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تأثي شديد لجائحة ”كوفيد “19-عىل النساء العامالت
استطالع ديلويت :ر
الوظيف
وتدن تفاؤل الغالبية منهن حول مستقبلهن
ي
ي
•
•

•

يشكي من ارتفاع أعباء عملهن منذ ر
تفش جائحة رفيوس كورونا
 %77من المشاركات
ر
ي
القادمتي؛ %25
السنتي
معظم المشاركات يخططن رليك العمل يف مؤسساتهن الحالية يف غضون
ر
ر
ً
ً
منهن تقريبا قد رييكن العمل نهائيا
مجموعة صغية من أرباب العملّ ،
الجنسي يف العمل“ نجحت يف تقديم الدعم
”رواد المساواة ربي
ر
ر
المطلوب للنساء خالل الجائحة وعززت ثقافة اندماج النساء يف مكان العمل.

 14يونيو  – 2021أصدرت ديلويت اليوم تقريرها السنوي بعنوان ”النساء العامالت  :نظرة عالمية“ رصدت فيه
الكثي من النساء العامالت من جراء ارتفاع أعباء أعمالهن ومسؤولياتهن الميلية
زيادة يف نسبة عدم الرضا ربي
ر
تأثيات كارثية عليهن دفعت  %51من المشاركات يف
خالل جائحة رفيوس كورونا (كوفيد )19-األمر الذي ترك ر
الوظيف ،وانخفاض  35نقطة يف
استطالع ديلويت إىل اإلعراب عن تراجع نسبة التفاؤل لديهن حول مستقبلهن
ي
صحتهن النفسية ،باإلضافة عىل تراجع  29نقطة ف الدافعية للعمل مقارنة بوضعهن قبل ر
تفش جائحة كورونا.
ي
ي
كشفت نتائج استطالع ديلويت ،الذي شاركت فيه  5,000امرأة عاملة يف  10دول ،عن حقيقة صادمة مرتبطة
بالنساء العامالت تتمثل ف ر
الجنسي يف العمل خالل هذه الجائحة مما أدى
الياجع الحاد يف مستوى المساواة بي
ر
ي
ً ر ً
بوتية مضطردة .كما عكست
إىل نسف سنوات
يسي ر
من التقدم يف هذا المجال ،وإن كان تقدما بطيئا إال أنه كان ر
ً
الوظيف والوالء لمكان العمل ربي النساء العامالت تحت وطأة ارتفاع
الرضا
مستويات
ف
انخفاضا
هذه النتائج
ي
ي
الجائحة ر
ميافقة مع ثقافة عدم إدماج المرأة يف مكان العمل.
حجم مسؤولياتهن الوظيفية والميلية خالل
ً
الشيكة المسؤولة عن المواهب واالتصاالت ف ديلويت ر
تعقيبا عىل هذه النتائج ،قالت رنا غندور سلهب ،ر
الشق
ي
عاني خاللها
كبي من النساء العامالت حيث ر
األوسط” :لقد كانت السنة الماضية بمثابة ’عاصفة حقيقية‘ لعدد ر
لنطاقي من
من ارتفاع يف حجم مسؤولياتهن الوظيفية والميلية مع انعدام الوضوح يف الحدود الفاصلة ربي هذين
ر
المسؤوليات ،باإلضافة إىل استمرار معاناتهن من سلوكيات عدم اإلندماج يف مكان العمل ،األمر الذي كانت له
تأثيات جلية عىل صحتهن النفسية ومستوى الدافعية والمشاركة يف العمل .من جانب آخر ،كشف البحث الذي
ر
أجريناه عن بعض المؤسسات ر
الت تعاملت إداراتها مع هذه األزمة بطريقة صحيحة ،فكانت النتائج فيها مغايرة
ي
حيث أبدت النساء العامالت يف هذه المؤسسات مستوى أعىل من المشاركة واإلنتاجية والرضا عن وضعهن
الوظيف .ومع بدء رحلة المؤسسات إلعادة بناء أماكن العمل للمرحلة القادمة ،لدينا فرصة ذهبية لتكريس
ي
المساواة بي الجنسي وإدماج النساء ف مكان العمل عىل نحو صحيح وتجنب ر
الياجع يف التقدم الذي تحقق يف
ر
ر
ي
هذا المجال خالل السنوات المنرصمة“.
انخفاض مستوى الراحة النفسية :ارتفاع المسؤوليات يف العمل والميل عىل عاتق النساء العامالت
أعربت  %77من النساء العامالت المشاركات يف استطالع ديلويت عن ازدياد حجم أعباء العمل عليهن منذ بداية
التغيي الذي طرأ عىل حياتهن بسبب هذه الجائحة حيث ترتب عليهن
جائحة كورونا ،كما شكت معظمهن من
ر
ً
يقضي وقتا
المزيد من مسؤوليات إدارة شؤونهن الميلية والعناية بأطفالهن ،فقد أجمعت المشاركات عىل أنهن
ر
ر
غي
وف العناية بأطفالهن ( ،)%35والعناية بأشخاص آخرين ر
أكي من السابق يف أداء واجباتهن الميلية ( ،)%59ي
أطفالهن (.)%24
ً
ً
كبيا يف مستوى الراحة النفسية لدى النساء العامالت منذ
ونتيجة لهذا الوضع ،أظهرت نتائج الدراسة انخفاضا ر
ر
تفش الوباء ،فقد وصف فقط ثلث النساء المشاركات صحتهن النفسية يف الوقت الحاض بأنها ”جيدة“ أو ”جيدة
ي
للغاية“ مقارنة بنسبة  %68ما قبل الجائحة .ومع هذا ر
الياجع يف مستوى راحتهن النفسية ،فقد أعربت النساء
الوظيف حيث أن  %29من النساء
تأثي صحتهن النفسية عىل مسارهن
من مختلف دول العالم عن قلقهن من ر
ي

