفاوت بوده و به عنوان افراد خنثی تلقی می

 موفقیت در تصمیم گیری مدیران در شرایط ریسک و عدم اطمینان به شمار می آید.

 چالش و تنوع

حفظ تعادل آن را دچار مشکل و مستلزم  ،را از بیرون مورد هجوم قرار داده سازمانشرایط و وضعیت جدیدی که مسیر آینده "

 (.1306 آشوری، )"سازدساز میسخت و سرنوشت تالشی

. 1کنند: دسته تقسیم می ها را در دواند. ُلدن و روزنر این تفاوتهای ایجاد کننده تنوع بسیار پیچیدهاز نگاه مدیریتی مشخصه

اند، مثل: که قابل کنترلهایی . مشخصه2 هایی که قابل کنترل نیستند و در ذات افراد هستند، مثل: جنس، سن و نژاد؛ مشخصه

 هل.أتجربه، درآمد و وضع ت

 یکنواختی و قابل پیش بینی بودن کارها

یکنواختی و قابل پیش بینی بودن کارها، حالتی در انجام کارها است که در آن، روش انجام کارها و حل مسائل به صورت  

 آشوری، است با کمترین تجزیه و تحلیل آن را انجام دهد )الگوریتمی، و برنامه ای از پیش تعیین شده می باشد که کارمند قادر 

1306.) 

 تغییر پذیری

دنیا به سرعت در حال تغییر است. در حالی که رقابت جنبه جهانی پیدا می کند، محیط نامطمئن می شود. جهانی شدن یکی 

 .ها رخ می دهدترین تغییراتی است که در محیط خارج بیشتر شرکت از مهم
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پیدا کردن دیدگاه جدید یا نگرش درباره روابط با سایر افراد در کشورهای دیگر و توجه کردن به دامنه،  انی شدن،مقصود از جه

  (.1180نیل دورتی،  ) دارد هاست که در سراسر مرزهای بین المللی وجودشکل، تعدد و پیچیدگی روابط سازمان

بدیهی است که  .به افرادی در نقش رهبر به شدت احساس می شودبرای مقابله با این محیط نامطمئن و تغییرات مستمر نیاز 

رهبری سنتی در هزاره سوم ادامه حیات نخواهد یافت و جهان نیازمند رهبران تغییر است. رهبران تغییر برای تغییر ساخته شده اند. 

نسانها کمک کنند تا در بازی در شرایط توانند به اآنها می. نقش رهبران در تغییر بسیار برجسته تر از آن است که تصور می شود

 (.1180نیل دورتی، )نامطمئن برنده شوند

 مدیریت تغییر 

حفظ  و پویای ایجاد آمادگی برای تغییر، برنامه ریزی تغییر، اجرای برنامه تغییر، مستمر و یندآمدیریت تغییر عبارت است از فر

مدیری که  .، شامل چهار مرحله است: آمادگی، برنامه ریزی، اجرا، تثبیتمدیریت تغییر. (پایداری تغییر نگهداری تغییر)تثبیت و و

عامل به تغییر می باشد ضرورت دارد در هریک از مراحل مدیریت تغییر از تبحر الزم بر خوردار بوده تا موفق در  نقش هدایت گر و

یک از مراحل  هد یک مدیر باید نسبت به هرایفای نقش اصلی خود باشد. لذا در مدیریت تغییر توسط مدیر ظاهر امر نشان می د

 .سطح باالیی باشد به دنبال آن بر خورداری از عملکرد در مدیت تغییر دانش کافی و وافی، مهارت الزم و
 

 پیشینه مدیریت تغییر

 1110ی ههموضوع مدیریت تغییر، یکی از موضوعاتی است که در ادبیات مدیریت توجه دیگران را جلب کرده است به ویژه در د"

به صورت خیلی مهم زندگی شخصی و سازمانی در آمده است. از زمانی که تغییر به دالیل مختلفی در  «تغییر » میالدی، رویداد

به دلیل اینکه باری به هر جهت نمی . و مدیران احساس نیاز نمودند مدیریت تغییر هم ضرورت یافت کرد ها ضرورت پیداسازمان

 (.1380، ) امیرکبیری "یر را اعمال نمودها تغیتوان در سازمان

 تغییر پذیری و ابعاد آن

 تحمل ابهام

، پژوهشنامه مدیریت، جلد 1310تحمل ابهام عبارت است از توانایی فرد در غلبه بر شرایط نامطمئن، متضاد و پیچیده ) مقیمی، 

 دان، تهران(.اول، انتشارات راه

 پیچیدگی

ی در بسیاری از علوم می توان آن را درجه بی نظمی تعریف کرد، در موارد دیگر پیچیدگی با توجه به کاربرد اصطالح پیچیدگ

حداقل درجه توصیف یک سیستم یا مقدار منابع مورد نیاز در یک سیستم )مثل زمان یا پول( برای حل مشکلی خاص تعریف می 

 (.2006 شود )کاردوسو،

دارد اشاره می کند. تفکیک افقی میزان جدا بودن واحدهای سازمان به  تعریف پیچیدگی به میزان تفکیکی که در سازمان وجود

صورت افقی را نشان می دهد. تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی 

ارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی، واحدهای به میزان پراکندگی واحدها و امکانات و نیروهای انسانی از لحاظ جغرافیایی اشاره د

 .(2006 )کاردوسو، یابدسازد و در نتیجه پیچیدگی سازمان افزایش میسازمانی را از لحاظ جغرافیایی، بیشتر پراکنده می
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 پیشینه پژوهش

 پیشینه داخلی

وامل ریسک پذیری و عدم ریسک پذیری با توجه به مطالعات و جستجوهای فراوان در زمینه موضوع پژوهش، پژوهشی که تأثیر ع

بر میزان آمادگی برای تغییر چه در داخل ایران و چه در خارج مشاهده نگردید و می توان ادعا داشت که این پژوهش در این زمینه 

 به نوبه خود بی نظیر است و برای اولین بار در ایران انجام می گیرد.

پرداخت، « اطالعات و ارتباطات بر ساختار سازمانی در سازمان تأمین اجتماعیتأثیرات فناوری » ( به بررسی1382پرداختچی )

هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیرات فناوری اطالعات و ارتباطات بر بهبود کار کارکنان، استقالل و آزادی عمل، افزایش 

و ارتباطات در سازمان تأمین اجتماعی موجب مسؤولیت و تصمیم گیری کارکنان بود. نتایج نشان داد، کاربرد فناوری اطالعات 

 مسؤولیت پذیری کارکنان شده است.

انجام داد. هدف از انجام این پژوهش، « بررسی رابطه مدیریت تغییر و عملکرد دبیران»( پژوهشی تحت عنوان 1386نامدار )

قق ساخته نشان داد که عملکرد دبیرانی که پرداختن به رابطه مدیریت تغییر و عملکرد بود. نتیجه پاسخ به سؤاالت پرسشنامه مح

بهتر از عملکرد دبیرانی است که مدیرانشان از مدیریت تغییر استفاده نمی  %80مدیران آنها از مدیریت تغییر استفاده کرده اند

 کردند.

