
 

 

 مدیریت تنوع
 مقدمه
 سازمان در زنان شمار شیافزا و مهاجران وجوب سالخورده کار یروین اقتصاد یساز یجهان چون یمتنوع عوامل

 .شود لیتبد هنجار کی به یسن تنوع شودیم باعث که است یعوامل جمله از سازمان شتریب در

 اریبس ،ستندین ما هیشب که یکسان با کردن کار یول ،است دشوار دارند ما هیشب اریبس یاعضا که ییهامیت با کار

  .است دشوارتر

، نه تخریب، شود یور بهره باعث تنوع که شودیم باعث که ییها وهیش به تنوع با موثر کار ییتوانا که است واضح

 .است یاتیح، زیآمتیموفق نتایج تیمی به یابی دست یبرا

 اهمیت تنوع
 ه رویند.روب خالقانه و مبهم فیوظا با که دارد ییها میت یبرا یادیز یایمزا تنوع

 و روان ،معتبر تعامالت ازمندین که میمواجه ییاجرا فیوظا با که یهامیت یبرا عامل نیتر زیبرانگ چالش، تنوع

 .است مداوم

 
 های متنوعدرباره تیم ریاخ مطالعات
 یخاص یهاچالش با شوندیم لیتشک متنوع یانهیشیپ با یاعضا از که ییهامیت که دهدیم نشان ریاخ مطالعات

 .دهد ارتقا را آنها عملکرد تواندیم که دارند یابالقوه یایمزا تنها نیا اما شوندیم مواجه کار موثر انجام در

 افراد دارند هاتیموقع از یمشابه یها دگاهید نوع به مختلف افراد که چون شودیم ترمشکل یگروه کارکرد

 یاجرا و تفاهمات سوء احتمال تنوع به وجود که یحال در همدان به یشتریب اعتماد مشابه یها هینیشیپ یدارا

 .دهدیم شیافزا را یگروه ندیفرآ در نادرست

 مورد یامدهایپ به دنیرس یبرا را الزم زمان اتهامات کردن شفاف یبرا گروه توسط شده صرف زمان جهیدرنت

 در توافق به دنیرس و ارتباط جادیا تنوع گرید عبارت به شود یم یوربهره کاهش باعث و دهدیم شیافزا انتظار

 سازد یم تر یطوالن و تر دشوار ها گروه



 

 

 دامنه رایزند، دار همگن یهامیت با سهیمقا در امدهایپ دستیابی به در یباالتر لیپتانس متنوع یها میت مقابل در

 از اجتناب ،باشند داشته یادتریز یهاحلراه و شتریب یهانهیگز که سازد یم قادر را آنها ،یانسان منابع تر عیوس

 .سازدیم فراهم را یشتریب یهادهیا یبررس امکان و ممکن را یشیاند گروه

 تیم متنوع موفق
 یآگاه مهم یهاتفاوت به نسبت کهبل یسطح یهاتفاوت به نسبت تنهانه  اعضا که تیمی است موفق متنوع میت

 ریتاث تحت را اعضا مشارکت و یمیت ندیفرآ تواندیم چگونه هاتفاوت نیا که دانندیمو  دارند یروشن دگاهید و

 ند.کنیم جادیا را ارتباطات نیموثرتر و اقدامتیم  یگردآور یبرا آنها . به طور واضح،دهند قرار

 
 

 ی تنوعمشکالت مهم در زمینه
 .آیندمی وجوده ب اساس این بر بیشتری مسائل ،کار محل در بیشتر تنوع اب ،حال این با

 آن از بتوان تا باشند داشته آگاهی تنوع با مرتبط  مختلف هایچالشاز باید استخدام متخصصین و HR پرسنل

 .کرد و رسیدگی جلوگیری

 .ایمرا ذکر کرده کار محل در تنوع به وطمرب مسائل بزرگترین از لیستی ما در این مقاله ،لدلی همین به
 

 
 عبارتند از: در محل کار مشکالت تنوع 

 ماحترا و شپذیر( 1
 دعقای ناسکا( 2



 

 

 یفرهنگ و یقوم یها تواتف( 3

 یسیتنج یبرابر( 4

 یذهن و یجسم یها تمعلولی( 5

 یزبان یها فکاش( 6

 تارتباطاو نزبا( 7
برای شرکت کند و اطمینان حاصل کنید که شرکت شما از همان ابتدا برای افزایش تنوع در محل کار تالش می

 این موضوع اهمیت دارد یا خیر.

 نتیجه
برای  برای به حداقل رساندن کمبودهای بالقوه فرایندی و کنترل تنوعهایی چالش مهارتی مدیریتی، یافتن شیوه

 .تاثیر گذاری مثبت روی پیامدهای تیمی است

 