ر
ر
الت يرغبنها قد عزوا هذا األمر إىل تردي صحتهن
الوظيف
اللوات شكون من عدم تقدم مسارهن
المشاركات
ر
ي
بالوتية ي
ي
النفسية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المساهمة يف هذه المشكلة.
مشكلة ثقافية :استمرار معاناة النساء العامالت من سلوكيات عدم اإلدماج يف أماكن عملهن
ر
الكثي من ر
كبي من
يف الوقت الذي تفاخر فيه
الشكات باليامها بسياسة إدماج المرأة يف مكان العمل ،يشكو عدد ر
ر
ر
غي المشجعة عىل إدماج المرأة؛ فقد أفاد أكي من %50
النساء العامالت من استمرار معانتهن من بيئات العمل ر
عاني من أحد أشكال المضايقات أو سلوكيات عدم اإلدماج يف مكان عملهن خالل
من النساء المشاركات أنهن قد ر
السنة الماضية؛ وأوضحت هذه النساء أن تلك السلوكيات قد تراوحت من عدم الرغبة بالتواصل المادي معهن
بكثي لهن للتقدم يف
وتوجيه المالحظات المهينة إليهن إىل التشكيك بقراراتهن وأحكامهن مع إتاحة فرص أقل ر
مجال عملهن عىل خلفية جندرية.
ر
اللوات ّ
تعرضن لمثل هذه السلوكيات لم تشكو هذا األمر إىل مدرائهن،
من المالحظ أن معظم النساء العامالت
ي
غيها .بالمقابل،
ه أقل ”خطورة“ من ر
ويعود ذلك عىل نحو خاص إىل شعورهن أن سلوكيات عدم اإلدماج هذه ي
الوظيف واضعة إياه يف مقدمة
عزا  %25من المشاركات عدم اإلبالغ عن هذه السلوكيات إىل خوفهن من االنتقام
ي
األسباب .كما لوحظ يف أجوبة المشاركات أن بعض المؤسسات قد تفتقر لوجود اآللية المناسبة لتقديم الشكاوى
التميي والمضايقات.
حيث ذكر فقط  %31من المشاركات أنه توجد آلية يف أماكن عملهم لإلبالغ عن أشكال
ر
ر
الت يعملن فيها
التفكي ربيك العمل :عدم حصول النساء عىل الدعم
ر
ي
الكاف من المؤسسات ي
ر
الت أتاحتها جائحة
أظهرت نتائج االستطالع أن جهات العمل عىل مختلف أنواعها قد فشلت يف اقتناص الفرصة ي
كاف من الدعم إىل النساء العامالت فيها وذلك عىل خالف ما كانت تصبو إليه تلك
كورونا برصورة تقديم مستوى ِ
النساء .فقد أعرب فقط  %22من النساء المشاركات عن اعتقادهن أن الجهات ر
الت يعملن فيها قد ساعدتهن عىل
ي
إرساء حدود واضحة تفصل ربي أوقات عملهن وأوقات حياتهن الشخصية .فقد أفادت غالبية النساء المشاركات
ً
أنهن يشعرن كما لو أنهن ”دائما“ يف العمل؛ و  %63منهن يشعرن أن مدرائهن يعمدون إىل تقييم أدائهن يف العمل
