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  چكیده
یگر دکه منابع  ین استمنابع انسانی هر سازمانی از دارایی های مهم آن سازمان است. دلیل اهمیت باالی منابع انسانی ا

کار  یروین از طرفی تنوع کنند.وری ایجاد نمیمانند سرمایه و دارایی های فیزیکی بدون وجود منابع انسانی کارایی و بهره

آورد که یمه سازمان بهای جدیدی با خود پردازند. نیروی کار متنوع ذهنیتها به آن میموضوعی است که امروزه سازمان

وزی با های امرنهدف پژوهش حاضر بررسی اهمیت مدیریت تنوع در سازما برد.وری سازمان را باال میخالقیت و بهره

 یریت تنوع،اهمیت مد باشد. پس از بررسیگذارند، میوری و تعهد سازمانی میبهره توجه به تاثیری که بر رضایت شغلی،

 ود. شخته میهای مدیریت منابع انسانی پردابا مطالعه تحقیقات پیشین به ارتباط میان مدیریت تنوع و فعالیت

 

  .نوعمت ت منابع انسانیاقدامات مدیری تعهد سازمانی،رفتارشهروندی سازمانی، مدیریت تنوع،  كلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
ت ن عامل اسزش تریامروزه نقش و اهمیت نیروی انسانی بر کسی پوشیده نیست. در بین عوامل تولید نیروی انسانی با ار

مراه هغل را به تی از شدهد بلکه افزایش ضایعات و نارضایکه بی توجهی به آن نه تنها کارایی و اثربخشی سازمان را کاهش می

ش، زبان، ن، نگرس هایی با نیروی کار باکیفیت و رقابتی صرف نظر ازدر محیط رقابتی دنیای امروزی سازمانهد داشت. خوا

اسر جهان، سرو در  قرن بیست و یکمتوانند در میدان باقی بمانند. با توجه به تغییرات جاری در می جنسیت، مذهب و غیره

به طور  اهنازماسموضوعی است که در دنیای و یش اثربخشی سازمانی شده است مدیریت تنوع تبدیل به یک ابزاری برای افزا

 ده است کهایجاد کر تنوع مشتری در بازارهای جهانی و رقابت بین المللی شرایطی راگیرد. ای مورد توجه قرار میفزاینده

نوع در دهد تیموجود دارد که نشان  ها باید تنوع را هم در داخل و هم در خارج از خود مدیریت کنند. شواهدیسازمان

دهای اری و پیامهای کوهبر افراد آن سازمان، گر تاثیرات مطلوبیبه ویژه درنظر گرفتن تنوع در مدیریت منابع انسانی سازمان 

 گذارد. سازمان می

 1مدیریت تنوع -2
کنش به نیروی کار و در وا 1980یک فرآیند مدیریتی به خصوص مدیریت منابع انسانی است که در دهه مدیریت تنوع 

های شغلی مدیریت تنوع به دنبال مفاهیم فرصتدر ایاالت متحده به وجود آمده و به تدریج گسترش یافت.  منابع انسانی

 به وجود آمدند. 3و اقدام مثبت2برابر

 ن.سازمایک در برای افراد یکسان شغلی های اشاره دارد به دستیابی فرصت :های برابر شغلیفرصت

                                                 
1 Diversity management  
2 Equal opportunity  
3 Affirmative action  
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 استخدامی ه افرادکهایی مثبت است جهت اطمینان از این موضوع مفهوم اقدام مثبت به معنای برداشتن گام :اقدام مثبت

یرند. گقرار می م گیریو یا کسانی که در فرآیند استخدام قرار دارند، بدون توجه به نژاد، مذهب و سایر مالحظات مورد تصمی

 ثبت تساوی و برابری در حقوق و استخدام را به دنبال دارد.  در حقیقت قوانین مربوط به اقدام م

ع القوه تنوزایای بماشاره به رویکردی دارد که قادر است نیروی کار ناهمگون را مدیریت کند به طوری که مدیریت تنوع 

تم خودن آنها گزین نمایهای افراد و جپذیرفتن تفاوتحداکثر شود و معایب بالقوه آن به حداقل برسد. مدیریت تنوع تنها به 

