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  چکیده
هاي مدیریتی مینتزبرگ در بین مدیران بانک شهر انجام  کارگیري تئوري نقش این پژوهش با هدف مطالعه میزان به

جامعه این پژوهش . تاس پیمایشی -ها، توصیفی تحقیق حاضر، براساس هدف، کاربردي و بر حسب نحوه گردآوري داده. شد
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ي ها نقشکارگیري  در میزان بهنتایج نشان داد که . هاي متناسب تقریبی استفاده شد و آزمون tتحلیل واریانس، آزمون 
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  مقدمه -1
 ،اسـتاندارد زنـدگی در آن   يتوسعه کشـور و ارتقـا  

هـاي   کیفیت مدیریت در سـازمان  يمستلزم بهبود و ارتقا
بنـابراین بـا بهبـود مـدیریت     . اقتصادي و اجتماعی اسـت 

ها و امکانـات   وري را افزایش داد و از ظرفیت توان بهره می
بهبـود  کـه   ،و خدمات بیشتري را تولید نمود کاال ،موجود

مدیریت نیز مستلزم آگاهی و تسلط بـه دانـش مـدیریت    
  .است

هاي معرفت  امروزه مدیریت به عنوان یکی از شاخه
آمـوزش و  و در ایـن راسـتا   پیشرفت زیادي نموده  ،بشري

توجـه بـه    بـا . گسـترش فراوانـی یافتـه اسـت     نیزتحقیق 
هـا و جوامـع،    سـازمان  يااهمیت مدیریت در رشد و ارتقـ 

آمـوزش و تحقیـق در    ،هاي آمـوزش عـالی کشـورها    نظام
حوزه مدیریت را از نظر کیفی و کمی به سـرعت توسـعه   

 گســتردگی و اجتمــاعی هــاي ســازمان پیــدایش. انــد داده
 انسـان  هـاي  خواسـته  و نیـاز  از ناشـی  کـه  هاآن روزافزون
 اهـ  سـازمان  ایـن  در موجود امکانات و خدمات به امروزي

. آیـد  مـی  شـمار  به بشري تمدن هاي ویژگی از یکی است،
بـا   مـذکور  هـاي  سـازمان  است که آن تأمل قابل نکته اما

 درحال جوامع، متعدد نیازهاي و گوناگون عوامل به توجه
 پـیش  از اهـداف  بـه  دسـتیابی  و براي بوده توسعه و رشد

 منسـجم،  مـدیریتی  نیازمنـد  خـود  شـده  تعیین و تعریف
 بـه  را خـود  خـدمات  بتوانند تا هستند ندهوشم و باثبات
 ارائـه  خـویش  هدف مورد جامعه به ممکن، شکل بهترین
 ن چارچوب سازمانی، ادارهها به عنوا مدیریت بانک. نمایند

 هـا و عملیـاتی   هـا، طـرح   هـا، برنامـه   ، به سیاستو توسعه
شــود کــه در پــی اطمینــان از تطــابق رشــد  مربــوط مــی

زیربناهـا، مسـکن و   جمعیت با دسترسـی بـه خـدمات و    
هـا   توان مدیریت بانک باشد؛ به صورتی که می اشتغال می

را در چارچوب نگرش سیستمی به عنـوان نظـامی کـه از    
ر و اجزاي به هـم پیوسـته کـه داراي    اي از عناص مجموعه

این نظام با . تعریف نمود ،روابط تعاملی با یکدیگر هستند
و هـدایت  اهداف پاسخگویی به نیـاز شـهروندان، کنتـرل    

میل به مدیریت واحد پایدار بـا اتخـاذ و    ،شهر و در نهایت

هاي مشخص به تجهیـز   ها و سیاست اجراي تدابیر، برنامه
  . )1391اسماعیلی، حسینی، ( پردازد منابع و امکانات می

هـا و جوامـع بـا تحـوالت شـگرف       امروزه سـازمان  
محیطی و فناوري و به تبع آن تجـارت جهـاتی و جهـانی    

توان دستیابی به سطح مطلـوب و   رو هستند و روبه، شدن
بـه ســهولت قابــل دسترســی  مـورد انتظــاري از عملکــرد  

تواند حیات بالنـده و روبـه    چه میدر این رهگذر آن. نیست
ها را تضمین نمایـد، وجـود نظـام مـدیریتی      رشد سازمان

اقتـدار و  توانـد بـا کمـک     ي است که مـی مقتدر و کارآمد
مناسـب را در  عملکـرد   ، سازمانتوانمندي رکن مدیریت 

  .)Farahi, 2005( اشتشرایط کنونی انتظار د
تواند بـر عوامـل خـود نفـوذ      ي توانا و کارا میمدیر
هاي  عدم برخورداري از توانایی ،به بیان دیگر .داشته باشد