اإلنينت ر
بناء عىل حجم الوقت الذي يقضينه ف العمل عن ُبعد عي ر
أكي من جودة عملهن.
ر
ي
ر
اللوات رتياوح أعمارهن ربي  18و  37سنة
غي العرق األبيض
يف موازاة ذلك ،تميل الفتيات العامالت من أعراق ر
ي
إىل الشعور ر
أكي من مجموع العينة المشاركة يف االستطالع إىل الشعور يف الوقت الحاض بمستوى من التفاؤل
حول مستقبل عملهن أقل مما كان عليه قبل ر
تفش الجائحة ،فقد تراجعت نسبة التفاؤل لديهن من  %58إىل
ي
 ،% 51كما أنهن يملن إىل االعتقاد أن حياتهن الوظيفية ال تتقدم بالشعة الكافية ،فقد تراجع هذا االعتقاد لديهن
من  %54ما قبل الجائحة إىل  %42خاللها.
كاف من جهات
من المحتمل أن ُيعزى هذا
األمر يف جزء ر
كبي منه إىل عدم حصول هذه النساء العامالت عىل ً الدعم ي
ً
عملهن .لذلك ،ليس مستغربا أن تسجل النساء العامالت المشاركات يف االستطالع تراجعا بمقدار  29نقطة يف
(وحواىل %60
الوظيف منذ بدء جائحة كوفيد ،19-وأن يعرب  %57من جميع النساء المشاركات
مجال الرضا
ي
ي
سنتي أو أقل من اآلن مرجعات سبب هذه النية
من النساء الملونات) عن نيتهن ترك جهات عملهن يف غضون
ر
ً
ً
كبيا من هؤالء
إىل انعدام التوازن ربي الحياة المهنية والشخصية يف المقام األول .كما أظهرت
النتائج أن عددا ر
ً
الوظيف فقط ،بل أن  %25منهن تقريبا يتدارسن ترك الحياة المهنية
النساء ال تساورهن الشكوك حول مستقبلهن
ي
برمتها.
تعرف عىل ّ
نحو بيئة عمل أفضلّ :
الجنسي
رواد المساواة ربي
ر
صغية
رغم أن السنة الماضية كانت مليئة بالتحديات بالنسبة للنساء العامالت ،كانت هناك بالمقابل مجموعة
ر
ً
ً
من أرباب العمل الذين ضاعفوا جهودهم يف بناء ثقافات اندماجية يف مؤسساتهم ،وقدموا قدرا كافيا من الدعم
للمستقبل الوظيف للنساء العامالت لديهم .وتمثل هذه المجموعة ما ُيعرف بـ ّ
الجنسي“،
”رواد المساواة ربي
ر
ي
ً
اللوات أكدن أن هؤالء ّ
ر
الرواد قد أوجدوا ثقافة مؤسسية تشجع
وقد أشارت إليها إجابات  %4تقريبا من المشاركات
ي
عىل االندماج والثقة يف ا لنساء العامالت باإلضافة إىل بيئة عمل تشعر النساء فيها أنهن يحصلن عىل مستوى
أفضل من الدعم.
فيما يىل الفوائد الثالث ألن تكون جهة العمل من ّ
الجنسي:
رواد المساواة ربي
ر
ي
•