ه بنوع موثر ت. مدیریت ها را حمایت نموده و برای تعالی سازمان مورد استفاده قرار دهیمبایست این تفاوتشود بلکه مینمی

رشد اد مدیریت ک و تعهمدیریت تنوع مبتنی بر تفکر استراتژی پردازد.ارزیابی تنوع و ایجاد فرهنگی برای حمایت از تنوع می

و کار  تژی کسبتعهد مدیریت ارشد نسبت به تنوع باید به طور شفاف در دیدگاه سازمان، ماموریت و استرا است.سازمان 

ه ن در آن بگوناگو هایها و سایر گروهمنعکس شود. در چنین سازمانی هیئت مدیره نیز باید متنوع باشد یعنی زنان، اقلیت

 ا استخدامدیرانی رمها برای گسترش فرهنگ تنوع نیروی کار، از سازمانعنوان نماینده گروه خود حضور داشته باشند. برخی 

محیط  ه بتواندکمستلزم مدیریت منابع انسانی است کنند. بنابراین ایجاد یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر گسترش تنوع می

برای آنها ارزش قائل  وشود رک میهای افراد ددر این دیدگاه تفاوت [1]. یت و تعهد افراد متنوع ایجاد کندکاری را برای رضا

در  را 1ماره ر شکل شدتنوع شغلی موارد ذکر شده هستند و هر فردی برای مورد استفاده قرار دادن توانایی هایش فرصت دارد. 

 گیرد.بر می

 

 
 [2] ابعاد تنوع نیروی كار -1شكل شماره 

 

ی است ه این معنن شعار بکنند. ایکند، کار مییان آنها را آشکار میها با این شعار که نیروی کارشان مشترامروزه سازمان

سازمان  ر خارج ازریان دمدیریت تنوع را در نیروی داخلی خود به کار گیرد تا بتواند نیازهای متنوع مشت سازمان که نیاز است

ین مدیریت د. بنابراوت هستناز خودشان متفا های پویا دائما به دنبال افرادی هستند کهرا برآورده نماید. عالوه بر این سازمان

تی دست زیت رقابتوان به مع انسانی در یک سازمان متنوع است که با کمک آن میمنابهای تنوع بخشی اساسی از استراتژی

 ع،تژی تنویک)استراهای خود را در سه سطح استراتژمدیریت منابع انسانی برای پیاده سازی تنوع در سازمان فعالیت .یافت

عطاف اتی)کار انعملیح برای کارهای متنوع و ...( و سط ارزیابی تنوع و ...(، سطح تاکتیکی)آموزش تنوع، توسعه تنوع، پاداش

زهای متنوع تر به نیاسخگویی بهاز مزایای مدیریت تنوع در سازمان، پاکند. اقدام می پذیر، پشتیبانی از تعادل کار و زندگی و ...(

ری یت و نوآوایش خالقوری، باالبردن کیفیت و افزهای حقوقی، افزایش بهرهبهتر، کاهش هزینه پرونده مشتریان، تصمیم گیری

 . [3] برندنام می
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 وریو بهرهبر رضایت شغلی مدیریت تنوع تاثیر  -3
 رضایت شغلی -1-3

 رفته است.رار گقمطالعه  رضایت شغلی یا رضایت کارکنان تعاریف متعددی دارد. این مفهوم از ابتدای قرن بیستم مورد

اند محیط تول میها معتقدند که رضایت شغلی به معنای رضایت کارکنان از عوامل مهم مرتبط با شغل است. این عوامبرخی

 ود بخشیدنر و بهبرضایت شغلی یک جزء حیاتی برای داشتن انگیزه در کا و مدیران را در خود جای دهد.کاری تا سرپرستان 

ای ت. محتواهفته اسمانی است و به دلیل تاثیر آن در نتایج مختلف سازمانی مورد مطالعه بسیاری قرار گربه بهره وری ساز

-یگر میدیرهای شغلی مانند پیشرفت شغلی، حمایت مدیران، حقوق و دستمزد، برنامه کاری انعطاف پذیر و بسیاری از متغ

ی از این موارد ونند غیبت، ترک شغل، سطح روحیه کارکنان توانند باعث رضایت شغلی شوند. رضایت شغلی را با عواملی ما

ه افراد ک. بطورکلی رضایت شغلی موقعیت فرد نسبت به عوامل مختلف مرتبط با شغل است. هنگامی [4]سنجنددست می

ز شغل اد بیشتر یرگرار میها، تجربیات و دانش آنها در سازمان به میزان کافی مورد استفاده و حمایت قکنند تواناییاحساس می

  خود رضایت دارند.