د تـا کارکنـان بـا ایجـاد     شـو  الزم در انجام امور، باعث می
نماینـد و  ود وظـایف خـ  انجـام  سعی در  ،رسمیروابط غیر

آسـیبب  سازمان جا به کل  هاي نابه تصمیم ممکن است با
  ).Atafar, Azarbayejani, 2001( رسانند

دهنـده   ارائـه  هـاي  سسـه ؤاز جملـه م  ،در این میـان 
باشند که داراي نقش  ها می در سطح جامعه، بانک خدمت

شرایط کار و زندگی جمعیت سـاکن در   يمهمی در ارتقا
اي مختلـف اجتمـاعی و اقتصـادي و    ه قالب اقشار و گروه

حفاظت از حقوق شهروندان، تشویق به توسعه اقتصـادي  
ــا    ــدي ایف ــدار و حفاظــت از محــیط کالب و اجتمــاعی پای

مچــون پــرداختن بــه موضــوعاتی ه بنــابراین. دنــکن مــی
هــا در بهبــود وظــایف هــاي مــدیریتی و اهمیــت آن نقــش

اي ها و در دسـتور کـار قـرار دادن راهکارهـ     مدیران بانک
تواند باعث رونـق بخشـیدن و    ارائه شده در این زمینه می

ها شده و نگاه مردم به این سازمان اجتماعی  بانک يارتقا
ــود بخشــد در همــین راســتا رویکــرد شایســتگی  . را بهب

هـاي مـدیرتی قابـل بررسـی      مدیران نیز با توجه به نقش
 بـه  را شایسـتگی ) 1993( 1و مـک کـویین   است که کیـو 

 مناسـب  طـور  به مهارت و دانش کاربردن هبنتیجه  عنوان
وجـود   ،شایسـتگی  ،دیگـر  عبـارتی  بـه  .نـد نک مـی  تعریف

                                                             
1- Cave  and Mc Keown 
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توانـد مبنـایی    است که مـی عالوه دانش فردي ه مهارت ب
   .وري باشد براي توسعه بهره

  
  پیشینه پژوهش -2 
معتقد است کـه هرگـاه یکـی از     )1976( 1آدیزس 

لیـدي،  هاي مـدیریتی، تو  ؛ یعنی نقشچهار نقش مدیریت
 قطعـاً در سازمانی اجـرا نشـود    اجرایی، ابداعی و ترکیبی،

مـدیرانی   تعـداد . به وجود خواهد آمدنوعی سوء مدیریت 
، هـاي مـذکور هسـتند    داراي کلیه نقشکه به طور کامل 
بحث اینکه هر مدیري باید بتواند همه   .بسیار اندك است

د ینـ افر. رسـد  ها را خود ایفا کند، درست به نظر نمی نقش
هـاي متضـاد ولـی در حقیقـت      مدیریت، براي ایفاي نقش

مکمل هم، به چندین نفر نیاز دارد و تنها نقشی کـه هـر   
اگـر   ،، نقـش ترکیبـی اسـت   باشـد  مـی مدیر از آن ناگزیر 

مدیري توان تولیدي، اجرایـی یـا ابـداعی نداشـته باشـد،      
از دیگـران کمـک بگیـرد ولـی خـود بایـد تـوان         دتوان می

شد تا سـایر وظـایف بـه طریـق مثبتـی      ترکیبی داشته با
اگر این بخش مردمی نقـش مـدیریت انجـام    . دنانجام شو

 »خـودرأي «، مدیر به »آفرین بحران«ده به  سازمان ،نگیرد
  ). 1392کاوه محمد، ( شود مبدل می »تک رو«و مولد به 

گردد که مدیران، دوبار در سال عملکـرد   توصیه می
رسمی به صـورت  ابی غیرارزی کارکنان را ارزیابی کنند که

ــل    ــوب را حاص ــه مطل ــازمان نتیج ــطح س ــوالی در س مت
توانـد نقشـی    هاي ارتباطاتی مـدیران مـی   نقش .نماید می

ثر در چگونگی عملکرد کارکنـان و در نهایـت ارزیـابی    ؤم
لـذا بایـد بـا توجـه بـه       ،داشـته باشـد  و غیررسمی مثبت 

 معیارهاي ارزیابی، عملکرد مطلوب را در سـازمان انتظـار  
  .)1392پورزرندي و همکاران، ( داشت

 در تحقیقی با عنـوان ) 1391(اسماعیلی و حسینی 
 هـاي  نقـش  بـا  هـا  توانـایی  و ها مهارت بین رابطه بررسی«

هـاي فنـی، انسـانی و     داشتند که مهـارت بیان  »مدیریتی
ســهم  ،ذهنــی و علمــی -هــاي فکــري ادراکــی و توانــایی

