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 چکيده
های مدیریتی با تعارض کارکنان در شرکت توزیع با هدف بررسی میزان رابطه مهارتاین پژوهش 

روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شده . برق استان کردستان صورت گرفته است

های مدیریتی و تعارض بین فردی ای بین مهارتمساله اصلی پژوهش این است که آیا، رابطه .است

های مدیریتی و تعارض بین که در قالب فرضیه اصلی با عنوان، بین مهارتکارکنان وجود دارد؟ 

جامعه آماری پژوهش کارکنان شاغل در شرکت . فردی کارکنان رابطه وجود دارد، بیان شده است

های مدیریتی و باشند که دو پرسشنامه استاندارد مهارتتوزیع نیروی برق استان کردستان می

در این پژوهش برای برآورد اعتبار پرسشنامه پژوهش از . آنان قرار گرفت تعارض کارکنان در اختیار

 ،SPSSبر اساس نتایج نرم افزار آماری  .روش آلفای کرونباخ بر روی افراد نمونه استفاده شده است

دهد که با توجه به مقدار نتایج بدست آمده نشان می. محاسبه گردید 957.0ضریب همبستگی 

های مدیریتی و میزان تعارض است، بین مهارت .959ی آماره که کوچکتر از کمترین سطح معنادار

می نشان ها با استفاده از آزمون فریدمن، میانگین رتبهنتیجه همچنین . کارکنان رابطه وجود دارد

دوم و مهارت ادراکی در اولویت سوم  در اولویت  مهارت فنی  ،در اولویت اول  مهارت انسانیکه  دهد

 .دقرار دار

 .های مدیریتی، مدیران، تعارض، تعارض کارکنان، شرکت توزیع برقمهارت :يديکل واژگان
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 مقدمه
مروری گذرا و سطحی بر رویدادهای تاریخی، . دارد تعارض استیکی از موضوعاتی که فکر بسیاری از مدیران را به خود مشغول می

دهد که چگونه تعارض یکی های زندگی اجتماعی هستند، نشان میهایی از واقعیتهای فرهنگی که مبین گذشتهفرآورده وقایع مهم جاری و

های متضادی همراه زندگی اجتماعی، سازمانی و فردی همواره با نیروها و کشش. دهدترین وجوه زندگی را تشکیل میاز مهمترین و برجسته

های وجود افراد مختلف با ویژگی. هر جا تقابلی وجود داشته باشد تضاد نیز وجود دارد. ی انسان استتضاد قسمتی از زندگ. بوده است

های ارتباطی، افراد دارای شیوه. ها را اجتناب ناپذیر کرده استشخصیتی، نیازها، باورها، انتظارات و ادراکات متفاوت، بروز تعارض در سازمان

ها منجر به در جوامع مختلف، وجود اینگونه تفاوت. های فرهنگی متفاوت هستندو نیز پیش زمینه های سیاسی و مذهبیآرزوها، دیدگاه

نکته اساسی، نگرش ما . تواند ادعا کند که با آن روبرو نشده یا نخواهد شدپس کسی نمی.  [1]شود ها میایجاد تعارض ما بین افراد و گروه

تشخیص حق و یا ناحق بودن آن، بر اساس علل و عوامل بوجود آورندة آن و پیشنهاد راه حلی نسبت به تعارض و برخورد درست با آن و 

به همین دلیل، مهم این است که تعارض اداره شود و نه اینکه سرکوب شود و نه . [2]برداری بهینه از آن است منطقی و درست برای بهره

برای اینکه مدیر بتواند نقش مهم و اساسی خود را خوب ایفا کند و توان . [3] اینکه اجازه داده شود تعارض تشدید و از کنترل خارج شود

ها، فنون و الگوهایی است که وی را کار کردن با دیگران را در خود تقویت نماید و کارها را از طریق آنان انجام دهد نیازمند آشنایی با روش

کنند یاری کننده و مددکار ترل کند تا تغییر رفتار کسانی که با او کار میبینی رفتار آینده هدایت و کندر شناخت رفتار گذشته و پیش

هایی که در هدایت و کنترل رفتار افراد اثر دارد احتیاج داشته و باید در رشد و تکامل آنها بکوشد به عبارت دیگر هر مدیری به مهارت. باشد