به این « ز رکود مالیاستراتژی مناسب برای مدیریت ریسک کل هنگام برو»( در مطالعه ای با عنوان 1388بقایی، موسوی و وثوق )

نتیجه رسیدند که در زمان رکود تغییرات سریع در سیستم اقتصادی، مدیران باید با توجه به نوع تغییر، استراتژی مناسب را اتخاذ 

 کنند و همچنین ریسک گریزی سهامداران منجر به وخیم تر شدن اوضاع می شود.

 پیشینه خارجی

ود به این نتیجه رسیدند که در صورتی که مدیران مراحل تغییر را درک کنند و ( در مطالعات خ2000کوستکاو و موئینچ ) -

 طبق آن عمل کنند  قادر خواهند بود بدون تخریب انگیزش و تعهد افراد، فرآیند تغییر را با موفقیت اداره کنند.

که در ایجاد تغییر موفق  ( هرکدام در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند1110)( و براندون 2006)(، مورر2001سادلر) -

یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار و کلیدی، فرهنگ می باشد، لذا اجرای موفقیت آمیز تغییر و مواجه مناسب با تغییرات، 

 مستلزم ایجاد آمادگی الزم در افراد و بستر سازی فرهنگی است.

به این نتیجه رسید که فرهنگ  "هار در دانشگاهرابطه بین فرهنگ سازمان و تغیی"(، در مطالعه ای با عنوان 2001کیوپ ) -

از سه طریق می تواند در برنامه های تغییر مؤثر باشد که آنها عبارتند از ایجاد آمادگی برای تغییر سازمانی و پاسخگویی به آن؛ 

 کاهش مقاومت در برابر تغییر برنامه ای؛ و بهبود نتایج فرآیند تغییر.

 اهداف مشخص پژوهش

 هدف کلی:

 ررسی رابطه بین میزان ریسک پذیری و آمادگی برای تغییر. ب

 اهداف ویژه:

 ی بین چالش و تنوع با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیر منتظره. تعیین میزان رابطه -1

 ی بین چالش و تنوع با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و سازماندهی نشده. تعیین میزان رابطه-2
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ها به ی بین چالش و تنوع با تحمل فرد برای موقعیت هایی با مسائل حل نشدنی که پاسخمیزان رابطه تعیین-3

 راحتی به دست نمی آیند.

 تعیین میزان یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره.-6

کارها با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و سازماندهی تعیین میزان یکنواخت و قابل پیش بینی بودن  -0

 نشده.

هایی با مسائل حل نشدنی که تعیین میزان یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای موقعیت -6

 پاسخ ها به راحتی به دست نمی آیند.

 

 های پژوهشفرضیه

ی ای تغییر در بین مسؤوالن بانک های استان کرمانشاه رابطهبین میزان ریسک پذیری با آمادگی بر فرضیه کلی:

 دار وجود دارد.معنی

 های فرعی:فرضیه

 داری وجود دارد.ی معنیبین چالش و تنوع با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره رابطه   -1

ی معنی داری وجود هی نشده رابطهبین چالش و تنوع با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و سازماند   -2

 دارد.

بین چالش و تنوع با تحمل فرد برای موقعیت هایی با مسائل حل نشدنی که پاسخ ها به راحتی به دست نمی   -3

 ی معنی داری وجود دارد.آیند، رابطه

ی معنی ره رابطهبین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظ -6

 داری وجود دارد.

بین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و سازماندهی نشده   -0

 ی معنی داری وجود دارد.رابطه

ا به هایی با مسائل حل نشدنی که پاسخ هبین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای موقعیت -6

 ی معنی داری وجود دارد.راحتی به دست نمی آیند رابطه

 بین میزان ریسک پذیری مدیران و معاونین تفاوت معنی داری وجود دارد.-0

 و معاونین تفاوت معنی داری وجود دارد. بین میزان آمادگی برای تغییر مدیران -8

 رای تغییر تفاوت معنی داری وجود دارد.بین میزان تحصیالت مدیران با میزان ریسک پذیری و آمادگی ب -1

 داری وجود دارد.ی معنیبین میزان سابقه کاری مدیران با میزان ریسک پذیری و آمادگی برای تغییر رابطه -10

 روش پژوهش

آمادگی  ای از نوع همبستگی نیز اطالق می شود. چرا که رابطه ی میان گرایش به تغییر سازمان واین پژوهش می تواند مطالعه   

برای تغییر را بررسی می کند. در این بررسی آمادگی برای تغییر به عنوان انعکاسی از تفسیر شفاف فرد از تغییر در نظر گرفته می 

های تغییر توسط افراد شروع، و به مرحله اجرا گذاشته می شود. آمادگی برای تغییر  باید بر سطح فردی متمرکز شود، زیرا فعالیت

این پژوهش از لحاظ هدف  (.1113 ندیشه توسط محققان دیگر نیز به کار برده شده است )آرمناکیس و همکاران،شوند. این ا

های استان کرمانشاه در جهت کمک به مدیران بانک جهت اتخاذ تصمیمات و سیاست های کاربردی است و کاربرد آن در کل بانک
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های توصیفی می باشد، که ابتدا با تشریح مبانی اده ها جزو پژوهشمناسب جهت ریسک پذیری می باشد و از لحاظ جمع آوری د

نظری پژوهش و توصیف شرایط موجود با طرح پرسشنامه و توزیع آن داده های الزم جمع آوری شده و سپس با استفاده از نرم افزار 

 .مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد SPSSآماری 

 هاابزار گردآوری داده

اند. قسمت ابزار اصلی سنجش پرسشنامه می باشد سؤاالت مطرح شده در پرسشنامه به سه قسمت تقسیم شدهدر پژوهش حاضر 

اول سؤاالت در مورد مشخصات فردی پاسخگویان است. قسمت دوم مربوط به عامل ریسک پذیری و قسمت سوم به عامل میزان 

 تغییر پذیری اختصاص دارد.

ها گران قرار گرفته و برای جمع آوری دادهی استفاده می شود که قبالً مورد استفاده پژوهشبرای انجام این بررسی از پرسشنامه ا

 از آن استفاده شده است و شامل دو بخش می باشد.

 الف: میزان ریسک پذیری؛ ب: درک از آمادگی برای تغییر. 

سؤالی طراحی شده توسط دانهام و  18ه میزان آمادگی برای تغییر توسط کارکنان این سازمان با استفاده از یک پرسشنام 

( که توسط محققان دیگر نیز  به کار برده شده است، اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفته است )رشید و 1181همکارانش)

 (. 2006 همکاران،

فرد برای  تحمل -2تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره  -1میزان آمادگی برای تغییر شامل سه بعد است: 

تحمل فرد برای موقعیت هایی با مسائل حل  -3پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط، پیچیده، سازماندهی نشده و گاهی متضاد یا ناقص 

 نشدنی که در آن، پاسخ ها به راحتی به دست نمی آیند.