  . هاي مدیریتی دارند بیشتري در تبیین نقش

                                                             
1- Aycak Adizes 

تحـت  در پـژوهش دیگـري   ) 1387(کاتـب   امین و
زمان بـر  طراحی برنامه توانمندسازي مـدیران سـا  «عنوان 

مـدیران  : مطالعـه مـوردي  هاي مدیریتی آنها  اساس نقش
هاي  براي شناسایی نیازمندي »مرکز تحقیقات بانک ملت

توانمندسازي، از ارزشیابی عملکرد بهره جسـته و مبنـاي   
گانـه مینتزبـرگ    هـاي ده  دل نقـش ارزشیابی عملکرد را م

 . اند قرار داده

 در تحقیقــی بـا عنــوان ) 1385(همچنـین حسـنی   
بـه   »مدیریتی جدید هاي نقش و سازمان روانی بهداشت«

وجـود  هاي زیادي براي مدیران  این نتیجه رسید که نقش
بوده، نقش مـدیر  کید مورد تأ، اما آنچه تاکنون کمتر دارد

اشت روانی در محیط کار اسـت  کننده بهد مینبه عنوان تأ
تـا بـا کسـب     رود که در ایـن نقـش از مـدیر انتظـار مـی     

هاي شناختی، عاطفی و رفتاري خـاص در ارتبـاط    مهارت
در جهت افزایش بهداشـت   ،با کارکنان تحت نظارت خود
 . روانی محیط کار تالش نماید

 تحقیقی با عنـوان نیز ) 2005(و همکاران  2باترفیلد
انجـام   »هـاي مـدیریتی   وین و نقـش مدیریت عمومی نـ «

هاي  و طرح که برنامهنشان داد  هاي تحقیق یافته. ندا هداد
هـاي مـدیریتی    مدیریت عمـومی نـوین در کـاربرد نقـش    

بین اصول مدیریت عمومی نـوین   بسیار با اهمیت است و
 .وجود دارد يارتباط معنادار ،هاي مدیریتی و اصول نقش

فـر و اصـغرپور    در تحقیق مرتبط دیگري که بـاقري 
هاي مـدیریتی   مطالعه رابطه بین نقش«با عنوان ) 2012(

بـه   »هـا  هاي کم و تأثیر آن بر سازمان با تجارب و ظرفیت
هـاي   گذاري بر روي مهارت این نتیجه رسیدند که سرمایه

هـاي علمـی،    ارتباطی، فنی و انسـانی همچنـین ظرفیـت   
 روانی و هوشـی و داشـتن ارتباطـات بیشـتر در موفقیـت     

 .تأثیرگذار است ،هاي سازمانی و مدیریتی سیستم

ــري  ــژوهش دیگ ــه پ ــوان ک ــایی «تحــت عن شناس
  »هاي مدیریتی مدیران فرهنگسراي شهر تهران شایستگی

هاي مـدیران بایـد    انجام شد بیانگر این بود که شایستگی

                                                             
2- Butterfield 
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ماعی مدیریت و کـاربرد  هاي شناختی و اجت شامل سرمایه
 .)1386، درگاهی، علیپور(محور باشد  اصول منابع

ــاران  ــایی و همک ــه) 2014(طباطب ــا  در مطالع اي ب
ــأ« عنــوان ــر ت ــر عملکــرد  مــروري ب ثیر عناصــر فکــري ب
 بیـان داشـتند کـه    »شعب بانک سـپه  مطالعه ،ها سازمان
بـر عملکـرد    ،هاي ارتباطاتی هاي انسانی و سرمایه سرمایه
توان دریافـت   با بیان این مطلب می .ثر استؤها م سازمان

د از عوامل نتوان هاي انسانی و ارتباطاتی نیز می سرمایهکه 
ؤسسـات  هـا و م  هـاي مـدیران در سـازمان    ثر بر نقـش ؤم

   .دندهنده خدمات باش ارائه
  
  مبانی نظري -3

چهـار   ،براي اداره مؤثر هر سازمان) 1976(آدیزس 
تولیدي، اجرایی، ابداعی و ترکیبی را الزم  ،تینقش مدیری

رود تا نتایجی  یدي از مدیر انتظار میدر نقش تول .داند می
شایسـتگی هـر مـدیر    . برابر یا بهتر از رقیب کسـب کنـد  

. اي اسـت  وابسته بـه داشـتن دانـش حرفـه     ،موفق و مؤثر
، پرکار بودن و داشتن مهارت فنی، بـراي موفقیـت مـدیر   

مدیر عالوه بر مهارت زیرا ؛ باشد نمیکافی الزم است ولی 
زیردسـتان  دایت و اسـتفاده از  توان هباید فنی و پشتکار، 

مـدیر در   .را داشته و آنها را به صورت مؤثر به کـار گیـرد  
تهیـه و   ،اي شـده  بنـدي  نقش اجرایی خـود، برنامـه زمـان   

