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 الجديد :‘ ديلويت غلوبال’استطالع 
 على 19-فيروس كوفيدجائحة ديلويت تسلط الضوء على تأثير 

 المساواة في فرص العمل بين الجنسينعلى المرأة العاملة و
 
 82 تقريباً من النساء العامالت اللواتي شملهن االستطالع يعانين من األضرار السيئة على %

حياتهن باإلضافة إلى التأثيرات السلبية على راحتهن الجسدية والنفسية وقدرتهن على التوازن بين 
 . 19-لهن وحياتهن العائلية من جراء وباء كوفيدعم

 60 من النساء العامالت بدأن يتساءلن عن إمكانية االستمرار في عملهن من جراء الثمن الذي %
 يتوجب عليهن دفعه ألجل ذلك.

 
أن طريقة حياة وعمل عدد كبير  أكد البحث الجديد الذي أجرته ديلويت – 2020مبر ديس 1

، فقد “19-كوفيد”من النساء قد شهدت تغييرات جذرية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد 
% تقريباً من النساء أن حياتهن قد عانت من أضرار سيئة بسبب وباء كورونا، وأن 82أفاد 
تهن على االستمرار % تقريباً ممن عانين من هذه األضرار قد بدأن يشعرن بالقلق إزاء قدر70

 في حياتهن المهنية.
 

امرأة عاملة من مختلف  400شمل حوالي  ‘ديلويت’جاءت هذه النتائج في استطالع أجرته 
لعالم، وسلطت فيه الضوء على التأثيرات السلبية لوباء فيروس كورونا على التوازن بين دول ا

الحياة الشخصية والمهنية، والراحة الجسدية والنفسية، باإلضافة إلى تهديده بتقويض اإلنجاز 
الذي تم إحرازه خالل السنوات األخيرة في مجال المساواة بين الجنسين في أماكن العمل. 

يكشف االستطالع عن اإلجراءات التي يتعين على مختلف المؤسسات اتخاذها لدعم  بالمقابل،
المرأة العاملة لتمكينها من مواصلة النجاح والتقدم الذي حققته في مختلف مجاالت العمل حيث 
توجد عدة مجاالت حساسة تحتاج من جميع جهات العمل تطبيق تلك اإلجراءات التمكينية ابتداًء 

 ساعات العمل المرنة وانتهاًء بمعالجة التحديات. من اتباع نظام
 

المواهب والتواصل عن مسؤولة ة الشريكالب، هذه النتائج، قالت رنا غندور سله وتعليقاً على

منذ انتشاره على تغيير حياتنا وباء فيروس كورونا لقد أجبرنا ”: في ديلويت الشرق األوسط
غير أن النساء العامالت على وجه الخصوص يعانين  ؛اليومية وتكييفها مع الظروف المستجدة

من اآلثار الحادة من جراء هذا الوباء حيث فرض عليهن تحديات ضخمة تمثلت في زيادة 
األعباء األسرية الملقاة على عاتقهن وفي الوقت ذاته مواصلة أداء واجباتهن الوظيفية. هذا 

ً إليه عدم وجود نهاية لهذا ال وباء في المستقبل المنظور، يحتم على الوضع الطارئ، مضافا
جميع المؤسسات العامة والخاصة االستجابة للدعوات المنادية بضرورة توفير الدعم المناسب 
لتمكين المرأة من مواصلة دورها ونجاحها على الصعيد الشخصي والمهني وإال ستعاني 

اسات سلبية طويلة األجل اقتصاداتنا ومجتمعاتنا في الشرق األوسط وفي مختلف العالم من انعك
 “.من جراء عدم تمكين المرأة العاملة

 
 اآلثار الجسيمة لوباء فيروس كورونا على الحياة اليومية للمرأة العاملة 

% من النساء اللواتي عانين من نظام المناوبات والتغيير 65أشارت نتائج االستطالع إلى أن 
أكدن أن مسؤولياتهن األسرية والمنزلية  في دوامهن اليومي من جراء تفشي وباء كورونا قد

قد ازدادت، وان ثلث النساء اللواتي شملهن االستطالع قد ارتفعت أعبائهن الوظيفية بسبب هذا 
الوباء. كما أكدت النساء اللواتي اضطررن للعمل بنظام المناوبات أنهن يعانين من مجموعة 

%(، 40ثير السلبي على راحتهن الجسدية )من اآلثار السلبية لهذا النظام تقف على رأسها: التأ
%( والتأثير 40وعدم القدرة على الموازنة بين أعباء العمل وااللتزامات الحياتية الشخصية )

 %(.39على راحتهن النفسية )
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كما ألقى وباء فيروس كورونا بأعباء إضافية من نوع خاص على عاتق النساء العامالت 
% أو أكثر من مسؤوليات رعاية األطفال 75اية، فمع وجود اللواتي لديهن أطفال بحاجة للرع

% ما 17ملقى على عاتق المرأة، فقد ارتفع حجم هذه المسؤوليات ثالثة أضعاف تقريباً من 
% حتى وقت االستطالع. عالوة على ذلك، أعرب معظم 48قبل انتشار وباء كورونا إلى 

%( باإلضافة إلى 58رعاية أطفالهن )النساء اللواتي لديهن أطفال عن زيادة في مسؤوليات 
 %(.53زيادة في مسؤوليات تعليم أطفالهن في المنزل / التعليم عن بُعد )

