
 

 

 چیست؟ یریپذ همه و تنوع
 

 مقدمه 
 عدالت جادیا منظور به هاسازمان در که شودمی اطالق ندهایفرآ و هااتیعمل از یادسته به D & l امروزه

 ارائه یفارس در D & I یبرا یقیدق یتخصص معادل ای و ترجمه حاضر حال درشود. می اجرا یانسان و یسازمان

 .میکنیم استفاده "رییپذ همه و تنوع" عنوان از لیدل نیهم به .نشده

  D&Iاهمیت  دالیل
 م؟یدهیم تیاهم کار محل در یریپذ همه و تنوع به چراکه سؤال ما این است 

 است نیا شما هدف. دیکن یم مبارزه کار محل در ضیتبع با د،یبساز یمتنوع یهامیت دیخواه یم که یهنگام

 .دیبده برابر یهافرصتهستند،  بازده کم یهاگروه در کسانی که یحت کارمندان همه به که

 عبارتند از: یریپذ همه و تنوعدالیل اهمیت 
 درک بهتری از مشتریان خود خواهید داشت 

 های متنوع عملکرد بهتری دارندتیم 

 مشوق خالقیت و نوآوری است 

 گیردشکل می تر، راحتاستخدام و دستیابی به استعداد کارکنان 

 شودمیبرند سازمان ث پیشرفت باع 

 

 



 

 

 برای ایجاد تنوع و همه پذیریراهکار  ۶
 ینید و یفرهنگ مختلف یهاسنت به احترام و رشیپذ( 1

 کی در شما که یصورت در.  اندشده لیتشک یمذهب و یفرهنگ مختلف یها فیط از اغلب یکنون یکارها طیمح

 .بود خواهد ترگسترده اریبس هاتفاوت نیا رهیدا ،دیکنیم تیفعال یالملل نیب سازمان

 انعطاف تیقابل ینید و یفرهنگ لحاظ به که شوند اتخاذ ییهااستیس که شودیم هیتوص هامحیط گونه نیا در

 .باشند داشته

 شرکتتان انیحیمس یبرا که است بهتر ،دیاکرده اعالم لیتعط را مسلمانان امبریپ والدت شما اگر مثال طور به

 .شودیم گفته ینید و یفرهنگ شناور یلیتعط استیس نیا به. دیکن لیتعط هم را سمسیکر روز

 SAFE یسازمان فرهنگ جادیا( 2

 بازخواست و مواخذه "بودن خودشان" بابت افراد ، شوند یم دهیشن افراد همه که است ییجا SAFE طیمح

 یزندگ منیا و SAFE طیمح کی در یروح لحاظ به هم و یجسم لحاظ به هم افراد یکل طور به ،شوندینم

 .کنندیم

 .کنندیم تجربه را یانسان قیعم روابط هاانسان که است ییجا طیمح نیا

 یابهانه نکهیا نه ،آنها از کردن صحبت و ارتباطات توسعه یبرا است یابهانه افراد یهاتفاوت SAFE طیمح در

 .باشد افراد ریتحق ای و تمسخر یبرا

 مختلف یهافرهنگ و هانسل از افراد استخدام( 3

 ارتباط ستندین ما نسل هم که یافراد با ای و میکن برخاست و نشست هافرهنگ ریسا با ما آنکه از قبل معموال

 .میستین هم رشیپذ یحت و گریهمد فهم به قادر ،میباش داشته یمداوم

 از یاریبس یراحت به ادیز احتمال به ،باشند ارتباط در هم با بتوانند مختلف افراد که میکن جادیا را یطیمح ما اگر

 .شودیم برطرف هافرهنگ و افراد درباره غلط یهافرض شیپ

 و هانسل تا شودیم فراهم سازمان یبرا امکان نیا باشد عادالنه استخدام پروسه که یصورت در ،نیا بر عالوه

 .باشد داشته هم کنار در را مختلف یهافرهنگ

 ندیبگو خودشان از تا دیده فرصت مختلف افراد به ییگردهما هر در( 4

 افراد که ییجا. است یکار یهایدورهم ای و هایمهمان ،ریپذ همه ییفضا جادیا یبرا هافرصت نیتر مهم از یکی

 عضو کی عنوان به بتواند فرد هر ،افراد تعدد نیع در که دیده اجازه طیمح آن در اگر. دارند حضور آن در یادیز

 داده ارزش کارش طیمح از یجدا فرد هر به که شودیم موجب امر نیا. کند انیب را دشیعقا و نظرات خاص

 .ردیگ قرار احترام مورد انسان کی عنوان به و شود

 



 

 

 
 

 ضیتبع ضد نیقوان و هااستیس تیتقو( 5

 آمدن وجود به از که شوند فیتعر ییهاپروسه ،یرسم یهااستیس و نیقوان از استفاده با تا است ازین یگاه

 .کند یریجلوگ یاحتمال یهاضیتبع

 ،یتیجنس ضیتبع رفع به که دیکن بیتصو را ینیقوان و هااستیس خودتان یسازمان فرهنگ و سازمان با متناسب

 .کنند کمک... و ینژاد

 
 دیکن حذف امکان حد تا را اسیبا(  ۶

 نیا با ییآشنا یبرا.  دیده کاهش را اسیبا وقوع احتمال تان یسازمان یندهایفرآ و ها پروسه در دیکن یسع

 .دیکن مراجعه ما یقبل یها پست به آن یراهکارها و مسئله



 

 

 نکات مهم

 یریپذ همه و تنوعاول  نکته
 دیبا ما یسازمان ضرر ای و سود گرفتن نظر در بدون که ندمعتقد انسانی منابع یعرصه یهایاحرفه و انمتخصص

 ؛بگذاریم احترام یشانهاتفاوت و هاانسان تک تک به

 باشد.می عدالت یعنی یانسان یهاارزش نیتر یادیبن از یکی به دنیرس یراستا در مسئله نیا چون

 یریپذ همه و تنوعدوم  نکته
به رشد و... منجر های فرهنگی، اعتقادی که استفاده از افراد مختلف با تفاوت بعضی از متخصصان معتقدند

 شود.ها میاقتصادی در سازمان

 یریپذ همه و تنوعسوم  نکته
و  کنندا ایفا میهاین مهارتها نقش بسیار مهمی در مسب و بهبود بایاسعصبی و کاهش تقویت انعطاف پذیری 

 .شوندی تنوع محقق میاین دو زیر سایه

 نتیجه
شان یانسان یهاارزش با بتوانند سازمان کی در افراد تک تک تا تالش است در( D & I) یریپذ همه و تنوع

 یاحترام یب ای و قضاوت مورد...و تیجنس، نژاد ،پوست رنگ همچون یموارد واسطه به و درنیبگ قرار احترام مورد

 د.رنینگ قرار

 آثار از یاریبس واست  شده یفرد و یسازمان عدالت رشد به منجر ریاخ دهه چند طول در مختلف افراد تالش

 .است داده قرار ریتاث تحت را یاجتماع و یرفتار مخرب

 

 

 

 