 بهره وری -2-3

ه انسان است ک بهره وری یک دیدگاه فکری است که دائما تالش دارد وضعیت موجود را بهبود ببخشد. بهره وری معتقد

عریف موجود تده ترین ند. سامیتواند با تغییرات تدریجی وظایفش را هرروز بهتر از روز قبل و با اخذ نتایج بهتری به انجام برسا

-ش بهرهرای افزایبری است. وباشد. استفاده موثر از عوامل تولید یکی دیگر از تعاریف بهرهوری نسبت ستاده به داده میاز بهره

یروی کارایی ن ی را کهشود و همچنین عواملوری نیروی انسانی باید در ابتدا عواملی که موجب رشد و تعالی نیروی انسانی می

ر نیروی کا ز مزایایمدیران باید ادهد شناسایی کرد. برای پیاده سازی موفق مدیریت تنوع در سازمان، ش میانسانی را کاه

 متنوع آگاه باشند سپس برنامه ریزی رهبردی منابع انسانی صورت گیرد. 

زرگ از یای وعه در یک سازمان متنوع مجمسودآور است.  از لحاظ اقتصادی یک سازمان که دارای تنوع و گوناگونی است

-ا نشان میهدد. یافته گرر میوری باالتها و تجربیات وجود دارد بنابراین نوآوری در سطح باالیی قرار دارد که منجر به بهرهایده

یرا زالتر است اتب بات و نوآوری به مردهد که با وجود تفاوت در عقاید کارکنان در یک سازمان با نیروی کار متنوع، خالقی

ح واند در سطتو می دهدبهتر به مشتریان پاسخ می برد. همچنین سازمان متنوعنوع خالقیت سازمان را باال مینیروی کار مت

نند، قطعا ککار می ا یکدیگربهای متنوع و انواع مختلفی از تفکر و ادراک که افراد با ویژگیجهانی خدماتی را ارائه کند. زمانی

 این میان ردی درفکن است افراد مختلف یاهم توافق نکنند در نتیجه روابط میان وضعیتی به وجود خواهد آمد که در آن مم

ند دهکیل میرا تش حائز اهمیت است. به عنوان مثال ممکن است افرادی که از نواحی جغرافیایی مختلفی کارکنان یک سازمان

ک سازمان صحیح ی مل اصلی برای عملکردهای مختلفی داشته باشند درحالی که ارتباط بین فردی صمیمانه، یکی از عوازبان

 عفی داشتهنقاط ض کنند اگر این شبکهاست. سازمان شبکه ای از افراد است که برای دست یابی به اهداف مشترک فعالیت می

ر نوع دوم وجود تبه لز باشد و ارتباط میان اجزای آن دارای ضعف باشد رسیدن به اهداف بسیار دشوار خواهد بود. اما با توجه

ری که ویش بهرهای افزاباشد. بنابراین برسازمان و مزایای بسیار زیاد آن کنار گذاشتن تنوع در سازمان راه حل مناسبی نمی

ه از ق استفاددد تشویهدف اصلی هر سازمانی است، باید نیروی کار متنوع را مدیریت نمود. با اتخاذ سیاست های مختلفی مانن

که  ان برداشتا از میتوان این مشکل خاص رر نگه داشتن کانال ارتباطی در میان کارکنان میزبان مشترک در سازمان و برقرا

 .[5]در نهایت بتوان به مزایای تنوع در سازمان دست یافت 

وری ع بر بهرهعملکرد متفاوت نیروی کار متنوکه در ذیل آمده است،  2ذکرشده وبا توجه به شکل با توجه به مطالب

 ست.ا سازمانی اثرگذار
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 [5]وریروی كار بر بهرهتاثیر تنوع نی -2شكل شماره 