یر عواملی چون ارتباطات سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، در پژوهش هایی که تاکنون در سطح کشور صورت گرفته، تاث. [4]

نگرش و سبک مدیران، ویژگیهای شخصیتی کارکنان و غیره مورد مطالعه قرار گرفته است ولی از آن جهت که تا به امروز پژوهشی در جهت 

توزیع برق استان کردستان صورت نگرفته است لذا های مدیریتی و تعارض سازمانی و پرداختن به اهمیت موضوع در شرکت  رابطه مهارت

های مدیریتی و تعارض کارکنان در شرکت توزیع برق استان کردستان می  هدف اصلی ما در این پژوهش مشخص کردن رابطه بین مهارت

ج حاصله، کمکی در بهبود تعارض باشد تا بتوانیم با توجه بیشتر به مهارت های مدیریتی به عنوان مؤلفه ای مهم و با استفاده درست از نتای

این  .سازمانی و عملکرد، کارکنان و مدیران شرکت توزیع برق کردستان و در نهایت دستیابی هر چه بهتر به اهداف این سازمان کرده باشیم

شروع در سنندج ی وات کیلو .12بانصب دو دستگاه مولد  1321تولید واستفاده از برق در سال . شرکت در شهرستان سنندج واقع شده است

توسعه . اولین امتیاز برق بطور رسمی نیز واگذار گردید 1332مجددا در سال  بکلی از بین رفت و 1339گردید که این تاسیسات در سال 

ه تشکیالت اداره برق شهر ب تاسیسات و .134مولدها با توجه به روند رشد مصرف تحت نظر شرکت ادامه یافت تا اینکه در سال  تاسیسات و

 با پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی ایران در راستای محرومیت زدایی منطقه برنامه ریزی و و برق منطقه ای غرب تحویل مدیریت گردید

 وگسترش شبکه انتقال وتوزیع برق در سطح استان صورت گرفت در جهت اجرای سیاست های وزارت نیرو در اقدامات وسیعی جهت ایجاد

  .زیر نظر برق منطقه ای غرب فعالیت می نماید 1371شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از مهرماه  ،تشکیل شرکتهای توزیع

 مباني نظري

های مدیریتی که ضرورت اساسی مهارت. شودمهارت عبارت است از توانایی تبدیل دانش به عملی که منتج به عملکرد مطلوب می

ها با وجود اینکه هر یک از این مهارت. توصیف شده است 4و ادراکی 3، انسانی2های فنیمهارتتحت عنوان « 1رابرت کتز »دارند، به وسیله 

پیتر دراکر معتقد است . برای همه مدیران ضرورت دارد، اهمیت نسبی آنها، ممکن است برحسب رده مسئولیت مدیریتی، متفاوت باشد

مهارت طراحی و حل مساله مبین . دیگر طراحی و حل مساله نیز نیازمندندمدیران عالوه بر مهارت فنی، انسانی و ادراکی، به دو مهارت 

برای آنکه مدیران اثربخش ظاهر شوند، بایستی  پس از مالحظه . توانایی حل مسائل است به طریقی که منافع موسسه را در بر داشته باشد

های همچنین مدیران بایستی قادر باشند موقعیت. شته باشدمساله، نه فقط قادر به حل آن باشد، بلکه مهارت طراحی حل مسائل را نیز دا

رابینز از . های ایجاد شده کمال بهره را بجویدپیچیده را تشخیص داده و عوامل مرتبط بدان را تجزیه و تحلیل نموده و بدین ترتیب از فرصت

مهارت شنود  :ها عبارتند ازاین مهارت. زمند استای شدن به آنها نیاچند مهارت کلیدی صحبت به میان آورده که هر مدیری برای حرفه

                                                           
1
 - Robert L.katz 

2
 - Technical skill 

3
 - Human skill 
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 - Conceptual skill 
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ها، مهارت فنی عبارت است از توانایی بکار بردن دانش، روش. [.]موثر، ارائه بازخورد، تفویض اختیار، مهارت انضباطی و مدیریت تعارض

مهارت انسانی یعنی توانایی و قدرت . فنون و ابزار که الزمه انجام وظایف خاص است و از طریق تجربه، تحصیل و کارورزی کسب می شود