است. آلفای کرونباخ برای تمایل به ای گزینه 0( و مقیاس آنها نیز لیکرت 13،11،1،2هایگویه است )گویه 6بعد تازگی دارای 

، 2006 ، رشید،1182 گزارش شده است که توسط محققان دیگر نیز تأیید شده است )دانهام، 86/0تغییر توسط دانهام و همکارانش 

 (.2000 یوسف،

 ریسک پذیری

ایران ترجمه و تنظیم ( در مؤسسه مرجع علوم مدیریت 1310پرسشنامه ریسک پذیری: این پرسشنامه توسط مقیمی و رمضان )

گویه است که برای ارزیابی تمایل افراد به ریسک پذیری مورد استفاده قرار می گیرد، روایی و پایایی این  21شده است و دارای 

 پرسشنامه در مطالعات داخلی مورد تأیید قرار گرفته است. 

 روایی

باشد که پرسشنامه میزان آمادگی برای رسشنامه استاندارد میهای مورد استفاده در این پژوهش یک پبا توجه به اینکه پرسشنامه

( استفاده شده است، 1310( و پرسشنامه ریسک پذیری نیز توسط  مقیمی و رمضان )1181تغییر آن قبال توسط دانهام و همکارانش)

 لذا روایی ابزار استفاده شده در این پژوهش مورد تأیید است. 

 پایایی 

لیت اعتماد یا پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده است، در صورتی که ضریب آلفا برای به دست آوردن قاب

 درصد باشد، پایایی سازگار درونی قابل قبول است.      %00بیش از 

 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه

  زیر بدست می آید. 1فرمول ول حجم نمونه از ( فرم N= 000وقتی حجم جامعه آماری مشخص و محدود و مقدار آن معلوم باشد )

 (      1: فرمول)   
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p نسبت افراد جامعه که دارای ویژگی و صفت خاص هستند. چون در این پژوهش مقدار =p  در نظر  %0نامعلوم می باشد، مقدار آن

 گرفته شده است.

dدر نظر گرفته ایم. %0را  = میزان اشتباه مجاز می باشد که در این پژوهش مقدار آن 

 = مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان در نظر گرفته می باشد.

 می باشد. 16/1متناظر با آن برابر  Zدرصد است در این صورت  %10در این پژوهش سطح اطمینان 

q نسبت افراد جامعه که دارای صفت و ویژگی خاص نیستند که از رابطه =q=1-p .بدست می آید 

 
 

کشاورزی و  رفاه کارگران موجود در کرمانشاه،  –صادرات   –تجارت   –سپه   –ملت  -ملی  -بانک مسکن  8شعبه از  000از میان

شعبه جهت انجام پژوهش انتخاب  60شعبه به دالیل عدم همکاری مسؤوالن آنها حذف و تعداد  6شعبه انتخاب گردید.  66تعداد 

های شهر کرمانشاه توزیع پرسشنامه بین مسؤوالن شعب بانک 120ر شعبه دو پرسشنامه اختصاص یافت که جمعاً تعداد شد و به ه

 گردید.

 متغیرمستقل :

 متغیر مستقل در این پژوهش میزان ریسک پذیری است.

 متغیر وابسته:

 متغیر وابسته در این پژوهش آمادگی برای تغییر در بین مدیران است.

 آماری  هایآزمون

 ضریب همبستگی پیرسون

این ضریب به منظور تعیین میزان، نوع و جهت رابطه ی بین دو متغیر فاصله ای یا نسبی و یا یک متغیر فاصله ای و یک متغیر 

 نسبی به کار برده می شود.

 آزمون تی

شود که میانگین موضوع پرداخته می باشد که در آن به اینیک آزمون پارامتری می T آزمون میانگین یک جامعه بر مبنای توزیع

 برای ٬یک متغیر سرو کار داریم با که جاییدر  ،تر است. از این آزمونتر و یا کممقدار ثابت بیش یک از میزان چه به ٬یک جامعه

 .دشومی استفاده توصیفی هایفرضیه آزمون

 ρیا  اسپیرمن رتبه ای آزمون همبستگی

های الزم است. در این گونه دن داده های فاصله ای ممکن نیست یا اگر هم باشد فاقد ویژگیدر بعضی از تحقیقات به دست آور

 مواقع می توان رتبه را جانشین عدد خام کرد، اگر چه داده های رتبه ای اطالعات داده های خام را به ما نمی دهد. 

های هفتم و هشتم و فرضیه کلی هت آزمون فرضیههای اول الی ششم از آزمون همبستگی پیرسون، جبرای تجزیه و تحلیل فرضیه

 های نهم و دهم از آزمون لون و آنوا استفاده شده است.استیودنت و فرضیه Tاز آزمون 
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  یافته ها

 هاآزمون نرمال بودن داده

د اطالعات تجربی شود، روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری در مورنشان داده می Ksآزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف که با 

های آماری است. با توجه به اینکه مقیاس و ابزار اندازه گیری این پژوهش کیفی است، به منظور بررسی قابلیت استفاده از روش

 اسمیرنف با هدف بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش استفاده شده است. -پارامتریک از آزمون کلموگرف

 قاعده تصمیم گیری 

 پذیرفته می شود. ولی در صورتی 0H(باشد 00/0که سطح معناداری بزرگتر از میزان خطا )درصد در صورتی 10در سطح اطمینان 

 شودپذیرفته می 1Hرد  0H(باشد 00/0که سطح معناداری کوچکتر از میزان خطا )

 :K-S  نتیجه گیری آزمون

های آماری ز از دوگانگی و مقایسه متغیرها با یکدیگر روشبا توجه به اینکه برخی متغیرها دارای توزیع نرمال نیستند، برای پرهی

 های ناپارامتریک به کار رفته است.مورد استفاده، برای همه متغیرها،  روش

 هاآزمون فرضیه

 فرضیه اول

 های آماری فرضیه اول بدین صورت تعریف می شوند:فرضیه

 1ی معنی دار وجود دارد.  منتظره رابطهبین چالش و تنوع با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرH 

 0دارد. نی معنی دار وجود بین چالش و تنوع با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره رابطهH 

که مربوط به ضرائب همبستگی تأثیر متغیر مستقل چالش و تنوع با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و  1با توجه به جدول

مثبت بدست آمده و با توجه به سطح معنی داری این ضریب می توان نتیجه گرفت که  060/0ت، ضریب همبستگی غیرمنتظره اس

 تأیید می شود.  1Hرد و فرض  0Hاین ضریب از نظر آماری معنی دار می باشد، لذا فرض 

 
 : ضرائب همبستگی مربوط به ارتباط چالش و تنوع با تحمل فرد برای تازگی1جدول 

 تحمل فرد برای تازگی تنوعچالش و   

 چالش و تنوع

 

