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أداة
أثر عمل األطفال النفسي االجتماعي1 

ميكن أن يؤثر عمل األطفال بشكل خطير على منو األطفال االجتماعي والعاطفي وعلى رفاهيتهم. وقد تُلحق 
جوانب عمل األطفال اخملتلفة األذى بوضعهم النفسي واالجتماعي. قد يتسّبب تأثير األخطار النفسية واالجتماعية 

بإجهاد كبير، وإن لم يتّم تخفيفها قد يطّور األطفال مشاكل يف الصّحة العقلّية تتطلّب دعًما متخصًصا. غالًبا ما 
يعاني األطفال املنخرطون يف أسوأ أشكال عمل األطفال من أحداث مجهدة للغاية بشكل خاص مثل االنفصال عن 

والديهم والتعّرض لإلصابة والعنف اجلنسي وغيرها من املواقف الصادمة.

األخطار النفسية واالجتماعية
ــه مــؤذي.  قــد تكــون جوانــب مختلفــة مــن مضمــون العمــل مضمون العمل يشــير تعريــف عمــل األطفــال إلــى أّن

خطــرة علــى األطفــال وتشــمل انخفــاض قيمــة العمــل وقلـّـة اســتخدام املهــارات وعــدم وجــود تنــوع 
يف املهــام والتكــرار يف العمــل والغمــوض وعــدم وجــود فرصــة للتعلــم وطلبــات تتطلــب اهتمــام كبيــر 
والطلبــات املتضاربــة واملــوارد غيــر الكافيــة. قــد يقــّوض العمــل املمــّل أو املتكــرر تقديــر األطفــال 
لذاتهــم ويعرقــل فرصهــم يف تطويــر املهــارات املعرفيــة واالجتماعيــة وقــد يــؤدي حتــى إلــى القلــق 
واالكتئــاب واالســتياء واعتــال الصحــة العقليــة بشــكل عــام. يعمــل عــدد كبيــر مــن األطفــال يف 
أســوأ أشــكال عمــل األطفــال ويجــدون أنفســهم يف مواقــف خطــرة للغايــة ويف ظــروف اســتغالية 
ومســيئة لهــم حيــث يتعّرضــون لإلهانــة والوصــم والرفــض مــن قبــل أصحــاب العمــل أو األقــران 
أو اآلخريــن يف املــدارس واجملتمــع احمللــي. قــد يتــّم وصــم الفتيــات والفتيــان الذيــن تعرضــوا 
لاعتــداء اجلنســي أو الذيــن ارتبطــوا بجماعــات أو قــوات مســلحة بــدالً مــن أن يتــّم دعمهــم ممــا 

يزيــد مــن اســتبعادهم االجتماعــي.
يعــّد عــبء العمــل الكبيــر و وتيرتــه العاليــة مــن املصــادر الشــائعة املســّببة لإلجهــاد لــدى األطفــال. عبء العمل ووتيرته

ــا أو يتضمــن ســاعات عمــل  يعنــي عــبء العمــل الكبيــر العمــل الــذي يتطلّــب مجهــوًدا بدنًيــا عالًي
طويلــة. يف حــن تنطــوي وتيــرة العمــل العاليــة علــى مهــام صعبــة أو وجــوب أداء عــدد مــن أنــواع 
املهــام اخملتلفــة يف نفــس الوقــت أو يف نفــس مــكان العمــل. قــد يــؤدي عــبء العمــل و وتيرتــه إلــى 

مســتويات عاليــة مــن الضيــق واألمــراض املرتبطــة باإلجهــاد لــدى األطفــال.
نوبات العمل 

وساعات العمل 
الطويلة

قــد يشــمل عمــل األطفــال العمــل يف نوبــات مبــا يف ذلــك العمــل ليــلًا أو العمــل لســاعات طويلــة أو 
يف نوبــات متعاقبــة أو غيــر متوّقعــة تخــّل بأمنــاط راحــة األطفــال ونومهــم. نتيجــة لذلــك، قــد يعاني 
األطفــال مــن مســتويات عاليــة مــن الضيــق والتعــب واإلرهــاق. قــد يؤثــر العمــل التناوبــي أيًضــا 
علــى قــدرة األطفــال علــى الذهــاب إلــى املدرســة والتركيــز ويتســّبب ذلــك بضعــف األداء املدرســي 