عـالوه بـر    .کنـد  هماهنگی، کنترل و انضباط را برقرار مـی 
هاي تولیدي و اجرایـی در یـک محـیط     ایفاي نقش اینکه

قـدرت  از بایـد   ریـک مـدی  اسـت،   داراي اهمیت ،متحول
و بصیرت و توان تغییر اهـداف و  استفاده کرده  ،تشخیص

مـدیر بایـد در   . تغییر نظام اجرایی اهداف را داشته باشـد 
زیـرا بـر   ؛ در سازمان نـوآور و مبتکـر باشـد    ،نقش ابداعی

 هـا آنهایی براي اجـرا بـه    خالف رؤساي اجرایی که برنامه
ملیـاتی را خـود   شود، مدیران مبتکر باید برنامه ع داده می

نقـش تولیـدي،    .گر اجـراي آن باشـند  آغازتنظیم کرده و 
در مجموع براي انجـام وظیفـه مناسـب     ،اجرایی و ابداعی

کافی نیست؛ زیرا بسیار اتفـاق افتـاده اسـت کـه      ،مدیري
سازمانی توسط مـدیري مبتکـر بـا موفقیـت کامـل اداره      

گیـري وي، سـازمان سـقوط کـرده      ولی با کنـاره  شود می
براي آنکه سازمان همواره موفق باشد، نقش دیگري  .است

مدیر در ایـن  . نیز باید ایفا گردد و آن نقش ترکیبی است
هـاي فـردي را بـه اسـتراتژي گروهـی و       اسـتراتژي  ،نقش

. کنـد  تبـدیل مـی   ،ابتکارات فردي را به ابتکارات گروهـی 
بدون اتکا به فـرد  (هرگاه گروهی بتواند با اتکاي به جمع 

هاي روشـن عمـل    گیري و تعیین هدف ا جهتو ب) خاصی
توان گفت که نقش ترکیبی به طور مناسبی ایفـا   کند، می

به مدیري نیازمند اسـت   ،تحقق نقش ترکیبی. شده است
. که نسبت به نیازهـاي افـراد، حسـاس و خودآگـاه باشـد     

چنــین فــردي کــل ســازمان را در جهــت اهــداف و      
   .کند ها متحد می استراتژي

، هرگـاه فقـط یکـی از چهـار نقـش      به نظر آدیزس
در سازمانی ایفا شود، سبک معینـی از مـدیریت    تیمدیری

همـه وي اسـتدالل    با ایـن . توان مشاهده کرد ط را میغل
کند که مدیرانی که به طور کامل هـر چهـار نقـش را     می

گونه سبک مدیري غلط نداشـته باشـند،    ایفا کنند و هیچ
نی عـالی،  سـی تکنیاندك هستند؛ زیرا چنین مدیري باید 

  ).1376رضائیان، ( کننده باشد رئیس، مبتکر و نیز ترکیب
به سه را  هاي مدیران نیز نقش1هنري مینتزبرگ

  :کند میگروه عمده تقسیم 
ــل شخصــی  قــشن -1 ــاي متقاب ــته از : 2ه ــن دس ای

ها، به رفتارهایی از مدیر توجه دارند کـه بـه روابـط     نقش
ون ســازمان شــخص مــدیر بــا دیگــر افــراد درون یــا بیــر

ها، مسـتقیماً از اختیـارات و جایگـاه     این نقش. گردد برمی
هــا مــرتبط اســت، نشــأت  مــدیران کــه بــا اداره ســازمان

  .گیرند می
دومـین مجموعـه از   : 3هاي اطالعاتی مـدیران  نقش - 2

هاي مدیریتی، اساساً با فراینـد پـردازش اطالعـات الزم     نقش
خــواه  - یگــرانمــدیر در تعامــل بــا د. مــدیران، ارتبــاط دارد

مرکـز   - زیردستان وي باشند و خواه افراد بیـرون از سـازمان  
در واقع بخش عظیمـی  . شود اطالعات سازمان خود تلقی می

                                                             
1- Henry Mintzberg 
2- interpersonal rols 
3- Informational Rols 
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بـر  شاید وي . گیرد در اختیار وي قرار می ،از تمامی اطالعات
تـک   ، ولـی بـیش از تـک   تمام مسائل،اشـراف نداشـته باشـد   

تحقیقــات . اعضــاي ســازمان و زیردســتانش، اطالعــات دارد
درصـد از   40دهد که مـدیران اجرایـی،    مینتزبرگ نشان می

وقت خود را هنگام تعامل با دیگران، صرف تبادل اطالعات با 
، آنهـا هاي دریـافتی   درصد از نامه 70همچنین . کنند می آنها
کـه اطالعـات بیـرون یـا درون      هسـتند هایی اطالعـاتی   نامه