 همبستگی پیرسون             

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

1 

 

120 

60/0 

01/0 

120 

 همبستگی پیرسون              تحمل فرد برای تازگی

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

60/0 

01/0 

120 

1 

 

120 

 

می توان گفت که چالش و تنوع با تحمل فرد برای تازگی، شرایط  10/0، با اطمینان 00/0با توجه به سطح معنی داری  در نتیجه

جدید و غیرمنتظره دارای رابطه معنی داری است و ارتباط معنی داری بین این دو متغیر مثبت است. یعنی با افزایش سطح چالش و 

پیدا خواهد کرد و بالعکس. این نتیجه در سطح معنی داری تنوع، میزان تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیر منتظره افزایش 

 نیز قابل تأیید است. %11و با اطمینان  1%

 فرضیه دوم

 های آماری فرضیه مذکور به این صورت تعریف شده است:آزمون
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 1 ی معنی داری وجود دارد. بین چالش و تنوع با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و سازماندهی نشده رابطهH 

 0ی معنی دار وجود ندارد. بین چالش و تنوع با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و سازماندهی نشده رابطهH 

که مربوط به ضرائب همبستگی تأثیر متغیر مستقل چالش و تنوع با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و  2با توجه به جدول 

مثبت بدست آمده و با توجه به سطح معنی داری این ضریب می توان نتیجه گرفت  06/0سازماندهی نشده است، ضریب همبستگی 

 تأیید می شود.  1Hرد و فرض  0Hکه این ضریب از نظر آماری معنی دار می باشد، لذا فرض 

 
 ضرائب همبستگی مربوط به ارتباط چالش و تنوع با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و سازماندهی نشده: 2جدول 

 تحمل پیچیدگی چالش و تنوع  

 چالش و تنوع

 

 همبستگی پیرسون             

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

1 

 

120 

06/0 

00/0 

120 

 همبستگی پیرسون              تحمل پیچیدگی

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

06/0 

00/0 

120 

1 

 

120 

 اطالعات پیچیدگی، تحمل با تنوع و می توان گفت که بین چالش 10/0، با اطمینان 00/0با توجه به سطح معنی داری  در نتیجه

نشده رابطه معنی داری وجود دارد و ارتباط معنی داری بین این دو متغیر مثبت است. یعنی با افزایش  سازماندهی و نامرتبط کم،

اطالعات کم، نامرتبط و سازماندهی نشده افزایش پیدا خواهد کرد و بالعکس. این  سطح چالش و تنوع، میزان تحمل پیچیدگی،

 نیز قابل تأیید است. %11و با اطمینان  %1نتیجه در سطح معنی داری 

 فرضیه سوم

 های آماری فرضیه مذکور به این صورت تعریف شده است:آزمون

  ی ها به راحتی به دست نمی آیند، رابطهحل نشدنی که پاسخبین چالش و تنوع با تحمل فرد برای موقعیت هایی با مسائل

 1Hمعنی دار وجود دارد.  

 ی ها به راحتی به دست نمی آیند، رابطههایی با مسائل حل نشدنی که پاسخبین چالش و تنوع با تحمل فرد برای موقعیت

 0Hمعنی دار وجود ندارد. 

هایی با مسائل حل ثیر متغیر مستقل چالش و تنوع با تحمل فرد برای موقعیتکه مربوط به ضرائب همبستگی تأ 3با توجه به جدول 

مثبت بدست آمده و با توجه به سطح معنی داری این  061/0ها به راحتی به دست نمی آیند، ضریب همبستگی نشدنی که پاسخ

 تأیید می شود.  1Hد و فرض ر 0Hضریب می توان نتیجه گرفت که این ضریب از نظر آماری معنی دار می باشد، لذا فرض 
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ها به راحتی به دست هایی با مسائل حل نشدنی که پاسخ: ضرایب همبستگی مربوط به ارتباط چالش و تنوع با تحمل فرد برای موقعیت3جدول 

 نمی آیند.

 مسائل حل نشدنی چالش و تنوع  
 چالش و تنوع

 

 همبستگی پیرسون             

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

1 

 

120 

61/0 

01/0 

120 

 همبستگی پیرسون              مسائل حل نشدنی

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

61/0 

01/0 

120 

1 

 

120 

 

-تحمل فرد برای موقعیت با تنوع و می توان گفت که بین چالش 10/0، با اطمینان 00/0با توجه به سطح معنی داری  در نتیجه

ها به راحتی به دست نمی آیند رابطه معنی داری وجود دارد و ارتباط معنی داری بین این دو ی که پاسخهایی با مسائل حل نشدن

ها به هایی با مسائل حل نشدنی که پاسخمتغیر مثبت است. یعنی با افزایش سطح چالش و تنوع، میزان تحمل فرد برای موقعیت

نیز قابل تأیید  %11و با اطمینان  %1کس. این نتیجه در سطح معنی داری راحتی به دست نمی آیند افزایش پیدا خواهد کرد و بالع

 است.

 فرضیه چهارم

 فرضیه چهارم به صورت زیر تعریف شده است: 1Hو  0Hهای آماری آزمون

 ی معنی دار وجود بین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره رابطه

 1Hرد.  دا

 ی معنی دار وجود بین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره رابطه

 0Hندارد. 

که مربوط به ضرایب همبستگی تأثیر متغیر مستقل یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای  6با توجه به جدول 

منفی بدست آمده و با توجه به سطح معنی داری این ضریب می توان  002/0د و غیرمنتظره، ضریب همبستگی تازگی، شرایط جدی

 تایید می شود.  1Hرد و فرض  0Hنتیجه گرفت که این ضریب از نظر آماری معنی دار می باشد، لذا فرض 

 
 ها با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره.: ضرایب همبستگی مربوط به ارتباط یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کار4جدول 

یکنواخت و قابل پیش بینی  تحمل فرد برای تازگی  

 بودن کارها

 

 تحمل فرد برای تازگی

 همبستگی پیرسون             

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

1 

 

120 

02/0- 

01/0 

120 

یکنواخت و قابل پیش 

 بینی بودن کارها

 رسون             همبستگی پی

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

02/0- 

01/0 

120 

1 

 

120 
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می توان گفت که بین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با  10/0، با اطمینان 00/0با توجه به سطح معنی داری  در نتیجه

ارتباط معنی داری بین این دو متغیر منفی است.  تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره رابطه معنی داری وجود دارد و

یعنی با افزایش سطح یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها میزان تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره کاهش پیدا 

 نیز قابل تأیید است. %11و با اطمینان  %1خواهد کرد و بالعکس. این نتیجه در سطح معنی داری 

 فرضیه پنجم

 های آماری فرضیه مذکور به این صورت تعریف شده است:آزمون

 ی معنی بین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و سازماندهی نشده، رابطه

 1Hدار وجود دارد. 