در  کاتز. [1]تشخیص در کار کردن با مردم و انجام دادن کار بوسیله آنها که شامل درک و فهم انگیزش و بکار بردن رهبری موثر است

ی در بین گروهی است که منظور از مهارت انسانی توانایی مدیر در ارائه کار اثربخش و ایجاد تفاهم و همکار: گویدتعریف مهارت انسانی می

. [7]است افراد با کردن کار بر ناظر "منحصرا انسانی مهارت دارد رابطه اشیاء با فنی مهارت که همانطور. دارد عهده بر را آن هدایت و رهبری

 موجب آگاهی این. نه یا کند می عمل سازمان شرایط درخور شخص خود آیا اینکه از آگاهی و سازمان کل های پیچیدگی فهمیدن توانایی

 سازمان کل های هدف بر را خود اقدامات کند عمل خود بالفصل و نزدیک گروه نیازهای و هدفها مبنای بر فقط اینکه بجای فرد که شود می

 مفاهیم و ها ایده روی ادراکی های مهارت دارد، تمرکز افراد روی انسانی های مهارت و اشیاء روی فنی های مهارت حالیکه در .سازد استوار

 طرف منفی واکنش یا مخالفت با منافعش که یابد می در( گروه یا فرد)طرف یک آن در که است فراگردی تعارض. [8] دارد تمرکز( ادراکات)

 های موقعیت در مختلف مسائل سر بر موافقت عدم علت به دیگران، و شومرهورن جان زعم به تعارض. [0] است گردیده مواجه دیگر

 با معارضه به را آنها و گردد می ها گروه یا و افراد بین اصطکاک بروز باعث که احساسی های مخالفت دلیل به یا و سازمانی یا و اجتماعی

 دیدگاه این در. است زیانبار و بد تعارض که شود می گذاشته این بر فرض سنتی دیدگاه در. [19] آید می وجود به کند، می وارد یکدیگر

. است طبیعی امر یک ها سازمان و ها درگروه تعارض وجود انسانی روابط دیدگاه در. شود اجتناب آن از باید و دارد منفی بار تعارض

 می بهبود را عملکرد و است گروه نفع به تعارض مواردی در و است ممکن غیر تعارض بردن بین از که باورند این بر مکتب این طرفداران

 که است این مستعد دغدغه بی و آرام هماهنگ، گروه یک که دهد می قرار تایید مورد را تعارض پدیده سبب بدین تعامل مکتب ولی. بخشد

 ای گونه مدرنیست، سازمان نظر امروزه. [11] ندهد نشان خود از واکنشی هیچ نوآوری و تحول به نسبت و برگردد، خویش انسانی فطرت به

 و متداول دیدگاه این. دهد می ارائه آن به نسبت واکنش نوعی انتخاب و سازمانی تعارض درک ی شیوه بهترین عنوان به را اقتضائی مدل از

 زیاد بسیار تعارض هم و کم بسیار تعارض هم. دارد وجود سازمانی عملکرد و تعارض بین  الخط منحنی رابطه نوعی که است مدعی معمول

 باید تعارض که است آن نگاه این توجیه. شود می بهینه عملکرد به منجر تعارض از متوسطی سطح ولی گردد، می ضعیف عملکرد به منجر

 منفی اثرات ، گروهی درون انسجام تقویت ضمن و ایجاد را جدید های دیدگاه و ها ایده بهینة تحریک مزایای که شود مدیریت طوری

 تعارض و مدیریتی های مهارت پیرامون زیادی های پژوهش .[12] برساند حداقل به را افراد و واحدها بین آشکار خصومت یا لجوجانه

 های مهارت رابطه زمینه در اندکی های بحث ولی. است شده انجام جداگانه بصورت کشور خارج و داخل در( فردی بین تعارض) کارکنان

 کارکنان و مدیران دیدگاه از سازمانی تعارض منابع بررسی به  حسنی .است گرفته صورت( فردی بین نوع) سازمانی تعارض و مدیریتی

 قوانین نقش، تضاد و ابهام ناسازگار، اهداف بعدهای در دانشگاه اعضای بین که بود آن از حاکی پژوهش نتایج. پرداخت سنندج آزاد دانشگاه