والتســرب املدرســي وقــد يزيــد حتــى مــن احتمــال وقــوع حــوادث يف العمــل.  
غالًبــا مــا يتمّتــع األطفــال املنخرطــون يف عمــل األطفــال، وال ســيما يف أســوأ أشــكال حتّكم

عمــل األطفــال، بتحّكــم محــدود بالقــرارات املؤثــرة علــى حياتهــم. وقــد يكــون لديهــم قــدرة 
محــدودة علــى التحّكــم بأنشــطة عملهــم أو عــبء العمــل. ويف بعــض األحيــان يتــّم ابعادهــم 
قســًرا وفصلهــم عــن عائاتهــم وأصدقائهــم وممارســاتهم الثقافية. قد يصابــون باالرتباك 
بســبب املواقــف اجلديــدة والروتــن اليومــي ومتطلبــات )العمــل( غيــر املألوفــة. ميكــن 
ــاب واإلجهــاد  ــق واالكتئ ــى الشــعور بالقل ــة الوســيلة إل ــم ومحدودي ــاب التحّك ــؤّدي غي أن ي
املرتبــط بالعمــل والامبــاالة واإلرهــاق واعتــال الصحــة البدنيــة وتدنــي احتــرام الــذات.

تحالف
حامية الطفل
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األطفــال البيئة واملعدات صحــة  علــى  مباشــرة  األطفــال  بعمــل  املرتبطــة  اجلســدية  األخطــار  تؤّثــر 
وإجهادهــم ورفاهيتهــم النفســية واالجتماعيــة. ينطــوي عمــل األطفــال عــادًة علــى أخطــار 
كيميائيــة وجســدية وأخطــار مرتبطــة بهندســة بيئــات العمــل وأخــرى بيولوجيــة ونفســية 

ــى حــد ســواء: ــة عل ــة والعقلي ــى الصحــة البدني ــر عل قــد تؤث
تؤثر املواد السامة على تطّور اجلهاز العصبي واألداء النفسي لألطفال.	 
ــة 	  ــات الصاخب ــة والبيئ ــة واملســاحة الضّيق ــر الصحي ــل غي ــن العم تشــّكل أماك

عــام؛  بشــكل  األطفــال  صحــة  علــى  مخاطــر  والتهويــة  اإلضــاءة  وســيئة 
املعنويــات. وتثبيــط  والتعــب  اإلجهــاد  مــن  العوامــل  هــذه  وتزيــد 

قــد يتســّبب اســتخدام األدوات اخلطــرة مــن دون أخــذ احتياطــات الســامة 	 
الكافيــة باإلجهــاد واخلــوف مــن احلــوادث. قــد يصــاب األطفــال بصدمــة 
نفســية بســبب تعّرضهــم أو مشــاهدتهم حلــوادث خطيــرة. يعتبــر األطفــال 
األســماك  وصيــد  التعديــن  مثــل  قاســية  ظــروف  يف  يعملــون  الذيــن 

مســتضعفن بشــكل خــاص.
قــد تــؤدي اإلصابــات اخلطيــرة أو العاهــات الدائمــة املرتبطــة بحــوادث العمــل 	 

الوصــم. أو  العزلــة  خطــر  زيــادة  إلــى 
يتغّيــر أثــر التعــّرض لألخطــار اجلســدية بحســب عمــر الطفــل ومســتوى نضجــه وعوامــل 
أخــرى مثــل صحتــه وأيــة حــاالت مرضيــة ســابقة. بشــكل عــام، يكــون األطفــال األصغــر 
ســًنا يف خطــر أكبــر بســبب التغيــرات اجلســدية والنفســية الســريعة التــي ميــّرون بهــا، غير 
أّن املراهقــن غالًبــا مــا يتعرضــون ألخطــار متعــددة أو يســتخدمون معــدات أكثــر خطــورة 

أو يعملــون لســاعات أطــول. 