 ی معنی و سازماندهی نشده، رابطه بین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط

 0Hدار وجود ندارد. 

که مربوط به ضرایب همبستگی تأثیر متغیر مستقل یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای  0با توجه به جدول 

این ضریب می توان  منفی بدست آمده و با توجه به سطح معنی داری 061/0تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره، ضریب همبستگی 

 تأیید می شود.  1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض نتیجه گرفت که این ضریب از نظر آماری معنی دار می

 
 : ضرایب همبستگی مربوط به ارتباط یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره.5جدول 

تحمل پیچیدگی، اطالعات   

کم، نامرتبط و سازماندهی 

 نشده

یکنواخت و قابل پیش بینی 

 بودن کارها

تحمل پیچیدگی، 

اطالعات کم، نامرتبط و 

 سازماندهی نشده

 همبستگی پیرسون             

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

1 

 

120 

61/0- 

01/0 

120 

یکنواخت و قابل پیش 

 بینی بودن کارها

    همبستگی پیرسون          

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

61/0- 

01/0 

120 

1 

 

120 

می توان گفت که بین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با  10/0، با اطمینان 00/0با توجه به سطح معنی داری  در نتیجه

ری بین این دو متغیر منفی است. تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره رابطه معنی داری وجود دارد و ارتباط معنی دا

یعنی با افزایش سطح یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها میزان تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره کاهش پیدا 

 نیز قابل تأیید است. %11و با اطمینان  %1خواهد کرد و بالعکس. این نتیجه در سطح معنی داری 

 فرضیه ششم

 فرضیه مذکور به این صورت تعریف شده است: های آماریآزمون

 ها به راحتی به هایی با مسائل حل نشدنی که پاسخبین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای موقعیت

 1Hی معنی داری وجود دارد.  دست نمی آیند، رابطه

 ها به راحتی به هایی با مسائل حل نشدنی که پاسخیتبین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای موقع

 0Hی معنی داری وجود ندارد. دست نمی آیند، رابطه
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که مربوط به ضرائب همبستگی تأثیر متغیر مستقل یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با تحمل فرد برای  6با توجه جدول 

منفی بدست آمده و با توجه به  083/0آیند، ضریب همبستگی به دست نمی ها به راحتیهایی با مسائل حل نشدنی که پاسخموقعیت

 1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض سطح معنی داری این ضریب می توان نتیجه گرفت که این ضریب از نظر آماری معنی دار می

 شود. تأیید می

 
هایی با مسائل حل نشدنی که کارها با تحمل فرد برای موقعیت: ضرایب همبستگی مربوط به ارتباط یکنواخت و قابل پیش بینی بودن 6جدول 

 ها به راحتی به دست نمی آیند.پاسخ

هایی با مسائل حل موقعیت  

 نشدنی

یکنواخت و قابل پیش بینی 

 بودن کارها

هایی با مسائل موقعیت

 حل نشدنی

 همبستگی پیرسون             

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

1 

 

120 

83/0- 

01/0 

120 

یکنواخت و قابل پیش 

 بینی بودن کارها

 همبستگی پیرسون             

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

83/0- 

01/0 

120 

1 

 

120 

 

می توان گفت که بین یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها با  10/0، با اطمینان 00/0با توجه به سطح معنی داری  در نتیجه

ها به راحتی به دست نمی آیند، رابطه معنی داری وجود دارد و ارتباط هایی با مسائل حل نشدنی که پاسخموقعیت تحمل فرد برای

معنی داری بین این دو متغیر منفی است. یعنی با افزایش سطح یکنواخت و قابل پیش بینی بودن کارها میزان تحمل فرد برای 

ه راحتی به دست نمی آیند کاهش پیدا خواهد کرد و بالعکس. این نتیجه در سطح ها بهایی با مسائل حل نشدنی که پاسخموقعیت

 نیز قابل تأیید است. %11و با اطمینان  %1معنی داری 

 فرضیه هفتم

 به صورت زیر مطرح می شوند: Tهای آماری فرض هفتم با استفاده از آزمون فرضیه

 1عنی دار وجود دارد.  :ها تفاوت مبین میزان ریسک پذیری رؤسا و معاونین بانکH 

 0:ها تفاوت معنی دار وجود ندارد. بین میزان ریسک پذیری رؤسا و معاونین بانکH 
 

 نتایج تحلیل داده های پرسشنامه در جدول زیر آورده شده است.

 
 : آماره گروهی دو سمت رئیس و معاون در زمینه ریسک پذیری.7جدول 

 سمت تعداد ینمیانگ انحراف معیار میانگین خطای معیار

 رئیس 62 00/1 006/0 008/0
 ریسک پذیری

 معاون 08 08/1 610/0 006/0
 
 

-تأیید می 0Hقرار دارد لذا فرض  -16/1و  16/1محاسبه شده بین  tبا توجه به اینکه سطح معنی داری بزرگتر از سطح خطاست و 

دارند، بنابراین با سطح خطای  0Hنمونه داللت کافی بر تأیید های می توان گفت که داده %10شود، به عبارت دیگر در سطح اطمینان 

 ها تفاوت معنی دار وجود ندارد.می توان ادعا نمود که بین میزان ریسک پذیری رؤسا و معاونین بانک 0%
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ر آورده شده در جدول زی %10برای تعیین سطح تأثیر میزان تفاوت بین ریسک پذیری رؤسا و معاونین، تخمین فاصله ای با اطمینان 

 است.
 های آماری تأثیر میزان تفاوت بین ریسک پذیری رؤسا و معاونین.: شاخص8جدول 

 هاآزمون تی مستقل برای برابری میانگین
آزمون لون برای برابری 

 هاواریانس

ادعای برابری و نابرابری 

 هاواریانس

متغیر مورد 

 بررسی
 %10حد باال و پایین در سطح 

اختالف  اطمینان

 یانگینم

سطح 

معنی 

 داری

درجه 

 آزادی

T محاسبه

 شده

سطح معنی 

 داری
 Fآماره 

 حد پایین حد باال

113/0 266/0- 006/0- 623/0 118 830/0- 
311/0 001/1 

ریسک  هافرض برابری واریانس

 هافرض نابرابری واریانس -011/0 00/82 620/0 -006/0 -266/0 113/0 پذیری

 

میانگین میزان تفاوت ریسک پذیری بین رؤسا و معاونین در فاصله  %10بیانگر این امر است که با اطمینان  8دول های جداده

 می باشد. 0Hقرار دارد و با توجه به اینکه صفر را شامل می شود دلیل دیگری برای تأیید  -662/0و 211/0