 اما. داشت وجود داری معنی تفاوت دانشگاه اطالعاتی سیستم در نقص محیطی، روانی فشارهای ناهماهنگ، پاداش و ارزیابی سیستم مبهم،

 وجود معناداری تفاوت ای وظیفه تضادهای و اختیارات تعارض ارتباطات، مسائل متفاوت، اعتقادات و ارزش بعدهای در دانشگاه اعضای بین

 افراد اینکه وجود با داد نشان ها یافته. پرداخت نه، یا است مخرب همیشه تعارض آیا اینکه و تعارض بررسی به پژوهشی در دین. [13]ندارد

 .   [14]کنند می یاد مخرب و منفی شکل به تعارض از آنان اکثریت ولی هستند تعارض به نسبت ای گسترده های ایده دارای

  دانشگاه بدنی تربیت ادارات مدیران( فنی انسانی، ادراکی،) مدیریتی گانة سه های مهارت بررسی در [.1] غفوری و هنری افشاری،

 داری معنی تفاوت ها دانشگاه بدنی تربیت ادارات مدیران مدیریتی گانه سه های مهارت بین که رسیدند نتیجه این به کشور سراسر های

 زمان طول در مدیریتی های مهارت در تفاوت مقایسه منظور به مدیران از دسته دو از پژوهشی در همکاران و ویلیام همچنین. دارد وجود

 گیری تصمصم و گرایی عمل و ها ایده و اطالعاتی ارتباط مهارت دو شده تعریف مدیریتی مهارت .1 بین از داد نشان نتایج که کرد استفاده

 مدیریت و ارتباطات مهارت به بیشتری نیاز احساس امروزی مدیران که داد نشان همچنین. دارند مدیران همه بین در را اهمیت بیشترین

 .   [11]دارند زمان

 يمفهومها و الگوي  يهفرضتوسعه 

-ترین طبقهترین و مورد پذیرشاما عمومی. اندهای گوناگونی را با درجه اهمیت متفاوت قائل شدهنظریه پردازان برای مدیران مهارت

به ( هابا رعایت مدل عام مهارت)در این پژوهش نیز براساس تئوری کتز . [17]های مدیران توسط رابرت کاتز ارائه شده استبندی از مهارت

  .شودهای مدیریتی بر تعارض کارکنان پرداخته میمیزان تاثیر مهارتبررسی 
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ستان کردستان ارتباط وجود نیروی برق ادر شرکت توزیع (تعارض بین فردی)های مدیریتی و تعارض کارکنان بین مهارت: فرضیه اصلی

 .دارد

 :های فرعیفرضیه

 . استان کردستان ارتباط وجود دارد در شرکت توزیع نیروی برق( تعارض بین فردی)بین مهارت فنی و میزان تعارض کارکنان  -1

 . دستان ارتباط وجود دارداستان کر در شرکت توزیع نیروی برق( تعارض بین فردی)بین مهارت انسانی و میزان تعارض کارکنان  -2

 .در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان ارتباط وجود دارد( تعارض بین فردی)بین مهارت ادراکی و میزان تعارض کارکنان   -3

 ي تحقيقشناسروش 
پژوهش توصیفی حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی و روابط بین متغیرها از نوع همبستگی بوده که به صورت مقطعی انجام پذیرفته 

در . است .0در سال جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی پرسنل رسمی و خدماتی شاغل در شرکت توزیع برق استان کردستان . است 

نفر انتخاب  217حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران  .استفاده شده است ای متناسبطبقهدفی گیری تصااین پژوهش از روش نمونه

برای . های مدیریتی و تعارض کارکنان استفاده شده استهای مورد نیاز، از دو پرسشنامه استاندارد مهارتبه منظور جمع آوری داده. گردید

همچنین از نظرات . به هماهنگی با اساتید محترم مدیریت پرداخته شدها پرسشنامهاحتمالی تکمیل و رفع نقائص یا کمبودها و موارد زائد 

نامه اصالح و نامه استفاده گردید که در نهایت بر اساس نظرات اصالحی اساتید پرسشتکمیلی استاد راهنما نیز درخصوص روایی پرسش

در شرکت توزیع ( تعارض بین فردی)و تعارض کارکنان های مدیریتیهارتبرای بدست آوردن پایایی پرسشنامه م .گردید روایی آن تایید