نــاظر و گیرنــده  .دهــد قــرار مــی آنهــاســازمان را در اختیــار 
هــاي  جــزء نقــش سـخنگو  ،نشــردهنده اطالعــات، اطالعـات 

  .روند اطالعاتی مدیران به شمار می
اطالعات به تنهایی، تمام : 1گیري هاي تصمیم نقش - 3

گیري نیاز دارنـد   ها براي تصمیم آن چیزي نیست که سازمان
بلکه ورودي اساسی بـراي فراینـد مهـم تصـمیم در سـازمان      

گیـري،   یکـی از دیگـر عوامـل مهـم تصـمیم      .شـود  تلقی می
گیـري   شخص مدیر است که اثراتی مهم در سیستم تصـمیم 

ــه. بخــش یــا تمــامی ســازمان دارد دلیــل جایگــاه و  مــدیر ب
مسـئولیت تمـامی کارهـاي مهـم      بایداختیارات قانونی خود، 
ــده  ــازمانی را برعه ــارآفرینی .گیــرد س ــوب، ک ، زدایــی آش

ــیص ــابع  تخص ــده من ــذاکره  ،دهن ــدهکن م ــش ن ــاي  از نق ه
  ).1388بند،  عالقه(گیري مدیران هستند  تصمیم

تحقیق حاضر به دنبال  ،با توجه به موارد بیان شده
هـاي   گیري نقـش ه کارال است که میزان بؤبررسی این س

مدیریتی مینتزبرگ در بین مـدیران بانـک شـهر چگونـه     
  :گردد االت پژوهشی زیر مطرح میؤبنابراین س .است

 هـاي مـدیریتی   گیري نقـش کار هزان بمی) ال اولؤس
از دیـدگاه  ) گیـري  ، اطالعـاتی، تصـمیم  متقابل شخصـی (

  ؟مینتزبرگ به چه اندازه است

                                                             
1- Decisional Rols 

ــؤال دوم ــوص  ) س ــا در خص ــه آی ــزان ب ــارگیري  می ک
متقابـــل شخصـــی، اطالعـــاتی، ( هـــاي مـــدیریتی نقـــش
میـزان  (کننـده   بر حسـب متغیرهـاي تعـدیل   ) گیري تصمیم

  داري وجود دارد؟ فاوت معنیت) تحصیالت، سابقه مدیریتی
  
  تحقیق روش -4

باشـد   مـی ، کـاربردي  هدف تحقیق حاضر از دیدگاه
توسعه دانش کاربردي در یـک   ،هدف تحقیقات کاربردي

همچنـین از دیـدگاه نحـوه گـردآوري     . زمینه خاص است
  . باشد پیمایشی می -ها، توصیفی داده

نفـر از مـدیران    591جامعه این پـژوهش شـامل     
هر در نظـر گرفتـه شـد کـه بـا اسـتفاده از روش       بانک ش

نفـر بـه    232گیري تصادفی ساده و فرمول کوکران  نمونه
 ،کـه از ایـن بـین    )n=232(دسـت آمـد   ه عنوان نمونه ب

داده عدد پرسشنامه معتبر به محقق بازگشت  210تعداد 
سـاخته   محقق ها یک پرسشنامه وري دادهآ جمعابزار . شد

ال ؤسـ  15ده کـه متشـکل از   بر مبناي مبـانی نظـري بـو   
این . مرتبط با سه نقش مدیران از دیدگاه مینتزبرگ است

ساخته بوده که پس از مطالعه برخی از  ، محققپرسشنامه
هاي ملی و جهانی و مرور مبانی نظـري مربـوط بـه     یافته

به منظور سـنجش  . ها تدوین گردید این شاخص ،موضوع
روش اعتبار محتـوا  از  ،درجه اعتبار یا روایی ابزار پژوهش

اسـتفاده شـد،    ،نفر از صاحبنظران موضوع 6با استفاده از 
به منظور برآورد درجه اطمینان یا پایـایی ابـزار    همچنین
آلفـاي کرونبـاخ    روش از پایایی همسانی درونی، ،پژوهش

 82/0هـا   ؤلفـه استفاده شده که میـزان آن بـراي کلیـه م   
  .)1جدول (محاسبه شده است 

  هاي تحقیق محاسبه پایایی مؤلفه - 1جدول 
  αآلفا   ها مؤلفه

  602/0  شخصی هاي متقابل نقش
  702/0  هاي اطالعاتی مدیران نقش

  625/0  گیري هاي تصمیم نقش
  821/0  کل

  )محاسبات نگارندگان: (منبع                    
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هـا و بـراي یـافتن     منظور تحلیـل داده در نهایت به 
، تجزیــه و تحلیــل tاالت تحقیــق از آزمــون ؤآزمــون ســ

بـا اسـتفاده از   هـاي متناسـب تعقیبـی     و آزمـون  واریانس
  . استفاده شده است SPSSافزار  نرم

  