 فرضیه هشتم

 به صورت زیر مطرح می شوند: Tهای آماری فرض هشتم با استفاده از آزمون فرضیه

 1 :ها تفاوت معنی دار وجود دارد. بین میزان آمادگی برای تغییر رؤسا و معاونین بانکH  

 0 :ها تفاوت معنی دار وجود ندارد.بین میزان آمادگی برای تغییر رؤسا و معاونین بانکH  

 
 آورده شده است. 1نتایج تحلیل داده های پرسشنامه در جدول 

 
 آماره گروهی دو سمت رئیس و معاون در زمینه آمادگی برای تغییر.: 9جدول

 سمت تعداد میانگین انحراف معیار میانگین خطای معیار

 رئیس 62 01/2 010/0 121/0
 آمادگی برای تغییر

 معاون 08 02/2 002/0 080/0

 

-تأیید می 0Hقرار دارد لذا فرض  -16/1و  16/1محاسبه شده بین  tبا توجه به اینکه سطح معنی داری بزرگتر از سطح خطاست و 

دارند، بنابراین با سطح خطای  0Hهای نمونه داللت کافی بر تأیید می توان گفت که داده %10شود، به عبارت دیگر در سطح اطمینان 

 وجود ندارد. ها تفاوت معنی دارمی توان ادعا نمود که بین میزان آمادگی برای تغییر در بین رؤسا و معاونین بانک 0%

 در جدول زیر آورده شده است. %10برای تعیین سطح تأثیر میزان آمادگی برای تغییر رؤسا و معاونین، تخمین فاصله ای با اطمینان 
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 های آماری تأثیر میزان تفاوت بین ریسک پذیری رؤسا و معاونین.: شاخص11جدول 

 هاآزمون تی مستقل برای برابری میانگین
ی برابری آزمون لون برا

 هاواریانس

ادعای برابری و نابرابری 

 هاواریانس

متغیر مورد 

 بررسی
 %10حد باال و پایین در سطح 

اختالف  اطمینان

 میانگین

سطح 

معنی 

 داری

درجه 

 آزادی

T محاسبه

 شده

سطح معنی 

 داری
 Fآماره 

 حد پایین حد باال

360/0 220/0- 061/0 661/0 118 660/0 
606/0 200/0 

ریسک  هافرض برابری واریانس

 هافرض نابرابری واریانس 666/0 60/82 666/0 061/0 -220/0 360/0 پذیری

 

 -220/0و 360/0میانگین میزان آمادگی برای تغییر رؤسا و معاونین بین  %10بیانگر این امر است که با اطمینان  10های جدول داده

 می باشد. 0Hشامل می شود دلیل دیگری برای تأیید  قرار دارد و با توجه به اینکه صفر را

 فرضیه نهم

 "ب"به بررسی سطح تحصیالت با میزان ریسک پذیری و فرضیه  "الف"گردد، فرضیه فرضیه پژوهشی نهم به دو فرضیه تقسیم می

 به بررسی سطح تحصیالت با میزان آمادگی برای تغییر  می پردازد.

 فرضیه الف

یر سطح تحصیالت از بیش از دو گروه تشکیل شده است لذا جهت آزمودن این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس با توجه به اینکه متغ

 از زیر مجموعه فرضیه نهم به شرح زیر عنوان می گردد: "الف"یک طرفه استفاده شده است، بدین منظور فرضیه 

 جود دارد.بین میزان تحصیالت مسؤوالن با میزان ریسک پذیری  تفاوت معنی دار و

 های آماری عبارت است از:فرضیه

 1 :.  بین میزان تحصیالت مسؤوالن با میزان ریسک پذیری تفاوت معنی دار وجود داردH  

 0 :. بین میزان تحصیالت مسؤوالن با میزان ریسک پذیری تفاوت معنی دار وجود نداردH  

 آمده است. 11به منظور آزمودن فرضیه فوق در جدول  SPSSفزار نتیجه حاصل از تحلیل آماری داده های پرسشنامه به وسیله نرم ا
 : نتایج آماره توصیفی در تحلیل واریانس یک طرفه سطح تحصیالت با ریسک پذیری.11جدول

 کمترین بیشترین

فاصله اطمینان برای میانگین در 

  %10سطح 
خطای 

 معیار

انحراف 

 معیار
  تعداد میانگین

 محدوده پایین محدوده باال

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

86/1 

60/1 

81/1 

00/2 

01/1 

03/1 

36/1 

06/1 

01/1 

03/1 

100/0 

006/0 

066/0 

080/0 

066/0 

020/0 

000/0 

601/0 

332/0 

686/0 

66/1 

00/1 

68/1 

88/1 

62/1 

1 

66 

00 

10 

120 

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر

 جمع

دار است یا خیر، نتیجه معنی باشند اما باید دید این تفاوت معنیر سطح تحصیالت، متفاوت می، انحراف معیا11با توجه به جدول 

 بیان شده است. 12دار بودن تفاوت انحراف معیارها در جدول 
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 پذیری: آزمون لون، بررسی معنی دار بودن تأثیر سطح تحصیالت با میزان ریسک12جدول 
 آزمون لون 1ی درجه آزاد 2درجه آزادی  سطح معنی داری

00/0 116 3 133/10 

 

-( می00/0( کوچکتر از سطح خطا)00/0داری)با توجه به اینکه در آزمون لون در معنی داری تحلیل واریانس یک طرفه سطح معنی

طمینان گیرد، به عبارت دیگر با امورد پذیرش قرار می 1Hشود و در نتیجه فرضیه رد می 00/0در سطح خطای  0Hباشد، لذا فرضیه 

 می توان گفت که بین تحصیالت مسؤوالن با میزان ریسک پذیری آنان تفاوت معنی دار وجود دارد.  10%

پذیری از نمودار میانگین در قسمت دیگر از تحلیل واریانس یک طرفه، جهت مشاهده میانگین تأثیر سطح تحصیالت بر میزان ریسک

 استفاده می شود.

 

 
 پذیریبررسی سطح تحصیالت و ریسکنمودار میانگین  :1نمودار 

 

و برای صفت چالش و تنوع پذیری، عدد  1برای صفت یکنواختی و قابل پیش بینی بودن، عدد  SPSSبا توجه به اینکه در نرم افزار 

نشان می دهد با افزایش سطح تحصیالت میزان ریسک پذیری پاسخگویان نیز افزایش  1تعریف شده است لذا نمودار میانگین  2

 یافته است.

 فرضیه ب

به بررسی سطح تحصیالت با میزان ریسک  "الف"گردد، فرضیه گونه که گفته شد فرضیه پژوهشی نهم به دو فرضیه تقسیم میهمان

از زیر مجموعه  "ب"به بررسی سطح تحصیالت با میزان آمادگی برای تغییر  می پردازد، بدین منظور فرضیه  "ب"پذیری و فرضیه 

 شرح زیر عنوان می گردد: فرضیه نهم به

 بین میزان تحصیالت مسؤوالن با میزان آمادگی برای تغییر تفاوت معنی دار وجود دارد.