نفر از نمونه  39بدین نحو که قبل از اجرای نهایی، . برق استان کردستان ازضریب آلفای کرونباخ جهت پیش تست استفاده شده استنیروی 

ها  های به دست آمده از این پرسشنامه و با استفاده از دادهسپس پرسشنامه در اختیار آنان قرار گرفت  پژوهش به طور تصادفی انتخاب شدند،

و برای پرسشنامه  038/9برابر پرسشنامه مهارتهای مدیریتی برای میزان اعتماد با روش آلفای کرونباخ  SPSSافزار آماری  و به کمک نرم

و ) برای تعیین روایی پرسشنامه از شیوه روایی محتوا   .باشدباشد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه میمی 732/9تعارض معادل 

آقای اژدری  باشد که از پژوهشمی پرسشنامه استاندارد ،به کار رفته در پژوهشهای مدیریتی مهارتپرسشنامه  .استفاده گردید( صوری

باشد که از پژوهش آقای ندارد می، پرسشنامه استابه کار رفته در پژوهشپرسشنامه تعارض کارکنان . [18]استخراج شده است( .137)

 . [10]استخراج گردیده است( 1381)اشراقی 
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 ژوهش  یافته هاي پ

 .باشدمی 2و  1ها به شرح جدول تجزیه و تحلیل آمار توصیفی در خصوص آزمودنی

 فراواني و درصد پاسخ دهندگان از نظر اطالعات جمعيت شناختي -1جدول 

 درصد فراوانی عنوان متغیر

   جنسيت

 29/3 44 زن

 70/7 173 مرد

   سن

 31/3 18 سال 39کمتر از 

 34/1 74 سال 30تا  39

 24 2. سال 40تا  49

 4/1 19 سال و باالتر 9.

 1 13 پاسخ داده نشده

   ميزان تحصيالت

 1/0 .1 زیر دیپلم

 ./11 .2 دیپلم

 24/4 3. فوق دیپلم

 3/0. 117 لیسانس

 3/2 7 فوق لیسانس و باالتر

   سابقه کار

 43/3 04 سال .کمتر از 

 39 .1 سال 19تا  .

 12/4 27 سال .1تا  11

 ./. 12 سال 29تا  11

 8/8 10 سال 29بیشتر از 

   نوع استخدام

 ./47 193 رسمی

 21/2 41 شرکتی خدماتی

 12 21 قراردادی

 11/1 .3 پیمانی

 3/2 7 پاسخ داده نشده
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 متغيرهاي مستقلآماره توصيفي  -2جدول

 متغیر میانگین تعداد انحراف معیار مینیمم ماکزیمم دامنه میانه

 مهارت فنی 3/44 217 0/85 1/09 4/82 3/73 3/64

 مهارت انسانی 3/47 217 0/90 1/02 4/91 3/89 3/64

 مهارت ادراکی 3/39 217 0/87 1/05 4/79 3/74 3/61

 تقریباً مطلوبی وضعیت های مدیریتی درشرکت توزیع نیروی برق استان کردستان از نظر مهارت که داد از آمار توصیفی نشان حاصل نتایج

 .است

 یک نمونه اي Tنتيجه آزمون  -3جدول 

 حد باال حد پایین عدد معناداری Tآماره  انحراف معیار میانگین متغیرنام 
وضعیت 

 متغیر

های مهارت

 مدیریتی
 مناسب 0/5445 0/3181 0/000 7/512 0/84582 3/4313

تعارض 

 کارکنان
 مناسب 0/2316- 0/5085- 0/000 5/267- 1/03485 2/6300

برای مهارتهای  شود عدد معناداری مشاهده می( 3جدول )ای  یک نمونه Tبا استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجام آزمون  

لذا فرض صفر مبنی بر اینکه مطلوبیت مهارتهای مدیریتی . گردیده استکوچکتر =α 9/.9باشد که از مقدار  می 999/9معادل مدیریتی 

 .قرار دارد ، مهارتهای مدیریتی در وضعیت مناسبی 43/3با توجه به میانگین  لذا. باشد تایید نگردیده است می( سطح متوسط) 3مساوی 