  هاي پژوهش یافته -5
ي ها نقشکارگیري  به منظور بررسی میزان به 

استفاده گردید که  tمدیریتی از دیدگاه مینتزبرگ از آزمون 
متقابل شخصی، (ي مدیریتی ها نقشنتایج آن به تفکیک 

  . بیان شد) 2(در جدول ) گیري اطالعاتی و تصمیم
  

  ي مدیریتی در مدیران بانک شهرها نقشکار گیري  همیزان ب -2جدول 
  t sigمقدار آماره   انحراف معیار  میانگین  تعداد  ي مدیریتیها نقش

  0.000  444/13  6426/0  596/3  210  متقابل شخصی
  0.000  374/9  8466/0  547/3  210  اطالعاتی

  0.000  361/13  6160/0  5680/3  210  گیري تصمیم
  )هاي نگارندگان یافته: (منبع

  
که مقـدار میـانگین محاسـبه شـده بـراي       از آنجایی

 1ارزش معیـار ) 1(ي مدیریتی در جدول ها نقشهریک از 
لذا ایـن نتیجـه حـاکی از     ؛دست آمدهه ، ب3باالتر از عدد 

آن است که مدیران بانک شهر از هر سه نقـش مـدیریتی   
ي هـا  نقـش زیرا مقـدار میـانگین بـراي     ؛کنند یماستفاده 

و بـراي   54/3ي اطالعـاتی  ها نقش، 59/3 متقابل شخصی
محاسـبه شـد همچنـین     56/3گیـري   تصـمیم  يها نقش

ـ   نیـز معنـی   یا بحرانـی  2داري مقدار معنی  هداري اعـداد ب
همچنین نتایج حاصل نشـان  . کند یمیید دست آمده را تأ

ل شخصی بـا  دهد که مدیران بانک شهر از نقش متقاب یم
و  ي اطالعـاتی هـا  نقـش بیشتر از  59/3بیشترین میانگین 

                                                             
1- Test Value 
2 - Significant(Sig) 

  .کنند یمگیري استفاده  تصمیم
ال کــه آیــا در خصــوص ؤبــراي پاســخ بــه ایــن ســ

ــش ــا نق ــدیریتیه ــاتی و  ( ي م ــی، اطالع ــل شخص متقاب
ــمیمت ــري ص ــدیل و ) گی ــاي تع ــده  متغیره ــزان (کنن می

داري وجـود   تفـاوت معنـی  ) ، سـابقه مـدیریتی  تحصیالت
از آزمون واریانس یکطرفه استفاده شد که به منظور  ،دارد

ــ ــون س ــدیل  الؤآزم ــر تع ــش متغی ــزان  دوم و نق ــر می گ
، میزان این متغیر بر  نقـش متقابـل شخصـی،    تحصیالت

محاسـبه شـده   ) 3( گیـري در جـدول   طالعاتی و تصمیما
  .است

  ي مدیریتی مدیران بانک شهرها نقشتحصیالت بر  محاسبه میزان - 3 جدول
 Sig مقدار  Fآماره   میانگین  تعداد  تحصیالت  ي مدیریتیها نقش

  متقابل شخصی
  36/3  13  دکتري

  62/3  45  فوق لیسانس  000/0  64/2
  72/3  83  لیسانس

  46/3  69  فوق دیپلم

  اطالعاتی
  23/3  13  دکتري

  67/3  45  فوق لیسانس  000/0  33/4
  73/3  83  لیسانس

  30/3  69  فوق دیپلم

  گیري تصمیم
  51/3  13  دکتري

  56/3  45  فوق لیسانس  000/0  761/1
  67/3  83  لیسانس

  44/3  69  فوق دیپلم
  )هاي نگارندگان یافته: (منبع        
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دهد کـه مـدیران بانـک     یمنشان ) 3(نتایج جدول 
ـ    ،شهر با تحصیالت لیسانس ه با باالترین عـدد میـانگین ب

دست آمده در کلیه سطوح تحصیالت که عـدد میـانگین   
 73/3براي نقش متقابـل شخصـی، عـدد میـانگین      72/3

ــانگین    ــاتی و می ــش اطالع ــراي نق ــش   67/3ب ــراي نق ب
بـه   .کنند یمي مدیریتی استفاده ها نقشاز  ،گیري تصمیم

مدیران بانـک شـهر بـا بـاالترین میـانگین در       ،بیان دیگر
، از هر سه نقش مدیریتی مینتزبـرگ  ،تحصیالت لیسانس
ــور و وظـــ  ــتفاده  در امـ ــود اسـ ــایف خـ ــد و  یمـ کننـ

ــدار ــادیر معنیمق ــون و مق ــز F داري آزم ــد را تأ آن ،نی یی
  . دنکن یم

  
  
  
  
  