 

ی از ثرات مثبتده و اتحقیقات ثابت کرده است که با به کارگیری مدیریت تنوع در سازمان، عملکرد کارکنان بهبود داده ش

فراد رود و ایموری باال قیت و نوآشوند، خالهای گوناگون وارد سازمان میها و مهارتشود. افرادی که با تجربهتنوع حاصل می

ود را های خاییا توانکنند تظرفیت باالیی برای رسیدن به اهداف و رقابت با یکدیگر دارند در نتیجه به طور مستمر تالش می

لیل دد به این رور میشود که عملکرد کارکنان بهتر شود و رضایت شغلی نیز در آنها باالتبهبود ببخشند این عوامل موجب می

 .[6]شودهای آنان به صورت حداکثری استفاده میشوند و از تواناییکه کارکنان به چالش کشیده می

 

 مدیریت تنوع و تعهد سازمانی -4
. دهدار مید تاثیر قرمدیریت تنوع هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم از طریق عدالت سازمانی تعهد سازمانی را مور     

ات ترش تحقیقیج با گسشد اما به تدرتعهد سازمانی تنها به تعهد کارکنان به کارفرمایان آنها محدود میدر مطالعات گذشته 

فرد و  دو مقوله لف ودرمفاهیم تعهد به اتحادیه، تعهد به حرفه، تعهد به مسیر شغلی و غیره به وجود آمد. تعهد در سطوح مخت

عهد تگردد. یمی فرد و سازمان مشخص روحی و روانی است، رابطه شود. در تعهد سازمانی که یک وضعیتسازمان مطرح می

ورت عهد به صشوند یا ممکن است تعاطفی باشد به این معنا که سازمان به طور عاطفی با سازمان درگیر میممکن است 

عهد به تکن است مدهد در سازمان بماند و مکند و ترجیح میمستمر باشد به این معنا که فرد به نتایج ترک شغل فکر می

 ند.کت میصورت هنجاری باشد به این معنا که کارمند به سازمان تعهد باالیی دارد و در برابر آن احساس مسئولی

ا رعایت ها بیریگکنند فرآیندهای سازمان و تصمیم دهد زمانی که کارکنان سازمان احساس مینتایج تحقیقات نشان می

 و مذهب، قومیت جنسیت،بر اساس شود و نه هایشان برخورد میاس عملکرد و شایستگیانصاف و عدالت است و با آنها بر اس

منصفانه  ای سازمانهکنند رویهکنند به این دلیل که احساس میتعهد قوی تری به سازمان پیدا میشود، برخورد می با غیره

نه ، پیش زمیمانی افرادبرای افزایش تعهد سازین دهند. بنابراتعهد بیشتری نسبت به سازمان از خود نشان میدر نتیجه هستند 

در یک  ت تنوعکه مدیریدو پیش زمینه مهم در این زمینه مدیریت تنوع و ادراک کارکنان است. زمانی هایی وجود دارند

ر ا دره عدالت ککنند که قانونمندی و شفافیتی در سازمان وجود دارد شوند کارکنان سازمان احساس میسازمان اجرا می

 .[7]ی راهبردهای تنوع پشتیبانی گردددهد. این ادراک کارکنان باید به وسیلهسازمان گسترش می

 

 و رفتار شهروندی سازمانی اقدامات مدیریت نیروی انسانی متنوع -5

 4رفتار شهروندی سازمانی -1-5 
  ی میان رضایت که رابطههنگامی 5بتمن و ارگان و توسط 3818 برای بار اول در سالاصطالح رفتار شهروندی سازمانی  

تعبیرهای مختلفی برای رفتار شهروندی سازمانی استفاده شده  .گردیداستفاده  شغلی و عملکرد را مورد مطالعه قرار داده بودند

                                                 
4 Organizational citizenship behavior  

تنوع 

 نیروی کار

عملکرد 

ارکنانک  

وریبهره  
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وب، است مانند رفتارهای داوطلبانه، رفتارهای افزون بر نقش عملکرد رفتاری، رفتارهای وابسته به نظرشخصی، سندروم سرباز خ

