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Objectives Advances in the electronic communication technologies, despite a lot of benefits, have ex-
posed the youth to some threats such as sexting. This study aimed to determine the youth access to 
mobile phone and the prevalence of sexting in high school students in Rafsanjan City, Iran.
Methods The study was a cross-sectional local survey of 944 high school students in Rafsanjan using 
stratified cluster sampling method. The survey tool was a questionnaire of texting and sexting quantity 
and quality. The obtained data entered the SPSS V. 16 and analyzed using Chi square and t-test.
Results Out of 994 samples, 10.9% did not access to mobile phone. About 62.7% of samples had smart 
phones and internet access via mobile phones. In last six months, 34.7% of samples had sent sext and 
15.7% had received sext. There was a statistical significant relationship between sending (P<0.0001) and 
receiving sext (P<0.0001) and the total number of texting per day.
Conclusion Iranian youths have a wide access to mobile phones and sexting is prevalent among them. 
Such situation would expose them to threats and dangers in sexual interactions and calls for parents’ 
supervision and plan for parenting education.
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Extended Abstract

1. Introduction

dvances in the electronic communication 
technologies, despite a lot of benefits, have 
exposed the youth to some threats such as 
sexting. Among American teenagers aged 
12-13 years, 68% have mobile phones and 
23% smart phones and their most common 

usage is sending and receiving SMS, so that the average 
SMS transmission among them could rise up to 60 per day. 
Teenagers may be at particular risks and serious harms re-

lated to these new technologies. In particular, using a mobile 
phone to send or receive naked or half-naked or sexually ex-
plicit content in recent years has got public health attention. 

Sexting for the first time entered English language in 2011 
and officially recorded in the Oxford Dictionary. In Iran, the 
use of mobile phones among teenagers is high. The average 
hours of mobile phone use among high school students in 
Tehran was 5.99 hours per week, and 1.8% of users use 
mobile phones for more than 16 hours a week. Of mobile 
phone owners, 17.9% sent over 101 text messages per week 
and 23.1% received over 101 text messages per week. The 
content of these messages in 10.7% of cases was sexual 
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contents or images. Studies revealed teenagers who do 
sexting are more likely to become victims of siberian bul-
lying, depression or suicide. Also, sexting was associated 
with vaginal, anal and oral sex, as well as unprotected sex 
in adolescents. This study aimed to determine the youth ac-
cess to mobile phone and the prevalence of sexting in high 
school students in Rafsanjan.

2. Method

 The study was a cross-sectional local survey of 944 fe-
male and male high school students in Rafsanjan City, Iran. 
Inclusion criteria consisted of being Iranian and under the 
age of 18. The presence of a known psychological disorder, 
as well as unwillingness to participate in research at any 
time, led to the exclusion from the study. All high schools 
in Rafsanjan were considered as research environment. We 
used cluster sampling method in 16 public schools, 6 spe-
cial schools, 13 technical schools and 11 private schools, 
with a total of 10000 students in Rafsanjan City. In each cat-
egory for girls and boys, a special school, a public school, 
a technical, and a private school were randomly selected. 
Calculating the sample size in each school was based on the 
number of students in that school and with the proportion of 
10% of the total number of school students. 

The questionnaires were completed by the study samples. 
The counselors or school deputies who had previously been 
informed about the appropriate sampling method collabo-
rated in data gathering. Samples were allowed to complete 
the questionnaires in a private environment. To protect the 
privacy, the questionnaires after being completed by stu-
dents, were dropped in a box. Before delivering the ques-
tionnaire, the students were assured of the confidentiality 
of their information. The survey tool was a questionnaire of 
texting and sexting quantity and quality consisted of demo-
graphic characteristics, information about having a mobile 
phone and how to use it to send messages, access the Inter-
net and social networks, and sexting. The present question-
naire was inspired by similar research studies. The obtained 
data were entered the SPSS version 16 and analyzed using 
Chi square and t-test.

3. Results

Out of 994 samples, 10.9% did not access to mobile 
phones. About 62.7% of samples had smart phones and in-
ternet access via mobile phones. Regarding the use of social 
networks, 129 (13.7%) of the total research samples were 
mobile Internet users and 62.7% of all research samples 
had access to other services such as Viber, WhatsApp and 
Instagram. Out of total samples, 270 (28.6%) people sent 
less than 10 messages daily, while 182 (19.3%) sent more 

than 50 messages per day. In the last six months, 34.7% of 
samples had sent sext and 15.7% had received sext. 

In case of receiving sext, 663 (77.8%) people said that 
they quickly deleted the message, 54 (6.3%) forwarded it 
to others, and 135 (15.8%) of them saved and sometimes 
saw it. There was an association between students' gender 
with receiving (P<0.0001) and sending (P<0.0001) sext, so 
that girls sent and received sexts more than boys. There was 
no significant statistical difference between the four types 
of schools regarding students’ sexting, although students in 
technical schools were more likely to do sexting than three 
other types of schools. There was a statistical significant re-
lationship between sending (P<0.0001) and receiving sext 
(P<0.0001) and the total number of texting per day.