  
داري تفاوت  که معنی کند یمبیان ) 4(نتایج جدول

ین ترکمزیرا  ؛وق لیسانس استلیسانس با ف تحصیالتدر 
  . گزارش گردیده است 0568/0به میزان تفاوت 

  
  
  

ن تفاوت تحصیالت لیسانس به منظور محاسبه میزا
با تحصیالت فوق دیپلم، فوق لیسانس و دکتري در نقش 

اسـتفاده شـد کـه در آن بـه      1اطالعاتی از آزمـون تـوکی  
گروهـی در جـدول    منظور محاسبه مقدار واریـانس درون 

کـه بـاالترین میـانگین در     از آنجـایی . محاسبه گردید) 4(
 تحصــیالت بــراي مــدیران بانــک شــهر، مقطــع لیســانس

هاي اطالعاتی مدیران بانک شهر، مقدار  باشد، در نقش می
، لـذا تفـاوت   )3جـدول  (محاسـبه گردیـد     بحرانی معنـی 

داري این مقطع با سایر مقاطع با استفاده از آزمـون   معنی
 هـاي اطالعـاتی مـدیران    متناسب تقریبی توکی در نقـش 

    .ه استمحاسبه گردید
  
  
  
  
  
  

ال که سابقه مدیریتی بر ؤبه منظور پاسخ به این س
مجدد از آزمون ، به چه میزان است، ي مدیریتیها نقش

تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد که نتایج آن در جدول 
  .بیان شده است) 5(

                                                             
1 -Tuky 

  شهرنتایج آزمون توکی براي محاسبه تفاوت میانگین تحصیالت لیسانس مدیران بانک  -4جدول 
  تفاوت میانگین  متغیر

  4265/0  لیسانس با فوق دیپلم
  0568/0  لیسانس با فوق لیسانس

  5001/0  لیسانس با دکتري
  )هاي نگارندگان یافته: (منبع         

  ي مدیریتی مدیران بانک شهرها نقشبقه مدیریتی بر محاسبه میزان سا - 5 جدول
 Sig مقدار Fآماره   میانگین  تعداد  سابقه مدیریتی  ي مدیریتیها نقش

  متقابل شخصی

  55/3  96  سال 5تا 0

92/0  000/0  
  58/3  68  سال 10تا 6
  80/3  23  سال 15تا 11
  60/3  23  سال به باال 16

  اطالعاتی

  44/3  96  سال 5تا 0

62/3  000/0  
  50/3  68  سال 10تا 6
  07/4  23  سال 15تا 11
  57/3  23  سال به باال 16

  گیري تصمیم

  36/3  96  سال 5تا 0

60/8  000/0  
  65/3  68  سال 10تا 6
  75/3  23  سال 15تا 11
  96/3  23  سال به باال 16

  )هاي نگارندگان یافته( :منبع             
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هد، مـدیران بـا   د یمنشان ) 5(طور که جدول همان
از نقـش متقابـل شخصـی     ،سال 15تا 11سابقه مدیریتی 

دسـت آمـده بـراي    ه کنند و نتایج میانگین بـ  یماستفاده 
را  داري آن یمعنـ  ،نقش مـدیریتی متقابـل شخصـی نیـز    

همچنین مدیران با همان سـابقه مـدیریتی   . کند یمیید تأ
سال نیز داراي نقش مـدیریتی اطالعـاتی    15تا  11یعنی 
مـده بـراي هـر دو    آدسـت  ه ند که مقدار میانگین بـ هست
 15تـا   11باالترین میـانگین در سـابقه مـدیریتی     ،نقش

سال به باال  16سال است، ولی مدیران با سابقه مدیریتی 
گیري در امور مدیریتی خود اسـتفاده   تصمیم يها نقشاز 
از نیـز حـاکی    96/3دست آمـده  ه کنند که میانگین ب یم

  .باشد میطلب داري این م معنی
  
  نتیجه گیري و پیشنهاد -6

 ،دهد که مدیران بانک شـهر  یمنتایج تحقیق نشان 
ولی  میـزان   ؛کنند یمي مدیریتی استفاده ها نقشاز کلیه 

داري  ، تفـاوت معنـی  هـا آني متقابل شخصی براي ها نقش
دهنـده آن اسـت کـه     نشانو  دارد ها نقشنسبت به سایر 

یگـر افـراد درون یـا بیـرون     بـا د  خـود به روابـط   مدیران 
ها، مسـتقیماً از   این نقش توجه بیشتري داشته و ،سازمان

در  مـدیران  .دنآی وجود می به ،اختیارات و جایگاه مدیران
در را بخش عظیمی از تمامی اطالعـات   تعامل با دیگران،

نــد بیشــترین اطالعــات را جهــت تــا بتوان دارنــداختیــار 
پـس مـدیران    ،دنـ وردست آه گیري در مناظرات ب تصمیم