باشد لذا فرض صفر مبنی بر اینکه  کوچکتر می =9α/.9باشد که از مقدار می  999/9 برای تعارض کارکنان معادل مقدار عدد معناداری

در وضعیت پایین تر از ( 13/2)تعارض بین کارکنان با توجه به میانگین جامعه . باشد تایید نگردیده است می 3تعارض بین کارکنان مساوی 

رض کم بوده و در وضعیت مناسبی متوسط و با توجه به در نظر گرفتن تعارض مخرب در پژوهش حاضر، می توان اظهار داشت میزان تعا

 . قرار دارد

 .دارد داری وجودهای مدیریتی و میزان تعارض کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان رابطه معنیبین مهارت: فرضیه اصلی 

 نتيجه آزمون ضریب همبستگي پيرسون بين مهارت هاي مدیریتي و ميزان تعارض کارکنان -4جدول 

 های مدیریتیمهارت 

میزان تعارض 

 کارکنان

 -7.0/9 همبستگی پیرسون

Sig 999/9 

N 217 

 H1رد شده و فرضیه   H0 نتیجه اینکه فرضیه. است 9/.9داری کوچکتر از چون سطح معنی4با توجه به نتایج جدول جدول

شود همانگونه که مشاهده می. شودپذیرفته میهای مدیریتی و  میزان تعارض کارکنان بین مهارت مبنی بر وجود ارتباط (وهشژفرضیه پ)

وجود دارد و ضریب همبستگی آن برابر با های مدیریتی با میزان تعارض کارکنان مهارتداری بین معنیمعکوس و درصد رابطه  00در سطح

بین مهارت فنی و میزان تعارض کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان رابطه معنی : فرضیه فرعی اول .باشدمی -7.0/9

 .داری وجود دارد
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 نتيجه آزمون ضریب همبستگي پيرسون بين مهارت فني و ميزان تعارض کارکنان -5جدول 

 مهارت فنی 

میزان تعارض 

 کارکنان

 -731/9 همبستگی پیرسون

Sig 999/9 

N 217 

فرضیه ) H1رد شده و فرضیه   H0 نتیجه اینکه فرضیه .است 9/.9داری کوچکتر از چون سطح معنی.با توجه به نتایج جدول  

درصد 00شود در سطح همانگونه که مشاهده می . شودپذیرفته میبین مهارت فنی و  میزان تعارض کارکنان  مبنی بر وجود ارتباط( وهشژپ

 .باشدمی -731/9 وجود دارد و ضریب همبستگی آن برابر بامهارت فنی با  میزان تعارض کارکنان داری بین معنی معکوس و رابطه

داری وجود بین مهارت انسانی و میزان تعارض کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان رابطه معنی: فرضیه فرعی دوم

 .دارد

 مبستگي پيرسون بين مهارت انساني و ميزان تعارض کارکناننتيجه آزمون ضریب ه -6جدول 

 مهارت انسانی 

میزان تعارض 

 کارکنان

 -749/9 همبستگی پیرسون

Sig 999/9 

N 217 

فرضیه )H1رد شده و فرضیه  H0نتیجه اینکه فرضیه  .است 9/.9داری کوچکتر از چون سطح معنی1با توجه به نتایج جدول 

شود در سطح همانگونه که مشاهده می . شودپذیرفته میبین مهارت انسانی و  میزان تعارض کارکنان  ارتباط مبنی بر وجود( وهشژپ

-می -749/9 وجود دارد و ضریب همبستگی آن برابر بامهارت انسانی با  میزان تعارض کارکنان داری بین معنیمعکوس و درصد رابطه 00

 .باشد

و میزان تعارض کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان رابطه معنی داری بین مهارت ادراکی : فرضیه فرعی سوم

 .وجوددارد

 نتيجه آزمون ضریب همبستگي پيرسون بين مهارت ادراکي و ميزان تعارض کارکنان -7جدول 

 مهارت ادراکی 

میزان تعارض 

 کارکنان

 -728/9 همبستگی پیرسون

Sig 999/9 

N 217 

فرضیه )H1رد شده و فرضیه  H0نتیجه آن این است که فرضیه  .است 9/.9داری کوچکتر از چون سطح معنی 7نتایج جدول با توجه به 