4. Discussion

 In the present study, the majority of Rafsanjan high 
school students had access to mobile phones and just 10.9% 
had not. This amount of access to mobile phones is much 
higher than students from the United States and equates to 
almost all other Iranian reported cases. About three-fourths 
of the entire research units could use other social networks 
through mobile phones, which confirms that most students 
have smart phones, while this proportion is 23% among 
American students. It is clear that increasing access to so-
cial networks in the form of a mobile phone, which is usual-
ly a personal device and is subject to little parental control, 
can be potentially harmful to the cyber-security of children 
and young people. 

That is why the access to smart phones among children 
and teens is limited in many countries, and unfortunately, 
having this device among many of our teens in our coun-
try has become a logical need or demand. About one-fifth 
of the samples sent more than 50 messages per day. Par-
ticularly, as the number of messages increases every day, 
the likelihood of sexting increases; this high volume of text 
messaging among students should be considered. More 
than a third of the students reported having sexting in the 
last six months. 

It should be noted that sexting in previous investigations 
is directly related to the sexual activity among adolescents. 
Therefore, this high prevalence of sexting can represent a 
significant amount of sexual activity among adolescents. 
Studies show that these interactions in this age of ignorance 
and impotence of adolescents can expose them to problems 
such as sexually transmitted diseases specially HIV/AIDS 
as well as unwanted pregnancy and social and behavioral 
problems and reveals the need for parents supervision and 
plan for parenting education.

Ghorashi Z, et al. Mobile Access and Sexting Prevalence in High School Students. IJPCP. 2019; 24(4):416-425.



418

Winter 2019, Volume 24, Number 4
Iranian Journal of

PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOLOGY

Ethical Considerations

Compliance with ethical guidelines

This study was approved by the Ethics Committee 
of Rafsanjan University of Medical Sciences (code: 
93590). Necessary permissions were obtained from the 
Education Center of Rafsanjan. Also consent was ob-
tained from students.

Funding

This study received financial support from Rafsanjan 
University of Medical Sciences. It is an approved re-
search project. 

Authors contributions

All authors contributed in preparing this article.

Conflict of interest

The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgements

Authors would like to thank authorities of study high 
schools and parents of students for their valuable co-
operation.

Ghorashi Z, et al. Mobile Access and Sexting Prevalence in High School Students. IJPCP. 2019; 24(4):416-425.



419

زمستان 1397 . دوره 24 . شماره 4

* نویسنده مسئول:
دکتر مرضیه لری پور

نشانی: رفسنجان، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دانشکده پرستاری مامایی، گروه مامایی.
تلفن: 34255900 (34) 98+

marzeyehloripoor@yahoo.com :پست الکترونیکی

اهداف ارتقای تکنولوژی های ارتباطات الکترونیکی در کنار فواید و منافع آن، نوجوانان را با خطرات و تهدیدهای جدید روبه رو کرده است. در 
حیطه تلفن همراه یکی از این تهدیدها روبه رو شدن و درگیر شدن نوجوانان با دریافت و ارسال پیامک های حاوی مفاهیم و تصاویر جنسی است. 
این تحقیق به منظور تعیین دسترسی به تلفن همراه و شیوع استفاده از آن برای رد و بدل کردن پیامک هایی با مفاهیم و تصاویر جنسی در نوجوانان 

دبیرستانی شهر رفسنجان انجام شد.
مواد و روش ها این مطالعه پژوهشی توصیفی مقطعی بود که بر دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر رفسنجان انجام شد. روش نمونه گیری، 
خوشه ای طبقه ای و ابزار جمع آوری اطالعات، پرسش نامه ای حاوی اطالعات مربوط به دسترسی به تلفن همراه و کمیت و کیفیت استفاده از آن 

برای ردوبدل کردن پیامک بود. داده ها وارد نرم افزار SPSS نسخه 23 شده و با آزمون های آماری تی تست و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها از مجموع 994 نفر نمونه های پژوهش، فقط 10/9 درصد تلفن همراه نداشتند. 62/7 درصد واحدهای پژوهش به تلفن همراه هوشمند 
و خدمات اینترنتی دسترسی داشتند. 34/7 درصد در شش ماه گذشته پیامک حاوی تصاویر یا مفاهیم جنسی دریافت کردند و 15/7 درصد 
چنین پیامکی فرستاده بودند. بین دریافت (P<0/0001) و ارسال (P<0/0001) پیامک جنسی با تعداد کل پیامک فرستاده شده در روز ارتباط 

معنی دار آماری به دست آمد.
نتیجه گیری دسترسی به تلفن همراه بین نوجوانان ایرانی، گسترده و استفاده از این وسیله برای رد و بدل کردن مفاهیم و تصاویر جنسی در نوجوانان 
شایع است. همچنین دسترسی و استفاده از تلفن همراه نوجوانان را با خطرات ارتباط پرخطر با جنس مخالف روبه رو می کند. و لزوم مداخله 

والدین و برنامه ریزی برای آموزش والدین را آشکار می کند.

