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Postrzeganie przez pracodawców kobiet-pracowników i wyzwania, przed którymi 

stoją. 

 

Uczestnictwo i produktywność kobiet na rynku pracy w Omanie są bardzo niskie i silnie 

przechylone w kierunku sektora rządowego. W sektorze firm prywatnych pracuje niewiele 

kobiet, a przyczyny tak niskiej ich liczby w tej gałęzi gospodarki pozostaje nieznana.                          

Z perspektywy uczestnictwa i ustawodawstwa warto jest zrozumieć wyzwania z jakimi 

mierzą się kobiety szczególnie w Świecie Arabskim. Autorzy artykułu badają postrzeganie 

przez pracodawców pracowników płci żeńskiej i wyzwań z jakimi się mierzą, w kontekście 

wysiłków rządu mających na celu zwiększenie zakresu kobiecej siły roboczej na Bliskim 

Wschodzie. Dane potrzebne do badania zebrano w trakcie wywiadów przeprowadzonych                

z najwyższym kierownictwem (pracodawcami) z 28 organizacji działających w dwóch 

głównych miastach Omanu. Wyniki analizy pokazują, że pracodawcy ogółem                                     

są pod wrażeniem pracowników płci żeńskiej w Omanie, zwracają oni jednak uwagę na wiele 

wyzwań, z jakimi muszą zmierzyć się pracujące kobiety. Badanie zsyntetyzowało                       

i pogrupowało te wyzwania postrzegane przez pracodawców w następujące kategorie: 

naturalne i psychologiczne usposobienie kobiet, ich stosunek w trakcie pracy, wyzwania 

pojawiające się po wyjściu za mąż, bariery społeczno-kulturowe, natura i miejsce pracy, 

przygotowania i zarządzanie organizacji, stronniczość lub uprzedzenia ze strony 

pracodawców, oraz kwestie związane z równowagą pomiędzy życiem zawodowym                             

i osobistym. Autorzy w artykule sugerują, iż skoro uczestnictwo kobiety w rynku pracy 

sektora rządowego jest tak znaczące, mogą one być zachęcone do podjęcia zatrudnienia                 

w sektorze prywatnym, jeśli tylko powstaną przepisy prawa, które będą zabezpieczać 

interesy kobiet. Niniejsze badanie jest jednym z pierwszych poświęconych uczestnictwu 

kobiet w rynku pracy w Omanie. Podczas gdy większość literatury na temat równowagi 

praca-dom reprezentuje głównie zachodnie spojrzenie, niniejsza analiza podkreśla 

najważniejsze kwestie tego zagadnienia w Omanie i uzupełnia pewne ważne luki istniejące 

pomiędzy Zachodem a Bliskim Wschodem poprzez skoncentrowanie się na pracy kobiet, 

dzieleniu przez nie obowiązków zawodowych i rodzinnych oraz przepisach prawa. 


