
 

 

 یمیت مناسب اصول به توجه
 مقدمه

 داشتن نگه کوچک ،ژهیو طور به .کندیم دیتأک ،یمیت یاساس اصول یرو شتریب تمرکز به ازین بر تنوع وجود

  .مختلف یهاتخصص با ییاعضا انتخاب و متنوع یهامیت

 یخاص طبقات از هانقش یبعض یبرا را یافراد نیچن که دیباش داشته لیتما است ممکن شما ،مواقع یبعض

 .دیباش داشته توجه زین میت یخروج اهداف به همواره یول ،دیکن انتخاب

 جهینت اغلب و ستین یدیمف کردیرو یخارج یفشارها فرونشاندن یبرا ای یظاهر یهایژگیو یبرا ییگرا نشانه

 وسواس ،رفتار کی یگروه یهنجارها و مشترک یامدیپ اهداف حیتشر مورد در ،مشابه طور به. دارد معکوس

 .دیباش داشته

 و ماتیتصم اخذ یچگونگ ،گروه یینها هدف :چون یموارد در اجماع و تیشفاف ،گروه یاعضا تنوع شیافزا با

 .کندیم دایپ یمضاعف تیاهم کارها انجام

 
 به چالش کشیدن فعاالنه مفروضات خود

 وجهت، فرهنگی و نسلی( اغلب میزبان تفاوت مثل) دارد وجود همواره متنوع میت کی یاعضا در تفاوت اگرچه

 د.رنداشویم که واقعا وجود نی میهایوتاتف

 ی تیمیهاراجع به تفاوت یقاتیتحق
 یموارد در بعض زنان و مردان نکهیا رغم یعل که است داده نشان ،تیجنس یبررس با محققان از یکی مثال

 کار ۴۵ قیتحق نیا در یو. است شتریب شانیهاتفاوت از آنها یهاشباهت یول ،دارند تفاوت هم با مشخص

 .کرد یبررس را یلیفراتحل

 ،ارتباطات ،یشناخت یهاییتوانا یجنس بالقوه تفاوت هر یرو بر بایتقر آنها در که کرد یبررس را یقاتیتحق او

 .بود شده قیتحق یاخالق استدالل و یفن یهامهارت ،یکار رفتار ،یروان سالمت ،تیشخص

 نشان موارد نیا در زنان و مردان نیب یمعنادار اختالفات مطالعات نیا درصد ۷۸ که داد نشان او یهاافتهی

 .آنها یهاتفاوت تا بود زنان و مردان یهاشباهت بر دال شتریب اطالعات ،گرید عبارت به. دادندینم



 

 

 یادراکات بلکه نبودند تیجنس ای تیقوم ،سن عملکرد در هاتفاوت دالیل که است نیا نجایا در یدیکل نکته 

اشتباه نگیرید. این اعتقاد که  هم . این دو را بانددبو عملکرد در تیقوم ای سن تیاهم از یحاک که بودند

 آن متفاوت است. یواقع قومیت اهمیت دارد با اهمیت

 یمیت مشارکت و تعامل شیافزا
 که طور نیهم. دهدیم شیافزا را گروهی کردکار و کاهش را یاشهیکل تفکرات ریتأث افراد نیب تعامل شیافزا

 کاهش به تواندیم و دهدیم افراد از تر حیصح دانش به را خود یجا یاشهیکل تفکرات ،شوندیم آشنا هم با افراد

 . شود منجر انسجام شیافزا و هایداور شیپ

 دچار گرانید با تعامل در را ما اغلب ،تنوع ،متأسفانه. دیده مشارکت تعامالت و مهم جلسات در را مختلف افراد

 .دیآیم نییپا کار یابتدا در ژهیو به ییهامیت نیچن در موارد گونه نیا در ارتباطات سطح لذا و کندیم مشکل

 
 لذا ،باشند داشته را میت از شدن گذاشته کنار ترس است ممکن متنوع یاعضا ،گذشته تجربه یمبنا بر ،عالوه به

 از ،دارد امکان گروه یاعضا همه با تعامالت و شوندیم داده مشارکت میت یاعضا همه نکهیا از بودن مطمئن

 .است برخوردار یشتریب تیاهم

 و ییشناسا را مهم یهاتفاوت و دیبشناس بهتر را متانیت یاعضا که دیکن تالش ،نکته نیا گرفتن نظر در با

 .دیکن آشکار

 یجهتن
 نیا همواره متنوع یهامیت در. دیباش متقابل یریپذ تیمسئول یبرا ییهازمیمکان دنبال به ،نکهیا سرانجام

 یکم شانس ،امدیپ در مشترک هدف بدون اما ،است یکاف آنها یهایورود و هاآورده که دارد وجود احساس

 .دارد وجود تنوع مورد در شده انیب انتظارات به یواقع یابیدست یبرا

 
 