 های آماری آزمون فوق عبارت است از:فرضیه

 1:.  بین میزان تحصیالت مسؤوالن با میزان آمادگی برای تغییر تفاوت معنی دار وجود داردH  

 0:میزان آمادگی برای تغییر تفاوت معنی دار وجود ندارد.  بین میزان تحصیالت مسؤوالن باH  

 آمده است. 13های پرسشنامه با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در جدول نتیجه حاصل از تحلیل آماری داده
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 : نتایج آماره توصیفی در تحلیل واریانس یک طرفه تأثیر سطح تحصیالت بر تغییر پذیری.13جدول

 کمترین رینبیشت

فاصله اطمینان برای میانگین در 

  %10سطح 
خطای 

 معیار

انحراف 

 معیار
  تعداد میانگین

 محدوده پایین محدوده باال

3 

3 

3 

3 

3 

1 

1 

1 

2 

1 

60/2 

26/2 

06/2 

06/3 

62/2 

10/1 

03/1 

10/2 

81/2 

12/2 

301/0 

130/0 

102/0 

008/0 

003/0 

120/0 

862/0 

021/0 

262/0 

801/0 

88/1 

00/2 

36/2 

16/2 

20/2 

1 

66 

00 

10 

120 

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس و باالتر

 جمع

، انحراف معیار سطوح مختلف تحصیالت، دارای تفاوت می باشند اما باید دید این تفاوت معنی دار است یا خیر، 13با توجه به جدول

 ان شده است.بی 16نتیجه معنی دار بودن تفاوت انحراف معیارها در جدول 

 
 : آزمون لون، معنی دار بودن تأثیر سطح تحصیالت با میزان آمادگی برای تغییر14جدول

 آزمون لون 1درجه آزادی  2درجه آزادی  سطح معنی داری

00/0 116 3 611/12 

 

در  0Hشد، لذا فرضیه باداری کوچکتر از سطح خطا  میدر تحلیل واریانس یک طرفه، سطح معنی با توجه به اینکه در آزمون لون

می توان  %10گیرد، به عبارت دیگر با اطمینان مورد پذیرش قرار می 1Hشود و در نتیجه فرضیه پذیرفته نمی 00/0سطح خطای 

گفت که بین میزان تحصیالت مسؤوالن با میزان آمادگی برای تغییر تفاوت معنی دار وجود دارد، جهت پی بردن به این امر که 

-که از زیرمجموعه -تحصیالت مختلف از نظر میزان آمادگی برای تغییر در چه وضعیتی می باشند، از نمودار میانگین  پاسخگویان با

 استفاده می شود. -های آزمون تحلیل واریانس یک طرفه است

 

 
 نمودار میانگین بررسی سطح تحصیالت و آمادگی برای تغییر :2نمودار

 

، برای متغیر 1عدد « تحمل فرد برای تازگی، شرایط جدید و غیرمنتظره»این فرضیه برای متغیر با توجه به اینکه در تحلیل آماری 

تحمل فرد برای موقعیت هایی با مسائل حل »و برای متغیر  2عدد « تحمل پیچیدگی، اطالعات کم، نامرتبط و سازماندهی نشده»

توان گفت که می 2ست، لذا بر اساس نمودار میانگین تعریف شده ا 3عدد « ها به راحتی به دست نمی آیندنشدنی که پاسخ

 تر، آمادگی بیشتری برای تغییر پذیری دارند.پاسخگویان با سطح تحصیالت باالتر بیشتر از پاسخگویان با سطح تحصیالت پایین
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 فرضیه دهم

 "ب"یزان ریسک پذیری و فرضیه به بررسی سابقه کاری با م "الف"گردد، فرضیه فرضیه پژوهشی دهم نیز به دو فرضیه تقسیم می

 به بررسی سابقه کاری با میزان آمادگی برای تغییر می پردازد.

 فرضیه الف

با توجه به اینکه متغیر سابقه کاری از بیش از دو گروه تشکیل شده است لذا جهت آزمودن این فرضیه از آزمون تحلیل واریانس یک 

 از زیر مجموعه فرضیه دهم به شرح زیر عنوان می گردد: "ب"طرفه استفاده شده است، بدین منظور فرضیه 

 بین میزان سابقه کاری مسؤوالن با میزان ریسک پذیری  تفاوت معنی دار وجود دارد.

 :فرضیات آماری آزمون فوق عبارت است از  

 1 :.  بین میزان سابقه کاری مسؤوالن با میزان ریسک پذیری تفاوت معنی دار وجود داردH  

  0 :. سابقه کاری مسؤوالن با میزان ریسک پذیری تفاوت معنی دار وجود نداردبین میزانH  

 آمده است. 10نتیجه حاصل از تحلیل آماری داده های پرسشنامه در جدول 

 
 : نتایج آماره توصیفی در تحلیل واریانس یک طرفه تفاوت سابقه کاری با تغییر پذیری15جدول 

 کمترین بیشترین

میانگین در  فاصله اطمینان برای

  %10سطح 
خطای 

 معیار

انحراف 

 معیار
  تعداد میانگین

 محدوده پایین محدوده باال

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

06/2 

83/1 

06/1 

00/1 

01/1 

00/1 

60/1 

10/1 

11/1 

03/1 

060/0 

081/0 

010/0 

100/0 

066/0 

300/0 

683/0 

680/0 

683/0 

686/0 

10/1 

60/1 

36/1 

33/1 

62/1 

6 

30 

62 

66 

120 

 سال 10کمتر از 

 سال 10تا  11از 

 سال 20تا  16از 

 سال 20باالتر از 

 جمع

 

، انحراف معیار سابقه کاری، دارای تفاوت می باشند اما باید دید این تفاوت معنی دار است یا خیر، نتیجه معنی 10با توجه به جدول 

 بیان شده است. 16دار بودن تفاوت انحراف معیارها در جدول 

 
 ها در سابقه کاری پاسخگویان و میزان آمادگی برای تغییر: آزمون برابری واریانس16دول ج

 آزمون لون 1درجه آزادی  2درجه آزادی  سطح معنی داری

00/0 116 3 611/12 

 

 : آزمون آنوا در سابقه کاری پاسخگویان و میزان آمادگی برای تغییر17جدول 

  هامجموع مربع درجه آزادی عمیانگین مرب Fآماره  سطح معنی داری

00/0 266/10 860/1 

180/0 

3 

110 

111 

381/0 

036/20 

120/28 

 بین گروهی

 خارج گروهی

 کل

 

 00/0در سطح خطای  0Hباشد، لذا فرضیه داری کوچکتر از سطح خطا میبا توجه به اینکه در آزمون لون و آزمون آنوا، سطح معنی
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می توان گفت که بین میزان سابقه کاری رؤسا و معاونین با میزان ریسک پذیری  %10ا اطمینان شود، به عبارت دیگر بپذیرفته نمی

های متغیر سابقه کاری با آمادگی برای تغییر به چه دار بودن تفاوت واریانسدار وجود دارد. اما باید دید که این معنیتفاوت معنی

 ده است.این مورد بررسی ش 3صورت می باشد، در نمودار میانگین

 

 
 نمودار میانگین بررسی سابقه کار و ریسک پذیری :3نمودار

تر از پاسخگویان با سابقه کاری باالتر، ریسک پذیرتر توان گفت که پاسخگویان با سابقه کاری پایینمی 3با توجه به نمودار میانگین  

 بودند.