 
من ناحية ثانية، أفادت النساء العامالت اللواتي ليس لديهن مسؤولية رعاية األطفال عن 

يتحملن مسؤولية %( مقارنة بنظيراتهن اللواتي 53شعورهن بالحاجة للبقاء دائماً في العمل )
%(، وينعكس هذا الشعور لدى النساء العامالت بأنواع مختلفة من 44رعاية أطفالهن )

الضغوطات حيث تشعر النساء غير المسؤوالت عن رعاية األطفال أنهن تحت وطأة ضغوط 
 %(.41% مقابل 58أكثر من نظيراتهن اللواتي يتحملن مسؤولية رعاية أطفالهن )

 
 وباء كورونا تهديداً لعملهن معظم النساء ترى في

باإلضافة إلى اضطرارهن إلى إجراء تغييرات جوهرية في حياتهن اليومية، تعاني النساء 
العامالت من الشعور بالقلق من تأثير وباء كورونا على فرص التقدم في مسارهن الوظيفي 

 على المدى القصير والبعيد.
 

ت المشاركات في االستطالع أنه أمامهن فرص بينما ترى األغلبية العظمى من النساء العامال
محتملة للتقدم في عملهن خالل السنة القادمة بطريقة ما )مثالً، من خالل الحصول على ترقية، 

% 60زيادة في الراتب، تغيير في الدور الوظيفي أو إسناد مسؤوليات إضافية إليهن(، يتساءل 
في وظائفهن عندما يفكرن بالثمن الذي يجب  من النساء المشاركات إن كن فعالً يرغبن بالتقدم

عليهن دفعه مقابل االرتقاء في مسارهن الوظيفي في مؤسساتهن. على سبيل المثال، أعرب 
ً مستعدات للقيام 23 % من النساء المشاركات اللواتي يشعرن بأنه ينبغي عليهن البقاء دائما

هن إلى االختيار بين حياتهن بأي عمل من أجل وظائفهن عن خشيتهن أن ينتهي هذا األمر ب
% من هذه المجموعة من النساء أنهن قد يفكرن بأخذ إجازة 10الشخصية وعملهن، كما أفاد 
 من العمل أو مغادرته نهائياً.

 
 اإلجراءات التي يتوجب على المؤسسات اتخاذها في هذه الظروف الحرجة

جه النساء العامالت، وإلقاء الضوء باإلضافة إلى تحليل التحديات الراهنة والمستقبلية التي توا
خطوات أساسية يتعين على المؤسسات  6على تطلعاتهن المهنية، يشير بحث ديلويت إلى 

تطبيقها اآلن لدعم العنصر النسائي بين القوى العاملة لديها خالل فترة الوباء. وتتضمن هذه 
ظروفهن، توفير فرص  الخطوات تطبيق إجراءات عمل مرنة، تعزيز الثقة في النساء ومراعاة

التعليم واإلشراف والتواصل مع اآلخرين، تعميم التجارب التعليمية التي تتناسب مع الحياة 
اليومية للموظفين، االنتباه للمحاباة غير المقصودة عند التخطيط لإلحالل الوظيفي والترقيات، 

 العمل اليومي.  وجعل التنوع واالحترام واالندماج قيم راسخة وجزءاً أساسياً من ثقافة
 

مع استجابة المؤسسات لدعوات توفير الدعم ”وتعقيباً على هذه الخطوات، أضافت رنا قائلة: 
للنساء العامالت في ظل انتشار وباء كورونا، يشير البحث الذي أجريناه في ديلويت إلى أنه 

ن السنة القادمة ال توجد طريقة واحدة تناسب جميع الجهود المبذولة في هذا المجال. لذلك، ستكو
ً في جهودنا لتعزيز التنوع بين الجنسين في القوى العاملة حيث سيتعين على  عامالً حاسما
المؤسسات إعطاء األولوية للمرونة والمساواة واالندماج لتمكين النساء العامالت لديها من 

 “تحقيق طموحاتهن الوظيفية.

 
 منهجية االستطالع

أجرت مؤسسة فوربس إنسايت استطالعاً للرأي شمل بتكليف من مجلة ديلويت غلوبال، 
امرأة يعملن في مجاالت متعددة ويتوزعن على عدة دول من العالم وذلك بين أغسطس  385

. وكانت كل هؤالء النساء خالل إجراء االستطالع يعملن بدوام كامل 2020وسبتمبر 
التنفيذي. ولم تقتصر عينة  ويتقلدن مناصب مختلفة من المساعدة التنفيذية وحتى نائبة الرئيس

أو النساء األكثر استعداداً “ المعرفة”االستطالع حصراً على النساء اللواتي يؤدين وظائف 
للعمل عن بُعد. كما أن كل المشاركات في االستطالع يعملن في مؤسسات يبلغ تعداد العاملين  

ن متزوجات أو يعشن موظف على األقل. وأفادت غالبية النساء المشاركات أنه 1,000فيها 
مع شريك لهن، كما أكد أكثر من ثلث هؤالء المشاركات أنهن مصدر الدخل الوحيد 

% منهن لديهن على األقل طفل واحد، وتتراوح أعمار أبنائهن 75ألسرهن، وأن أكثر من 
% منهن يتحملن أيضاً 20سنة أو أكبر، وأن  19من األطفال حديثي الوالدة وحتى سن 

 أكثر من طفل واحد.مسؤولية رعاية 

 
 -انتهى  -
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