 00شود در سطح همانگونه که مشاهده می . شودپذیرفته میبین مهارت ادراکی و  میزان تعارض کارکنان  مبنی بر وجود ارتباط (وهشژپ

 .باشدمی -728/9 وجود دارد و ضریب همبستگی آن برابر بامهارت ادراکی با میزان تعارض کارکنان داری بین معنیمعکوس و درصد رابطه 

 .استفاده شد آزمون فریدمنمهارت های مدیریتی، از در خصوص معنی داری اولویت بندی 
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 نتيجه آماره آزمون فریدمن مهارت هاي مدیریتي  -8جدول 

  آماره

 217 تعداد

          23/963 

 2 درجه آزادی

    0/000 

            درصد 1درصد اطمینان یعنی در سطح خطای  00و در سطح                   نتیجه این آزمون با مقدار

 . دار استمعنی 

 نتيجه ميانگين رتبه هاي آزمون فریدمن مهارت هاي مدیریتي  -9جدول 

 مولفه ها میانگین رتبه ها هارتبه 

 مهارت فنی 2/10 2

 مهارت انسانی 2/17 1

 مهارت ادراکی 1/74 3

در اولویت دوم  19/2با ضریب  مهارت فنی  ،در اولویت اول قرار دارد 17/2با ضریب  مهارت انسانیدهد که نشان میها میانگین رتبهنتیجه 

 .قرار دارد(  سوم)اولویت آخر در  74/1و مهارت ادراکی با ضریب  قرار دارد
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 بحث و نتيجه گيري          

. های مدیریتی و میزان تعارض کارکنان وجود داردنتایج کسب شده از فرضیه اصلی نشان داد که همبستگی معناداری بین مهارت

ضریب همبستگی برابر با  مشاهده شد و 9/.9داری مشاهده شده برای دو متغیر فوق کوچکتر از چنانچه نتایج تحلیل نشان داد سطح معنی

های مدیریتی و میزان تعارض کارکنان وجود دارد و میزان ارتباط شود ارتباط معکوس و منفی بین مهارتشد، در نتیجه گفته می -7.0/9

ن وجود نتایج کسب شده از فرضیه فرعی اول نشان داد همبستگی معناداری بین مهارت فنی و میزان تعارض کارکنا. نیز قوی و زیاد است

مشاهده شد و ضریب همبستگی  9/.9داری مشاهده شده برای دو متغیر فوق کوچکتر از چنانچه نتایج تحلیل نشان داد سطح معنی. دارد

شود ارتباط معکوس و منفی بین مهارت فنی و میزان تعارض کارکنان وجود دارد و میزان ارتباط نیز شد، در نتیجه گفته می -731/9برابر با 

نتایج کسب شده از فرضیه فرعی دوم نشان داد همبستگی معناداری بین مهارت انسانی و میزان تعارض کارکنان وجود . زیاد استقوی و 

مشاهده شد و ضریب همبستگی  9/.9داری مشاهده شده برای دو متغیر فوق کوچکتر از چنانچه نتایج تحلیل نشان داد سطح معنی. دارد

شود ارتباط معکوس و منفی بین مهارت انسانی و میزان تعارض کارکنان وجود دارد و میزان ارتباط ه گفته  میشد، در نتیج -749/9برابر با 

نتایج کسب شده از فرضیه فرعی سوم حاکی از وجود همبستگی معناداری بین مهارت ادراکی و میزان تعارض کارکنان . نیز قوی و زیاد است

مشاهده شد و ضریب همبستگی  9/.9داری مشاهده شده برای دو متغیر فوق کوچکتر از ح معنیچنانچه نتایج تحلیل نشان داد سط. داشت

شود ارتباط معکوس و منفی بین مهارت ادراکی و میزان تعارض کارکنان وجود دارد و میزان ارتباط شد، در نتیجه گفته می -728/9برابر با 

( 09/9و انحراف معیار47/3با میانگین )، "مهارت انسانی "کارکنان مناسبترین مهارت را  از نظر مهارتهای مدیریتی، . نیز قوی و زیاد است

همچون )که مدیران شرکت توزیع برق استان کردستان از نظر اهمیت و توجه به مسائل مهارت انسانی  این مسأله نشان داد. اندعنوان داشته 