حمایتی، رفتارهای یر اجباری، رفتارهای خودانگیخته سازمانی، رفتارهای بی پاداش  -رفتارهای خودتشویقی، رفتارهای اجتماعی

شهروندی سازمانی به مجموعه اقدامات داوطلبانه و رفتار  [8]. که از مهمترین این تعابیر هستند و رفتارهای خودآغازگری

گیرد اما در کل در حیطه وظایف آنها نبوده و به طور مستقیم مورد شناسایی و پاداش قرار نمیشود که اختیاری افراد گفته می

 گردد. باعث اثربخشی بیشتر سازمان می

 اکتزجوانمردی، ن شود که عبارتند از: نوع دوستی، وظیفه شناسی،رفتار شهروندی سازمانی به چند دسته طبقه بندی می

 اند. نشان داده شده 3شهروندی سازمانی در شکل شماره ابعاد رفتار و آداب اجتماعی. 

 

 
 ی سازمانیابعاد رفتارشهروند -3شكل شماره 

 

د کمک به ه دارد.)مانننوع دوستی رفتاری است که با مدنظر قرار دادن روابط سازمانی به کمک افراد دیگر سازمان اشار      

 همکاری که مشغله آن زیاد است(.  

دم د.)مانند عرونمی ی دیگری است که افراد سازمان برای کمک کردن کمی از وظایف خود فراترفتار داوطلبانهوظیفه شناسی ر

 اتالف زمان کاری(.

 د.ی داشته یاشنگونه شکایتآل آنها موجود است بدون اینکه هیچ حداقل شرایط ایدهجوانمردی، تحمل وضعیتی است که    

 مربوط به کار که ممکن است با دیگران رخ دهد، جلوگیری شود. کند تا مشکالتنزاکت، کمک می    

 است.   برای سازمان های سازمان و ارزش قائل بودن اوهای افراد در فعالیتآداب اجتماعی، بازتاب رفتارها و مشارکت    

یا  یدا نکنندظهور پ باهمکند که ممکن است این ابعاد رگان پس از مطرح نمودن ابعاد رفتارشهروندی سازمانی، بیان میوا

عاد ز ای ابکنیم وظیفه شناس هستند، همیشه نوع دوست و فداکار نباشند یا برخی اممکن است اشخاصی که ما فکر می

-یی، تالش ماختیار هایهایی برای تحت فشار قراردادن دیگران باشد. به این ترتیب که اشخاص با انجام این فعالیتتاکتیک

 [9].گیری مدیران برای پاداش و ارتقای شغلی را تحت تاثیر قراردهند روند تصمیمکنند که 

ازمانی سیرهای های رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است در این تحقیقات متغمطالعات زیادی در زمینه پیش شرط

 ازمانی،سعدالت اند. در رابطه با متغیرهای سازمانی، رضایت شغلی، و متغیزهای شخصیتی متعددی شناسایی گردیده

 اند. دهص گردیرفتاررهبری، تعهد سازمانی و سن کارکنان به عنوان متغیرهای موثر بر رفتارهای شهروندی سازمانی مشخ

 شود.می ازگاریمتغیرهای شخصیتی موثر بر رفتار شهروندی سازمانی نیز شامل، حالت عاطفی منفی و مثبت، وجدان و س

                                                                                                                                                         
5 Organ & Bateman 
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 انی شامل یکشهروندان خوب سازمشخصیتی و به خصوص عامل وجدان مهم ترین هستند.  دهد که ابعاد ها نشان میپژوهش

ررات ل کردن مق، دنباهای اضافیو مسئولیت تفکر ایده آلی هستند که رفتارهای متنوع کارکنان مانند: پذیرفتن وظایف دیگران

 باشد.ت میها و مشکالسازمانی، نگهداری و توسعه نگرش مثبت، شکیبایی و تحمل نارضایتی

 

 یریت نیروی انسانی متنوعاقدامات مد  -5-2      
ت منابع ن میان مدیریاند. در ایها را برای ایجاد تنوع و مدیریت کردن آن تشویق نمودهروندهای تجاری فعلی سازمان      

را در  هابرابریوان ناتسانی میانسانی به عنوان یک تابع سازمانی نقش مهمی در مدیریت تنوع دارد. به کمک مدیریت منابع ان

 جذب، توسعه و حفظ نیروی انسانی کاهش داد و انگیزش نیروی کار متنوع را در سازمان افزایش داد. 