الجنسي ّ
قيمن قدرتهن
 %70من النساء العامالت يف هذه المؤسسات الرائدة يف مجال المساواة ربي
ر
ً
ر
اللوات يعملن يف مؤسسات
نظياتهن
اإلنتاجية بأنها ”جيدة“ أو ”جيدة جدا“ مقارنة فقط بـ  %29من ر
ي
ُ
تقع ف مراتب متأخرة ف هذا المجال (ت ّ
عرف هذه الجهات المتأخرة بأنها مؤسسات ذات مستوى
ي
ي
متدت من االندماجية والثقة ،وتشكل  %31من عينة االستطالع).
ي

•

الجنسي ّ
قيمن مستوى
 %72من النساء العامالت يف هذه المؤسسات الرائدة يف مجال المساواة ربي
ر
ر
اللوات يعملن يف
نظياتهن
رضاهن
الوظيف بأنه ”جيد“ أو ”جيد للغاية“ مقارنة فقط بـ  %21من ر
ي
ي
مؤسسات تقع يف مراتب متأخرة يف هذا المجال.

•

الجنسي يخططن للبقاء
 %70من النساء العامالت يف هذه المؤسسات الرائدة يف مجال المساواة ربي
ر
ر
ف جهات عملهن خالل السنتي القادمتي أو ر
اللوات
اتهن
نظي
من
%
8
أكي من ذلك مقارنة فقط بـ
ر
ر
ر
ي
ي
يعملن يف مؤسسات تقع يف مراتب متأخرة يف هذا المجال.

يف هذا الصدد ،تستطيع جهات العمل اآلن اتخاذ العديد من اإلجراءات لمعالجة هذه المشكلة الحساسة .من أبرز
وتوفي خيارات ساعات عمل مرنة
هذه اإلجراءات إعطاء األولوية للتوازن ربي الحياة المهنية والحياة الشخصية،
ر
ً
بعيدا عن سياسات العمل ر
وتمكي النساء العامالت من النجاح يف حياتهن خارج
الميسخة يف ثقافة المؤسسة،
ر
مكان العمل ر
المهت تمكن
حت يتمكن من تحقيق النجاح يف مجال عملهن ،باإلضافة إىل إتاحة فرص للتطوير
ي
والخيات المعرفية المطلوبة.
النساء العامالت من بناء المهارات
ر
ختمت مايا رافع ،المديرة المسؤولة عن التنوع واالندماج ف ديلويت ر
الشق األوسط ،التعليق عىل نتائج هذه
ي
ي
ر
الدراسة بالقول:
الت يجب
ر
”تشي النتائج إىل أن المشاركات يف هذا االستطالع لديهن فكرة واضحة عن اإلجراءات ي
فف
تأثيات جائحة كورونا ر
اتخاذها لقلب ر
غي المتناسبة ربي الرجل والمرأة والعودة بها إىل نقطة التوازن الصحيح .ي
الوقت الحاض الذي تسع فيه المؤسسات إىل إعادة بناء بيئات العمل فيها ،فإن المؤسسات ر
توىل األولوية
الت
ي
ي
يف سياساتها وثقافتها المؤسسية إىل التنوع والمساواة وإدماج المرأة ،وتقدم الدعم الملموس إىل النساء العامالت
ر
ر
الت قد يحملها المستقبل عىل شكل جائحة كورونا
لديها ستكون أكي قدرة ومرونة يف مواجهة االضطرابات ي
الحالية .عالوة عىل ذلك ،فإنها بهذه األولويات تضع األساس المطلوب النطالق المرأة العاملة ودفع عجلة
الجنسي إىل األمام يف أماكن العمل“.
المساواة ربي
ر
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع واالطالع عىل النتائج الكاملة الستطالع ديلويت لعام  2021بعنوان
التاىلwww.deloitte.com/womenatwork :
رج زيارة الموقع
”تقرير النساء العامالت" ُ ،ي ر
ي
منهجية االستطالع:
ً
تأثي جائحة كوفيد19-
أجرت ديلويت ربي
نوفمي  2020ومارس  2021استطالعا للرأي شمل  5,000امرأة عاملة يف  10دول للوقوف عىل ر
ر
الجنسي يف جهات العمل من منظور
بي
المساواة
حالة
معرفة
إىل
االستطالع
هذا
عىل الحياة المهنية والشخصية للمرأة العاملة .كما هدف
ر
ر
ً
ر
الت تتخذها جهات العمل لدعم النساء العامالت لديها واالحتفاظ بهن وتمكينهن من التقدم
متقاطع عرضيا ،باإلضافة إىل أنواع اإلجراءات ي
الوظيف.
يف مسارهن
ي
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ر
وه رشكة بريطانية خاصة
يف هذا البيان
الصحف ،أي داللة إىل "ديلويت" ر