کار، احساس مسئولیت در برابر دیگران، ایجاد فضای اعتماد و تفاهم در محیط کار،  رفتار صمیمی با دیگران، ایجاد انگیزه و میل و رغبت به

راهنماییهای صحیح و به موقع به دیگران در زمینه رفتاری، ایجاد روابط مناسب با همکاران، فراهم آوردن زمینه های مناسب در جهت ارائه 

 در وضعیت مناسب قرار داشته و باالترین امتیاز را بخود اختصاص داده( بوده کسب مهارتهای شغلی و مواردی که بر مهارت انسانی تأثیرگذار

از نظر . در رتبه دوم مطلوبیت قرار داشت 9/.8و انحراف معیار  44/3میانگین  مهارت فنی با اختالف جزئی نسبت به مهارت انسانی با  .اند

کنند، در  دوی کارها را به موقع انجام داده و از اتالف وقت پرهیز میکارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان مدیران آنان تا ح

اما این میزان مطلوبیت به اندازه  داشته، های فنی و تخصصی کار دانش و آگاهی داشته، با اصول رعایت ایمنی در کار با برق آشنایی زمینه

از نظر به عبارت دیگر . در رتبه سوم جای دارد 80/9انحراف معیار و 30/3مهارت ادراکی با میانگین   .های مهارت انسانی نبوده استمؤلفه 

ها و فعالیت واحدهای ذیربط توجه دارند، راه حلهای مناسب جهت رفع موانع و آینده نگری به تهیه و تنظیم برنامه  کارکنان، مدیران با

نمایند، به وجهه  ق آن را بصورت مستمر پیگیری و نظارت میدهند، مراحل انجام کار تا تحقو ارزیابی صحیح راه حلها را ارائه می  مشکالت،

که  دادنشان ها با استفاده از آزمون فریدمن، میانگین رتبهنتیجه  .نمایند و اعتبار سازمان خود و کوشش در جهت حفظ و ارتقاء آن توجه می

 .لویت سوم  قرار دارددوم و مهارت ادراکی در اودر اولویت  مهارت فنی  ،در اولویت اول  مهارت انسانی

 پيشنهادها         

  لذا آنچه .عملکرد شود  سطح باال بردن   تواند موجب از تعارض می  با توجه به نتیجة فرضیة اصلی پیشنهاد می شود که حد متوسطی

تواند در کاهش تعارض مخرب  املی همچون مهارتهای مدیریتی میع  که  است  با آن  و مواجهه  رویارویی  دارد، نحوه  اهمیت  تعارض  در زمینه

با توجه به نتیجة فرضیة فرعی اول پیشنهاد می شود کارکنانی که کارهای  .در سازمان توزیع نیروی برق استان کردستان تأثیرگذار باشد

های  نظر دانش و مهارت باشند، باید از ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل کار دیگران نمی  دهند و مستقیماً درگیر برنامه اجرائی را انجام می

در نتیجه بایستی به باال بردن و به روز کردن سطح دانش کارکنان اهمیت داد و آنها . فنی مستعد باشند تا بتوانند وظایف خود را انجام دهند

شنهاد می شود این با توجه به نتیجة فرضیة فرعی دوم پی. را برای خلق ، ایجاد و یادگیری دانش مورد نیاز شرکت مورد تشویق قرار داد

از % 74با توجه به اینکه اجرای مهارت انسانی می تواند . شرکت توجه بیشتر به استفاده از مهارت انسانی در سطوح مدیریت در شرکت نماید

یشتری لذا مدیران سازمان مذکور باید در امر مدیریت خود نسبت به توسعه این مهارت آگاهی و  توجه ب. تعارض کارکنان را  کاهش دهد

بعبارت دیگر . بوجود آورد... نشان دهند، این آگاهی را می توان با ارائه کالسهای آموزش ضمن خدمت، ارائه سمینارها، چاپ و نشر مقاالت و

 با توجه به نتیجة فرضیة فرعی سوم پیشنهاد می شود با توجه به اینکه .مهمترین توانایی یک مدیر، توانایی او در رفتار با دیگران است

های ادراکی برای مدیران عالی، نیاز  مدیران عالی مستقیماً مسئول درک، هدایت و موفقیت سازمانی هستند سطح بسیار باالیی از مهارت

 . است
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