 فرضیه ب

به بررسی میزان سابقه کاری با میزان  "الف"گردد، فرضیه تقسیم می گونه که گفته شد فرضیه پژوهشی دهم نیز به دو فرضیههمان

از زیر  "ب"به بررسی میزان سابقه کاری با میزان آمادگی برای تغییر  می پردازد، بدین منظور فرضیه  "ب"ریسک پذیری و فرضیه 

 گردد:مجموعه فرضیه دهم به شرح زیر عنوان می

 زان آمادگی برای تغییر تفاوت معنی دار وجود دارد.بین میزان سابقه کاری مسؤوالن با می

 های آماری آزمون فوق عبارت است از:فرضیه

 1:.   بین میزان سابقه کاری مسؤوالن با میزان آمادگی برای تغییر تفاوت معنی دار وجود داردH  

 0 :رد. بین میزان سابقه کاری مسؤوالن با میزان آمادگی برای تغییر تفاوت معنی دار وجود نداH  

 آمده است. 18به منظور آزمودن فرضیه فوق در جدول  SPSSهای پرسشنامه به وسیله نرم افزار نتیجه حاصل از تحلیل آماری داده

 
 : نتایج آماره توصیفی در تحلیل واریانس یک طرفه تفاوت سابقه کاری با تغییر پذیری18جدول 

 کمترین بیشترین

فاصله اطمینان برای میانگین در 

  %10سطح 
خطای 

 معیار

انحراف 

 معیار
  تعداد میانگین

 محدوده پایین محدوده باال

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

83/2 

68/2 

80/1 

68/1 

23/2 

36/2 

13/1 

30/1 

00/1 

16/1 

112/0 

110/0 

010/0 

010/0 

103/0 

002/0 

661/0 

632/0 

311/0 

623/0 

60/2 

20/2 

61/1 

38/1 

01/2 

6 

30 

62 

66 

120 

 سال 10از  کمتر

 سال 10تا  11از 

 سال 20تا  16از 

 سال 20باالتر از 

 جمع
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، انحراف معیار سابقه کاری، دارای تفاوت می باشند اما باید دید این تفاوت معنی دار است یا خیر، نتیجه معنی 18با توجه به جدول 

 بیان شده است. 11دار بودن تفاوت انحراف معیارها در جدول 

 
 ها در سابقه کاری پاسخگویان و میزان آمادگی برای تغییرن برابری واریانس: آزمو19جدول 

 آزمون لون 1درجه آزادی  2درجه آزادی  سطح معنی داری

01/0 110 3 823/12 

 

 : آزمون آنوا در سابقه کاری پاسخگویان و میزان آمادگی برای تغییر21جدول 

  هامجموع مربع درجه آزادی میانگین مربع Fآماره  سطح معنی داری

00/0 060/18 618/0 

600/0 

3 

110 

111 

113/21 

118/60 

112/00 

 بین گروهی

 خارج گروهی

 کل

 00/0در سطح خطای  0Hباشد، لذا فرضیه داری کوچکتر از سطح خطا میبا توجه به اینکه در آزمون لون و آزمون آنوا، سطح معنی

می توان گفت که بین میزان سابقه کاری مسؤوالن با میزان ریسک پذیری تفاوت  %10شود، به عبارت دیگر با اطمینان پذیرفته نمی

های متغیر سابقه کاری با آمادگی برای تغییر به چه صورت می دار بودن تفاوت واریانسدار وجود دارد. اما باید دید که معنیمعنی

 این مورد بررسی شده است. 6باشد، در نمودار میانگین

 

 
 ودار میانگین بررسی سابقه کاری و آمادگی برای تغییرنم :4نمودار 

 

تر از پاسخگویان با سابقه کاری باالتر، آمادگی برای توان گفت که پاسخگویان با سابقه کاری پایینمی 6با توجه به نمودار میانگین  

 تغییر بیشتری دارند.

 فرضیه کلی پژوهش

 آزمون همبستگی پیرسون به صورت زیر مطرح می شوند: های آماری فرضیه کلی پژوهش با استفاده ازفرضیه 

  1: دارد.   ی معنی دار وجودها رابطهبین میزان ریسک پذیری با آمادگی برای تغییر در بین مسؤوالن بانکH  

  0: .ی معنی دار وجود نداردها رابطهبین میزان ریسک پذیری با آمادگی برای تغییر در بین مسؤوالن بانکH 
 



 

777 

 

که مربوط به ضرایب همبستگی تأثیر متغیر مستقل میزان ریسک پذیری با آمادگی برای تغییر، ضریب  21به جدول با توجه

مثبت بدست آمده و با توجه به سطح معنی داری این ضریب می توان نتیجه گرفت که این ضریب از نظر آماری  03/0همبستگی 

 شود. تأیید می 1Hرد و فرض  0Hباشد، لذا فرض معنی دار می

 
 : ضرایب همبستگی مربوط به ارتباط ریسک پذیری با آمادگی برای تغییر.21جدول 

 آمادگی برای تغییر ریسک پذیری  

 ریسک پذیری

 همبستگی پیرسون             

 (tailed-2سطح معنی داری)

 تعداد

1 

 

120 

03/0 

00/0 

120 

 آمادگی برای تغییر

 همبستگی پیرسون             

 (tailed-2ی داری)سطح معن

 تعداد

03/0 

00/0 

120 

1 

 

120 

 

با آمادگی برای تغییر، رابطه  ریسک پذیریمی توان گفت که بین  10/0، با اطمینان 00/0با توجه به سطح معنی داری  نتیجهدر 

میزان آمادگی برای  معنی داری وجود دارد و ارتباط معنی داری بین این دو متغیر مثبت است. یعنی با افزایش سطح ریسک پذیری،

 نیز قابل تأیید است. %11و با اطمینان  %1تغییر پذیری افزایش پیدا خواهد کرد و بالعکس. این نتیجه در سطح معنی داری 

  گیریبحث و نتیجه

 ."ی معنی دار وجود دارد بین میزان ریسک پذیری با آمادگی برای تغییر رابطه "فرضیه کلی بدین گونه مطرح گردید که   

نتایج پژوهش فرضیه مذکور را + می باشد 03/0 میزان ریسک پذیری با آمادگی برای تغییربا توجه به اینکه ضریب همبستگی بین 

ها بر میزان آمادگی برای تغییر آنها تأثیرگذار توان نتیجه گرفت که ریسک پذیری مسؤوالن بانکمورد تأیید قرار می دهد بنابراین می

افزایش پیدا خواهد ریسک پذیری، میزان آمادگی برای تغییر پذیری با افزایش سطح  ستقیم بودن این ارتباط،است و با توجه به م

 .کرد و بالعکس
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