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ﺧﺒﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﯾﮕﺮ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﯾﺮان ﭼﻨﺪان ﻋﺠﯿﺐ و ﻧﺎدر ﻧﯿﺴﺖ .در ﻃﻮل ﺳﺎل  ،۴۹دﺳﺖﮐﻢ  ۳۱داﻧﺶآﻣﻮز در اﯾﺮان دﺳﺖ
ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زدﻧﺪ و ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﺷﺶ ﺧﻮدﮐﺸﯽ« ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ،ﻋﺪم ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﯾﺎ ﮐﻨﮑﻮر و اﺣﻀﺎر
واﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ »و ﻋﻠﺖ ﺳﻪ ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﺰ« ﺳﺮزﻧﺶ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺧﺴﺘﮕﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ و دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ »اﻋﻼم ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آﻣﺎری ﮐﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ داﻧﺸﻮر ،ﻋﻀﻮ ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در  ۸آﺑﺎن  ۴۹۳۱اﻋﻼم ﮐﺮده ،از ﺳﺎل  ۱۸۳۱ﺗﺎ  ۳۸۳۱ﺗﻌﺪاد  ۱۱۱ﮐﻮدک در
اﯾﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯿﺎن  ۸ﺗﺎ  ۳۱ﺳﺎل ﺳﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ۹۵ .ﻧﻔﺮ از
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺴﺮ و  ۲۵ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ دﺧﺘﺮ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان در ﺻﺪر اﺧﺒﺎر
ﺣﺎﻻ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ او در راه ﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﺪرﺳﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ زده اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ روی ﺑﺮﮔﻪ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺳﺎﯾﻠﺶ را ﻣﯿﺎن دوﺳﺘﺎﻧﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ.دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪ را در
ﺑﺎزرﺳﯽ ﺟﯿﺐﻫﺎی اﯾﻦ دﺧﺘﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ «:وﺳﺎﯾﻠﻢ را ﺑﯿﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ دارم ،اﮔﺮ ﺧﻮدم را
ﻣﯽﮐﺸﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدم اﺳﺖ».
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﻨﺪ ﭼﯿﺴﺖ؟ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮس او از ﺗﻨﺒﯿﻪ ﭘﺪر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﺧﺮاج
ﺷﺪﻧﺶ از ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﻮده .ﻣﺪرﺳﻪ او را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﺮاج ﮐﺮده و او ﻫﻢ ﺧﻮدش را از ﻃﺒﻘﻪ ﭼﻬﺎرم ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮده و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﺪر اﯾﻦ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را دﻟﯿﻞ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮش ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده « :او ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮس از ﻣﻦ و
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا دوﺑﺎره ﺗﻨﺒﯿﻬﺶ ﮐﻨﻢ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زده اﺳﺖ».
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ،ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﺪرش را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺪر ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﺎ دﺧﺘﺮش ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮده اﺳﺖ .دوﺑﺎره او را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎر دﺧﺘﺮ وﺳﯿﻠﻪای ﻣﻤﻨﻮع ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻣﺪرﺳﻪ دﺧﺘﺮ را ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از ﮐﻼس اﺧﺮاج ﮐﺮده ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ اﯾﻦ
داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﺸﻬﺪی ﭼﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮده ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ اﺧﺮاج ﺷﻮد.
 ۷۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻫﻢ ﯾﮏ دﺧﺘﺮ  ۳۱ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮد را از ﭘﻠﯽ در ﺗﻬﺮان ﭘﺮﺗﺎب ﮐﺮد و در دم درﮔﺬﺷﺖ .روز ﯾﮏ ﺷﻨﺒﻪ  ۹۱اردﯾﺒﻬﺸﺖ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮان
 ۴۱ﺳﺎﻟﻪای در ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻮره ﻣﻮﺳﻮی ﺷﻬﺮ ﻣﺮﯾﻮان ،در زﯾﺮزﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺪری ﺧﻮد را ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺖ.
اﮔﺮ رد اﺧﺒﺎر را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ رواﯾﺖﻫﺎ ﻓﺮاوان اﺳﺖ.
