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  فاجعه اجتماعی در مدارس ژاپن
  

  نگارش جمشيد جمشيدی

آمار اذيت و آزار دانش آموزان را در  ١و علوم ژاپن ، ورزشوزارت فرهنگ ٢٠١٧ اکتبر ٢۶
مدارس اعالم کرد که نشان از فاجعه بزرگ اجتماعی در مراکز آموزشی کودکان در اين کشور 

  های دانش آموزانپرسشنامه  را نشان می دهد که از جمعبندیجدول زير آمار اعالم شده . ٢دارد
  . بدست آمده است مدرسه در سراسر کشور ٣٨٠٠٠

  
افزايش نسبت (دبستان

  )به سال قبل

افزايش (متوسطه

  )نسبت به سال قبل

افزايش (دبيرستان

نسبت به سال 

  )قبل

مدارس ديگر 

افزايش (

سبت به «

  )سال قبل

افزايش ( جمع کل

  )نسبت به سال قبل

آمار (خودکشی

  )پليس

٨(٢٣٧٩٢١۶١١٨٠٧(٧١٣٠٩  )٢٢٩(  ١٢٨٧۴)٢١٠(  ١٧٠۴)۴١٠٠٠٠٠(٣٢٣٨٠٨  )٣٠(  ٢۴۴)٣۴٨(  

  
اذيت و . مورد بوده است ٣٢٣٨٠٨در مدارس سراسر ژاپن بالغ بر  جمع کل موارد اذيت و آزار

مورد  ١٠٠٠٠٠ حدودکه  اين رقمآزار در مدارس هر ساله سير صعودی را طی کرده است و 
در  )٢٣٧٩٢١(بيشترين موارد . است سال گذشته سابقه نداشته ٣٠در  استتر از سال قبل بيش

هر چه دانش آموزان بزرگتر می شوند موارد اذيت و آزار . )شکل(افتاده استدبستان ها اتفاق 
  .در بين آن ها کاهش می يابد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 کوچک و بزرگ از جمله خشن فيزيکی، وزارت خانه اذيت و آزار را هر گونه درگيری های
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ميان دانش آموزان که سبب رنجش های روحی روانی و جسمانی آن ها شود تعريف  اخالقی را
های  و دست اندازی خره و توهينمس گوئی،ناسزا، به غير از دعواهای خشن خطرناک. می کند
و نيز از جمله اذيت چه بطور مستقيم يا از طريق ارتباطات اينترنيتی و گوشی های تلفن فردی 
. دانش آموز دست به خودکشی زده اند ٢۴۴تعداد  ٢٠١۶متاسفانه در سال . بشمار می آِيدآزار 

نشده است اما اذيت و آزار در  کاويدهبا وجود اين که علت دقيق خودکشی ها در اين گزارش 
مسايلی از جمله اختالفات . استقيد شده قابل توجه خودکشی دانش آموزان مدارس يکی از علل 

ط مدرسه و بی اعتمادی نسبت به جامعه و غيره نيز از جمله خانوادگی و سرخوردگی از شراي
  .عللی بشمار می آيد که با پيامد خودکشی همراه بوده است
نفر گزارش داده است که نشان از  ٣٨۴اما پليس تعداد خودکشی دانش آموزان را بيشتر به تعداد 

   .مواردی  دارد که وزارت خانه از وقوع آن ها بی خبر بوده است
گسترده هر گونه اذيت و آزار کوچک و بزرگ را به و گزارش چه وزارت علوم کشف اگر 

مدارس گوشزد می کند اما سياست های روشنی برای جلوگيری از وقوع آن ها توصيه نشده 
از اقدامات جلوگيرانه اين موارد و گزارش ظاهراً مدارس با گذاشتن وقت زياد برای کشف . است

  .الزم غافل هستند
نفر  ١٠٠٠گزارش وزارت خانه روشن می کند که بيشترين مورد اذيت و آزار دانش آموزان از 

  . بوده استنفر  ۵O٠نفر و کمترين تعداد در استان کاگاوا  ٩۶O٨در استان کيوتو، 
  

بسيار مشتاقم بدانم اذيت و آزار دانش آموزان توسط فرد بدون هيچ  :نکته ای از طرف نويسنده
بسيار شنيده ام که دانش آموزان نيز . گروهی صورت می گيرد يا خيرو تحريک گونه پشتوانه 

اذيت و آزار در . مايلند دسته يا گروه های خود را تشکيل بدهند و بصورت گروهی عمل کنند
بيشتر آن موارد به نحوی با پشتوانه گروهی توسط فرد . می شودميان بزرگ ساالن هم مشاهده 

ئی که ژاپنی ها بازتاب دهنده رفتار و ذهنيات گروهی هستند که به از آن جا. صورت می گيرد
آن تعلق دارند، با پشتوانه تحريک گروهی، فرد ممکن است دست به اذيت و آزار فرد ديگری 

  . اين رفتار چه بسا با معنای انتقام گروهی هم همراه است. بزند که متعلق به گروه ديگری است
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