 ع دیریت تنوم، موزشاقدامات مدیریت تنوع منابع انسانی شامل: مدیریت تنوع گزینش، مدیریت تنوع استخدام، مدیریت تنوع آ

 اشد. بمیتمزد و مدیریت تنوع در سیستم پاداش و حقوق و دس یا پیشرفت شغلی نوع مسیرشغلیمدیریت ت، ارزیابی عملکرد

 وع گزینش و استخدام منابع انسانیمدیریت تن

بگیرد.  زمان قراردر سا گزینش و استخدام دو فعالیت بسیار مهم در زمینه مدیریت منابع انسانی است که باید مورد توجه زیادی

یز را تبعیض آم ت مسائلبایساستخدام و گزینش را عادالنه انجام دهد. در روند گزینش و استخدام متنوع، میسازمان باید روند 

جود وی سازمان داد براتواند اطمینان حاصل کند که احتمال انتخاب بهترین فرد و استعکنار گذاشت. به این ترتیب سازمان می

در  نوان مشکلعژاد به ننحوی اقدام کند که نشان دهد سن، جنس، ناتوانی و  سازمان باید به عنوان یک مکان منصفانه بهدارد. 

ین دلیل اان است به این اقدامات به نفع سازمطورکه پیش از این گفته شد، همان شوند. روند گزینش و استخدام شناخته نمی

   نماید.که جذب افراد گوناگون توانایی سازمان را باال برده و آن را رقابتی تر می

 مدیریت تنوع آموزش منابع انسانی

حی ازمان طراسروی کار ها و استراتژی هایی است که جهت ارتقای توانایی نیها، رروشفرآیندهای آموزشی کارکنان شامل ابزار

 دزمانی مورکالت ساتوانند برای غلبه بر مششده است.  این فرآیندهای آموزشی اگر به نحوی موثر اجرا و مدیریت شوند می

روز در صورت ب هان بخشهای مختلف و توانایی انجام امور آاستفاده قرار بگیرند. به عنوان مثال جابجایی کارکنان به قسمت 

ازمان از سکه مانیهایی بر نگرش کارکنان تاثیر مثبتی دارد. زعالوه بر این چنین فعالیت مشکل برای کارکنان آن قسمت.

ردی، فاوتهای فتحترام به های آموزشی برای مقابله با تبعیض و کمک به افزایش اباید برنامهکند نیروی کار متنوع استفاده می

-موزشمتنوع، آ روی کارها وجود داشته باشند. از اقدامات مهم سازمان پس از استخدام نیتفاوت در رفتارها و تفاوت در نگرش 

ارچگی ود و یکپشها باعث آگاهی کارکنان از تنوع میفرصت های توسعه را به وجود آورد. این آموزشهای مناسب است که 

 جامد.انانی میی و سازمکند و به انسجام اجتماعی و بهبود عملکرد فردها و کارکنان دیگر افزایش پیدا میگروهی میان اقلیت

 مدیریت تنوع ارزیابی عملکرد منابع انسانی

ار کای نیروی هویژگی مینه مدیریت تنوع ارزیابی عملکرد نباید بهباید هدفمند و منصفانه باشد. در زارزیابی عملکرد موثر 

ن ان کارکناده در میششود تبعیض درک ها مانند کارکنان مهاجر در فرآیند ارزیابی عملکرد باعث میتمرکز کرد. ورود اقلیت

  رکنان شود.تواند موجب بهبود عملکرد کاکاهش یابد. به این ترتیب فرآیند ارزیابی عملکرد منصفانه می

 مدیریت تنوع پیشرفت شغلی

. کننده میاستفاد گیرد که اعضای سازمان برای دستیابی به اهداف شغلی خود از آنپیشرفت شغلی سازوکارهایی را در برمی

شوند و  نه سازیکند نیازهای سازمان بهیمدیریت پیشرفت شغلی طراحی و پیاده سازی فرآیندهای سازمانی است که کمک می