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻗﺎﺗﻞ دﺧﺘﺮان
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻣﺎری ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪه در ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ .ﻃﺒﻖ اﯾﻦ آﻣﺎر ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﯿﺸﮕﺎم ﻣﺮگ دﺧﺘﺮان
ﻧﻮﺟﻮان در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۹۱ﺳﺎل ﺑﻮدهاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﮑﻪ در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎدهای ،ﺑﯿﻤﺎری و ﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﻤﯿﺮﻧﺪ ،در
اﺛﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
در ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎ ،اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪآوری ﻋﻠﺖ اﮐﺜﺮ ﻣﺮگﻫﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ و ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎل  ۰۰۰۲اﺳﺖ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ از ﻓﺮزﻧﺪآوری ﺟﻠﻮﺗﺮ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ .در اروﭘﺎ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻗﺎﺗﻞ اول دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان اﺳﺖ .در آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺣﺘﯽ ﺟﺰو ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﭼﻮن ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﻣﺎدران و اﯾﺪز ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﯽ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وﻟﯽ در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺟﻬﺎن ،ﺑﻪﺟﺰ آﻓﺮﯾﻘﺎ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺟﺰو ﺳﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻣﺮگ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۵۱ﺗﺎ  ۹۱ﺳﺎل اﺳﺖ.
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻧﺘﻈﺎرات از دﺧﺘﺮان
ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﺪارد .درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در اﯾﺮان ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﯿﺶ از دﺧﺘﺮان اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻣﺮوری ﺑﺮ رواﯾﺖﻫﺎی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه درﺑﺎره ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در ﻣﻮاردی ﻋﻠﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮان ﺑﺎ ﭘﺴﺮان ﺗﻔﺎوت دارد .ﺳﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﺳﻦ ﺣﺴﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در
اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﻣﺪرﺳﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ و ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮﻧﺪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و آرزوﻫﺎﯾﺸﺎن را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ آن
ﮐﻨﻨﺪ.رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای دﺧﺘﺮان ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان را ﻧﺪارﻧﺪ.
ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻏﻠﺒﻪ ﺳﻨﺖ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﺘﺮان ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺳﺮﻧﺦﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮک اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎرات و ﺗﻮﻗﻌﺎت ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﯽ از
دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ .ﻓﺸﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎ و رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ،
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ،اﺟﺒﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ازدواج در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎرات و ﻣﺸﮑﻼت اﺳﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮده ،ﮐﺴﺎﻧﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻫﻞاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺧﺘﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﻫﻮاز در
ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺧﻮد را از ارﺗﻔﺎع ﭘﺮت ﮐﺮد ،ﮐﻤﺘﺮ ﭘﺴﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰهاش از ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺑﺎﺷﺪ.
ازدواج در ﮐﻮدﮐﯽ دﺧﺘﺮان را از ﻫﻤﺴﺎﻻن ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻌﺮض راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ زودﻫﻨﮕﺎم و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ازدواج
دﺧﺘﺮان را ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ازدواج اﺟﺒﺎری ﺗﻦ ﺑﺪﻫﻨﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﯾﯽ و ﻋﺸﺎﯾﺮی ﺧﻮد را آﺗﺶ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در اﺳﺘﺎنﻫﺎی اﯾﻼم،
ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ،و ﻫﻤﺪان اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻮدﺳﻮزیﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آزارﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ و ﺗﺠﺎوز دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از دﺧﺘﺮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺗﺠﺎوز ﯾﺎ آزار ﺟﻨﺴﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻀﺎﻋﻒ رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد آﻣﻮزﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ دﺧﺘﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻧﻮع آزارﻫﺎی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮز ﺗﺠﺎوز و آزار را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪﻫﻨﺪ و از ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺑﮑﺎرت ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻓﺮد
ﻣﺘﺠﺎوز ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺳﺮزش ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﻮرد ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ،ﻓﺸﺎر ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺠﺎب و
ﺗﻨﺒﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮازم آراﯾﺶ ،ﻓﯿﻠﻢ و ﺳﯽ دی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﻮرد دﺧﺘﺮان
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻏﻤﺎض ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ دﺧﺘﺮ  ۲۱ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﻬﺪی ،ﺗﺮس از ﻫﻤﺮاه ﺷﺪن ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﯽ دارد.