العاقات مع 
اآلخرين

تُعــّد العاقــات مــع اآلخريــن يف العمــل ضروريــة للصحــة الفرديــة والتنظيميــة. ميكــن 
أن تكــون عاقــات العمــل الســيئة أو املســيئة مصــدًرا رئيســًيا لإلجهــاد بالنســبة إلــى 
األطفــال املنخرطــن يف عمــل األطفــال، فهــم غالًبــا مــا يعانــون مــن مســتويات عاليــة مــن 
اإلهمــال العاطفــي، فضــًا عــن ســوء املعاملــة والتنمــر والعنــف اجلســدي واجلنســي. قــد 
ــى  ــؤدي إل ــن وي ــع اآلخري ــال األخــرى م ــات األطف ــى عاق ــا عل ــال أيًض ــل األطف ــر عم يؤّث
العزلــة االجتماعيــة يف اجملتمــع أو يف املدرســة واالســتبعاد مــن مجموعــات األقــران وعــدم 

احلصــول علــى الدعــم االجتماعــي. 
ظروف العمل غير 

املستقرة
ميكــن أن يُِضــّر انعــدام األمــن الوظيفــي وضعــف األجــور والغمــوض برفاهيــة الشــخص 
النفســية واالجتماعيــة وصحتــه العقليــة. غالًبــا مــا يتعــّن علــى األطفــال املنخرطــن يف عمــل 
األطفــال التعامــل مــع مجموعــة مــن حــاالت عــدم األمــان والتــي تشــمل انعــدام األمــن املالــي 
وغيــاب العقــود الرســمية وغيــاب اإلجــازات املرضيــة أو االجــازات املدفوعــة األجــر وغيــاب 

احلمايــة القانونيــة ضــد االســتغال وغيــاب عــام للرعايــة والدعــم يف مــكان العمــل. 
يؤثــر تضــارب متطلّبــات العمــل واملســؤوليات يف املنــزل بشــكل كبيــر علــى األطفــال. غالًبــا مــا تقاطع املنزل والعمل  

يتحّمــل األطفــال، وخاصــة املراهقــات، مســؤوليات منزليــة وتقــدمي رعايــة كبيــرة إلــى جانــب 
ــم،  ــة واالهتمــام والدعــم والتشــجيع ألطفاله ــّدم األهــل الرعاي ــا يق األعمــال األخــرى. عندم
ــر  ــات غي ــك، عندمــا يضــع األهــل توقع ــال. ومــع ذل ــه األطف ــي من ــذي يعان ــاد ال يخــّف اإلجه
منطقيــة لألطفــال ويعاقبونهــم عندمــا يفشــلون يف حتقيــق هــذه التوّقعــات، ميكــن أن يُســّبب 
“تقاطــع املنــزل والعمــل” مســتويات عاليــة مــن اإلجهــاد لــدى األطفــال. بالنســبة إلــى األطفــال 
الذيــن يعملــون داخــل عائاتهــم، غالًبــا مــا تكــون منازلهــم هــي مــكان عملهــم، ويف هــذه 
احلــاالت تتاشــى احلــدود املفروضــة علــى وقــت األطفــال ووالئهــم. يف حــن ميكــن للعمــل مــع 
العائلــة أن يعــّزز الهويــة الشــخصية والرفاهيــة النفســية واالجتماعيــة، يصبــح هــذا العمــل، 
إذا كان مفرًطــا أو اســتغالًيا أو مســيًئا، مصــدر خطــر أكبــر لألطفــال املنخرطــن فيــه ألنهــم 

ــم. يُحرمــون بذلــك مــن املصــدر األساســي لألمــان العاطفــي والتنشــئة االجتماعيــة والتعلّ

مقتبــس مــن البرنامــج الدولــي للقضــاء علــى عمــل األطفــال )2014( )إيبــك( ملنظمــة العمــل الدوليــة. تقييــم األخطــار النفســية واالجتماعيــة وتأثيــر عمــل األطفــال وإرشــادات التوعيــة 
حــول الــرق احلديــث وحتديــد الضحايــا اخلــاص بــوزارة الداخليــة البريطانيــة

https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_19055/lang--en/index.htm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/655504/6.3920_HO_Modern_Slavery_Awareness_Booklet_web.pdf
https://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_IPEC_PUB_19055/lang--en/index.htm