تشي إىل واحدة أو أكي من ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ي
محدودة بضمان وتتمتع شبكتها من ر
يرج االطالع عىل
الشكات األعضاء المرخص لها بشخصية قانونية مستقلة خاصة .ر
deloitte.com/aboutللحصول عىل وصف مفصل للهيكل القانوت لـديلويت توش توهماتسو المحدودة ر
والشكات األعضاء فيها .إن
ي
حي التوجه إىل الصحافة\ ر
النش.
المعلومات الواردة يف هذا البيان
الصحف صحيحة إىل ر
ي
عن ديلويت آند توش ر
(الشق األوسط) رشاكة ذات مسؤولية محدودة:
ر
ر
ه رشكة تابعة لديلويت شمال جنوب أوروبا رشاكة ذات
ديلويت آند توش (الشق األوسط) شاكة ذات مسؤولية محدودة (د إم إي) ي
ر
.
ه رشكة مرخص لها من قبل ديلويت توش
إي
س
ن
وديلويت
ص
وقي
األوسط
ق
الش
لمنطقة
بالنسبة
إي)
س
مسؤولية محدودة (ن
ر
ي
وه رشكة بريطانية خاصة محدودة بضمان.
توهماتسو المحدودة ،ي
الشكات الرائدة ف تقديم الخدمات المهنية اإلستشارية وقد تأسست ف منطقة ر
د إم إي ه واحدة من ر
الشق األوسط ويمتد وجودها منذ
ي
ي
ي
ً
سنة  ١٩۲٦يف المنطقة من خالل  26مكتبا" يف  14بلدا وتضم قرابة  ٥,٠٠٠رشيك ومدير وموظف .إن وجود رشكة د إم إي يف منطقة
ً
ّ
وقيص مكرّس من خالل ر
ر
للقواني والمراسيم المرعية اإلجراء يف البلد
الشكات الحائزة عىل ترخيص لتقديم الخدمات وفقا
الشق األوسط ر
ر
التابعة له وتتمتع بالشخصية القانونية المستقلة .ال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض و/أو إلزام رشكة د
الخاصي بهم وتكون هذه ر
الشكات والكيانات مسؤولة
إم إي .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو كيان بشكل مستقل مع العمالء
ر
تقصيها.
فقط عن أفعالها أو
ر
عن ديلويت
َ
ُ
ر
ر
وه
يستخدم اسم "ديلويت" للداللة عىل واحدة أو أكي من الشكات األعضاء المرخص لها من قبل ديلويت توش توهماتسو المحدودة ،ي
ر
ر
ألخية وكل من الشكات المرخص لها بشخصية قانونية
مجموعة عالمية من شكات األعضاء المرخص لها ،والكيانات المرتبطة بها .تتمتع ا ر
مستقلة خاصة بها .وال تستطيع ر
الشكات والكيانات المرخصة من قبلها إلزام بعضها البعض .وعند تقديم الخدمات ،تتعاقد كل رشكة أو
الخاصي بها ،وتكون هذه ر
تقصيها .ال تقدم ديلويت توش
الشكات والكيانات مسؤولة فقط عن أفعالها أو
كيان بشكل مستقل مع العمالء
ر
ر
ر
التاىل:
توهماتسو المحدودة أو ديلويت ن س إي أو د إم إي أي خدمات للعمالءُ .ي ر
رج مراجعة موقعنا االلكي ي
وت عىل العنوان ي
www.deloitte.com/about

تعتي ديلويت رشكة عالمية رائدة يف مجال التدقيق والمراجعة ،واإلستشارات اإلدارية والمالية ،وخدمات إستشارات المخاطر ،خدمات
ر
وه توفر خدماتها ألربــع من ربي خمس رشكات عىل قائمة مجلة فورتشن العالمية ألفضل  ٥٠٠رشكة،
الرصائب والخدمات
المتعلقة بها .ي
ر
ر
مهنت
بفضل شبكة عالمية ميابطة من رشكات األعضاء المرخص
لها يف أكي من  ١٥٠دولة .رللحصول عىل المزيد من التفاصيل حول ر ي
التاىل.www.deloitte.com :
اإليجات يف مختلف القطاعاتُ ،ي ر
ديلويت الـ  ٣٠٠٠٠٠وأثرهم
رج مراجعة موقعنا االلكي ي
ري
وت عىل العنوان ي
الصحف صحيحة يف وقت إرسالها للصحافة.
المعلومات الواردة يف هذا البيان
ي
ر
ر
يرج إرسال رسالة رد إىل المرسل تحمل عبارة " "Unsubscribeيف خانة الموضوع.
اإللكيونية ،ر
تلف الرسائل
للتوقف عن ي
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