هـا و ارتبـاط بـا     بیشتر در مجامع عمومی و سخنرانیباید 
بـر اسـاس مشـاهدات و مصـاحبات      . باشندپرسنل بانک 

ـ   معمـوالً  ،انجام شده در تحقیـق  ین مـدیران بـا   ارتبـاط ب
ثیر زمان کم فراغت و زیـاد بـودن   کارکنان شعبه، تحت تأ

اي گیرد و فرصـت کمتـري بـر    یمقرار  ،هاي کاري تیفعال
کــه  در حــالی. شــود یمــواضــح شــنیدن اختصــاص داده 

نقـش   ،مدیرانی که در روابط میان فـردي یـا بـه عبـارتی    
از ویژگــی گشــودگی برخوردارنــد، بــه خــوبی  ،اطالعــاتی

شنوند و در برخورد با افـراد بـا حسـن اعتمـاد رفتـار       یم
هـاي یـک    یژگـی وخشنودي و رضایت خاطر از . کنند یم

( هـاي آمـاري    یافته. )Ayko, 2007( مدیر گشوده است
ـ  ) tآزمون  گیري نقـش  کـار  همشخص ساخت که میـزان ب

بیشتر از سـایر   ،متقابل شخصی در بین مدیران بانک شهر
) 2014( که مطالعات طباطبـایی و همکـاران   هاست نقش

در محاسـبه  همچنـین  . کنـد  یمـ ییـد  را تأ نیز این میزان
تـایج  ن ،و سابقه شغلیکننده تحصیالت  متغیرهاي تعدیل

کننـده   یلتعـد  پژوهش حاکی از آن بود کـه بـین متغیـر   
، تحصـیالت لیســانس و کلیــه نقــش مــدیریتی اطالعــات 

زیـرا در فضـاي ارتباطـاتی     ؛داري وجود دارد تفاوت معنی
، افراد بـدون تـنش و اضـطراب یـا     بین مدیران و کارکنان

بیـان   وبـه برقـراري ارتباطـات     ،گونه هراس و تهدیـد هر
پردازند و احترام بـه احساسـات و    یم ،نظرات و تصمیمات
بنـابراین میـزان    ؛باشد یممورد توجه  ،عقاید طرف مقابل

ثر ؤمـ  ،بر نقش مـدیریتی ارتباطـاتی مـدیران    ،تحصیالت
بقه مدیریتی و کننده سا همچنین بین متغیر تعدیل. است

ـ  گیري تفـاوت معنـی   نقش مدیریتی تصمیم دسـت  ه دار ب
داراي  ،مدیران بانک شـهر  توان گفت که یمبنابراین  ؛آمد

گیـري موفـق    قـش تصـمیم  سـابقه مـدیریتی بیشـتر در ن   
 يهـا  برنامـه براي  از تجربه و لیاقت آنها توان یمهستند و 

  .مدت بانک استفاده کردبلند
هاي مدیریتی در پیشـبرد   با توجه به اهمیت نقش 

اهداف سازمان و دستیابی به نتایج مطلوب، مدیران ارشد 
بـه  بایـد   هـا  بانـک مانند  ؛دهنده خدمات هائي ارها سسهؤم

ثر بر ؤي مدیریتی و متغیرهاي جمعیت شناختی مها نقش
یکـی از راهکارهـا کـه     .آنان توجه بیشتري داشته باشـند 

هـاي   توانـد مثمرثمـر باشـد اقـدام بـه برگـزاري دوره       می
باشد تـا از   گیري می تصمیم و آموزشی مدیریت، ارتباطات

 ها بانکب با نوع مدیریتی که در متناس ،افراد ،این رهگذر
 ؛هاي تخصصی الزم را طی نماینـد  آموزش ،بر عهده دارند

ها و بـه عبـارت دیگـر     زیرا نقص در هر کدام از این نقش
هـاي مـدیریتی    عدم توانایی در اسـتفاده و کـاربرد نقـش   

آورد و مـدیریت   به وجودتواند مشکالتی را براي بانک  می
همچنـین پیشـنهاد   . دهـد  را کـم اعتبـار جلـوه    هـا  بانک
از  ،مـدیریتی در سـازمان   مناصـب شود جهت تصـدي   می
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ــاال و ســابقه مــدیریتی بیشــتر   ــراد داراي تحصــیالت ب اف
 سـمت ضمن اینکـه افـراد قبـل از تصـدي      ،استفاده شود

ــوط بــه مــدیریت،   در دوره ،مــدیریت هــاي آموزشــی مرب
همچنـین انجـام   . گیري شرکت نمایند ارتباطات و تصمیم

عمیـق رفتـاري بـراي شـناخت بیشـتر مفهـوم        مطالعات
کارکنان، ي مدیران و چگونگی ارتباط با ها نقشقابلیت و 

 .گردد یموري توصیه  به منظور توسعه بهره
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