ای ستعدادهابایست های شغلی برابر ایجادگردند. در مدیریت تنوع پیشرفت شغلی سازمان میلیت های فردی و فرصتقاب

 ی کارکنانلی براکارکنان اقلیت را شناسایی کند و فرصت های پیشرفت حرفه ای برای افراد به وجود آورد. طرح توسعه شغ

  حیه و خالقیت به وجود آورد. گوناگون باید با غلبه بر ادراکات منفی بوده تا رو

 دستمزد منابع انسانیحقوق و مدیریت تنوع 
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 خش مهمی ازرود و بها عامل مهمی در انگیزش کارکنان به شمار می، حقوق و دستمزد و دیگر پرداختیدر یک سازمان، پاداش

تنها بر  ان است وبر عملکرد کارکن. سیستم اصولی پاداش و حقوق و دستمزد مبتنی دهدمدیریت منابع انسانی را تشکیل می

 تم حقوق ونین سیسچشود. در های مالی و غیرمالی انجام میاساس عملکرد و با توجه به انصاف و عدالت به کارکنان پرداخت

 .[10]گیردهای افراد در جنسیت، نژاد و ... صورت نمیدستمزدی تبعیضی مبنی بر تفاوت

 روندی سازمانیت تنوع با رفتار شهرابطه مدیری -5-3

ر قابل یرد به طوگجام میهایی که اقدامات مدیریت منابع انسانی بر مبنای مدیریت تنوع انمطالعات نشان داده است در سازمان 

 افراد در ود تمایلکنند. هرچه بیشتر تنوع در سازمان پذیرفته شای در اقدامات رفتار شهروندی سازمانی شرکت میمالحظه

ر بقای دار مهمی دهند. رفتارهای شهروندی سازمانی نقش بسیرفتار شهروندی سازمانی از خود نشان می هایانجام فعالیت

باشد  ی سازمانیرشهروندد عامل مهمی در شکل گیری رفتاتوانسازمان دارند. بنابراین با مدیریت موثر منابع انسانی متنوع می

  ارد. که درنهایت موجبات رشد و تعالی سازمان را به همراه د

 

 گیرینتیجه -6
ون کیب ناهمگباشد که به استخدام، حفظ و پرورش ترها میریزی شده توسط سازمانمدیریت تنوع یک سیستم برنامه

ق ازمانی خالر متنوع سی منابع انسانی بسیار زیاد است. نیروی کااهمیت مدیریت تنوع به خصوص در حوزهپردازد. کارکنان می

در  یریت تنوعجرای مدرآن عملکرد کارکنان و بهره وری و سودآوری سازمان به مراتب باالتر است. با ادهد که درا پرورش می

نان بر لکرد کارکی بر عمکند و تاثیرات مثبتسازمان تمایل کارکنان به انجام رفتارهای شهروندی سازمانی نیز افزایش پیدا می

عادالت سبت به منکند که چشم اندازهای نوینی کسب کنند و یق میگذارد به این دلیل که تنوع، کارمندان را تشوجای می

امل ع د همچنیند که قدرتمندانه تر برخورد کننکنها کمک میبه سازمان مدیریت تنوع کاری درک درست تری پیدا کنند.

داشته ن وجود نمااگر نیروی کار متنوع در سازاست. های امروزی مهمی در موفقیت تجاری و کسب مزیت رقابتی در سازمان

ع نیروی شند و تنوکدیگر بایکه افراد سازمان مشابه ازارهای جهانی به رقابت بپردازد تا زمانیتواند در بباشد، آن سازمان نمی

-نن با بحرادن سازماشی آن روبه رو مانند که نتیجهکاری در سازمان وجود نداشته باشد کارکنان در یک منطقه امن باقی می

ی هازمینه ان با پسهای باال برای رفع مشکالت است و راه حل خارج شدن از این شرایط ورود کارکنو صرف هزینههای بسیار 

رای رشد ت بزرگ بکنند از یک مزیهایی که نیروی کاری متنوع استخدام می. بنابراین سازمانمتفاوت فرهنگی و غیره است

 ای سازمان خود برخوردار خواهند بود. حرفه
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