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 خودکشی در ژاپن

 جمشید جمشیدی

 

 . (1شکل )بشمار می آیددر ژاپن خودکشی در رده ششم از علل مرگ و میر   -پیش گفتار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هزار جمعیت111در هر  9115تا  1591منحنی نوسان علل مرگ و میر در مرد و زن از سال   1شکل    

 

است که دولت و ژاپن هزار خودکشی در سال یکی از معضالت بزرگ اجتماعی  03بیش از   

 03ژاپن در بین . اجتماعی مربوطه این کشور را با چالش روبرو می کنداجرائی بخش های 

در از آمار بسیار باالی خودکشی  ،پس از کره جنوبی و مجارستان در رتبه سوم OECD1کشور 

مرد و   29 نشان می دهد که  332 آمار سال .  برخوردارستهزار نفر جمعیت  133هر 

بد نیست بدانیم یونان در بین . هزار نفر جمعیت دست به خودکشی زده اند 133زن در هر  1391

 394 در یونان .در سال مشابه از کمترین آمار خودکشی برخوردار بوده است OECDکشور  03

 (.همانجا)دهزار نفر جمعیت خودکشی کرده ان 133زن در هر  394مرد و 

 

 9119آمار خودکشی سال 

آمار مرگ و میر بر اثر خودکشی در  سال  0اداره پلیس ژاپن 310  مارس 13روز  -نمای کلی

 11برای اولین بار پس از   31 طبق این آمار تعداد خودکشی ها در سال . را اعالم کرد  31 

                                                                 

1 Organization for Economic and Co-operation and Development(OECD) 
2 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_OECD_countries_by_suicide_rate 
3 http://www.npa.go.jp/toukei/index.htm 
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منحنی نوسان   شکل . شده استهزار نفر گزارش  03درصدی کمتر از  291سال با کاهش 

سال پیش  11آمار خودکشی از . دهد میالدی نشان می  31 تا  1248خودکشی ها را از سال 

این آمار همچنان علی رغم نوسانات خفیفی به روند خود . هزار نفر بوده است 03ساالنه بیش از 

الدی برابر می  31 در سال  سال برای اولین بار آمار خودکشی 11پس از . ادامه می داده است

آمار ماهانه  .کاهش داشته استدرصد   29 یا نفر 520  نسبت به سال پیش که نفر 5414  با

 2 3 بیشترین و ماه دسامبر  %(092 )نفر 144 خودکشی نشان می دهد که ماه مارس 

برابر  91 طبق آمار اداره پلیس مردان  .را داشته استخودکشی کمترین تعداد  %(1495)نفر

 .زنان خودکشی می کنند

در سال های رابطه خودکشی را با گروه سنی قربانیان  0شکل   -سن و شغل قربانیان خودکشی

آشکار است   31 سال در  همان گونه که از منحنی خودکشی ها .نشان می دهدمورد مطالعه 

تعداد خودکشی ها با صعود . بدون استثناء اتفاق افتاده است یتا سالمند ن کودکیسنی ازخودکشی 

 3258%)1592 سال 83دهه سنی خودکشی ها در گروهبیشترین تعداد . سن افزایش یافته است

، گروه سنی (مورد 3884%)1894 سال 13دهه  گروه سنیدر ادامه . اتفاق افتاده است (مورد

، گروه (مورد 0541%) 109سال  03، گروه سنی دهه (مورد 3818%)1898سال 33دهه 

بوده  (مورد 145%)91 سال  12و گروه سنی کودکان تا ( مورد 0333%)1395سال  3 سنی 

گو این که تعداد خودکشی ها در گروه سنی کودکان نسبت به سال قبل کاهش داشته است  .است

 .استو درد آور این اتفاق در ذات خود سبب تاسف بسیار 

بیشترین تعداد خودکشی . آمار خودکشی ها در رابطه با شغل قربانین را نشان می دهد 3شکل 

شده  مستخدمدر ادامه قشر . بیکاران اتفاق افتاده است در قشر( مورد 18811%)1294ها، 

و باالخره جمعیت ( مورد 22  %)490خانگی  شاغلین، شاغلین آزاد و (مورد 1 %53)898 

 میالدی 9119الی  1568منحنی نوسانات ساالنه مرگ و میر بر اثر خودکشی از سال   9شکل         

 (آمار اداره پلیس)                

9111 1568 
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 .دست به خودکشی زده اند( %091)  مورد 251آموزان دانش

 

 

 

چون قربانی خودکشی در قید حیات نیست بررسی علل و انگیزه تمام    -انگیزه و علل خودکشی

گروه سنی دهه  -منحنی خودکشی ها در سال های مورد مطالعه در رابطه به گروه سنی قربانیان 3شکل 

سال به باال نشان  01در شکل آمار خودکشی ها از ) بیشترین تعداد خودکشی ها را داشته استسال  01

 (.داده شده است

در قشر بیکاران بیشترین تعداد  -ناآمار خودکشی ها در رابطه با شغل قربانی 4شکل 

 .خودکشی ها دیده شده است

 نامعلوم
 بیکار

 دانش آموزان
 مستخدمین

 خانوادگی. شاغلین آزاد

9119 

9119 9117 

1565 

 15تا سال،  91دهه  سال،  31دهه  ،الاب هب سال 01 سال، 41دهه  سال،  01دهه : گروه های سنی

 سال

 کل قربانیان
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مدارک بجا مانده از جمله وصیت نامه ها و اوراق و قرینه های . خودکشی ها بسیار مشکل است

انگیزه  . ده استکرقابل تشخیص را مورد خودکشی   3811 یا % 53قابل تفسیر انگیزه  

 اهم علل یا انگیزه های  1شکل . یص داده شدمورد خودکشی نامعلوم تشخ 30 5یا % 8 

 .خودکشی را نشان می دهد

 

 

مورد انگیزه  3811 از . بوده استمسایل مربوط به سالمتی شخص بیشترین انگیزه خودکشی 

مسایل اقتصادی و  .عامل سالمتی سبب خودکشی شده است% 32یا  2 108قابل تشخیص تعداد 

مسایل . از قربانیان انگیزه خودکشی تشخیص داده شد% 12یا  12 1برای مشکالت زندگی 

بوده عامل خودکشی % 2یا    35 و مشکالت کاری برای % 11یا   3342خانوادگی برای 

های دیگر می توان از مسایل روابط جنسی و مشکالت محیط آموزشی به عنوان انگیزه . است

 نفر که بر اثر مسایل محیط آموزشی به خودکشی 315از میان تعداد . برای خودکشی نام برد

 .سال بوده اند 12در گروه سنی تا آن ها نفر  143دست زدند 

 

 جمعبندی

          5414 هزار نفر یا  03کمتر از   31 در سال پس از پانزده سال آمار خودکشی در ژاپن  -1

 .مورد گزارش شده است

    تعداد قربانیان خودکشی با افزایش سن نسبت مستقیم داشته و بیشترین موارد خودکشی در  -9

ط به گروه سنی تا از کل خودکشی ها مربو% 91 یا  145. سال بوده است 83گروه سنی دهه 

 منحنی نوسانات ساالنه علل و انگیزه خودکشی   9شکل                

9119 

 سالمتی

 اقتصادی

 زندگی

 نوادگی اخ

 جنسی

 9117 آموزشی
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 .سال بوده است 12

 . از قربانین خودکشی را قشر بیکار تشکیل می دهند% 83نزدیک به  -3

 . مسایل مربوط با سالمتی انگیزه نزدیک به نیمی از قربانیان خودکشی را تشکیل می دهد -4

 

 اوساکا 310 مارس                                                                           