کلیدواژه ها: 
دانش آموزان، پیامک، ارسال 

مفاهیم و تصاویر جنسی
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میزان دسترسی به تلفن همراه و شیوع استفاده از آن برای تبادل مفاهیم جنسی در بین دانش آموزان 
دبیرستانی شهر رفسنجان، سال 1394

، سیده مریم لطفی پور رفسنجانی2  ، * مرضیه لری پور1  زهره قرشی1 

مقدمه

امروزه ارتقای تکنولوژی های ارتباطات الکترونیکی مثل تبادل 
فوری پیامک بین افراد، باعث شده است محیط های اجتماعی ای که 
نوجوانان در آن سیر می کنند، متفاوت شود ]1[. بالین (2014) در 
مطالعه ای مروری بر تحقیقات انجام شده درباره آسیب های ناشی 
از تکنولوژی های نوین ارتباطات بر سالمت نوجوانان، آسیب های 
گزارش شده را در دو حیطه مشکالت ناشی از اینترنت و ناشی از 
تلفن همراه دسته بندی می کند. اعتیاد به اینترنت، قلدری سایبری 
و پورنوگرافی در دسته آسیب های اینترنتی و تصادفات رانندگی 
ناشی از فرستادن پیامک در حین رانندگی، اختالالت خواب ناشی 
از پیامک بازی دیرهنگام در شب، مواجهه با امواج تلفن همراه 
و مشکالت ناشی از بازی های ویدئویی(کاهش کنترل بر خود، 
افزایش خشونت، چاقی، اضطراب، افسردگی و افت تحصیلی) در 

دسته آسیب های ناشی از تلفن همراه قرار می گرفتند ]2[.

 یک تحقیق نشان می دهد در میان نوجوانان 12 تا 13 ساله 
آمریکایی 68 درصد گوشی تلفن همراه و 23 درصد گوشی تلفن 
همراه هوشمند در اختیار دارند ]3[. این دسترسی گسترده به 
تلفن همراه در کنار منافع و فواید مسلم آن، نگرانی از آسیب ها 
و عوارضی را که ممکن است بر سالمت نوجوانان داشته باشد نیز 
مطرح می کند. مطالعه ای در آمریکا نشان می دهد بیشترین شکل 
استفاده از تلفن همراه در بین نوجوانان ارسال و دریافت پیامک 
است، به طوری که متوسط ارسال پیامک در یک روز از سوی 

نوجوانان به 60 مورد می رسد ]4[. 

تکنولوژی های  به کار گرفتن  و  استفاده  در  نوجوانان  اگرچه 
جدید ارتباطات از والدینشان به مراتب چابک ترند، اما ناپختگی 
و بی تجربگی ممکن است سبب شود نوجوانان در معرض خطرات 

https://orcid.org/0000-0002-1729-3669
https://orcid.org/0000-0002-5063-4357
https://orcid.org/0000-0002-7417-3735


420

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایرانزمستان 1397 . دوره 24 . شماره 4

قرار  نوین  تکنولوژی های  این  از  ناشی  آسیب های جدی  و  خاص 
گیرند. به طور ویژه، استفاده از تلفن همراه برای فرستادن یا دریافت 
تصاویر برهنه یا نیمه برهنه یا مطالب با محتوای جنسی چند سال 
است مورد توجه مجامع عمومی سالمت قرار گرفته است. چنین 
عملکردی با عنوان sexting برای اولین بار رسماً در سال 2011 وارد 

زبان انگلیسی و در فرهنگ لغت آکسفورد ثبت شد ]5[.

در ایران نیز میزان استفاده از تلفن همراه در بین نوجوانان 
زیاد است. مطالعه درباره دانش آموزان دبیرستانی شهر خلخال 
در سال تحصیلی 92-1391 میزان دسترسی دانش آموزان به 
بر 637  را 7/88 درصد گزارش کرد ]6[. مطالعه  تلفن همراه 
دانش آموز 15 تا 20ساله در شهر بیرجند نشان داد 95/3 درصد 
دانش آموزان وابستگی متوسط به تلفن همراه و 1/2 درصد اعتیاد 
تلفن همراه در  از  استفاده  تلفن همراه داشتند ]7[. میزان  به 
بین دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه در تهران، به طور 
متوسط 5/99 ساعت در هفته بود و 8/1 درصد کاربران بیش از 
16 ساعت در هفته از تلفن همراه استفاده می کردند. 17/9 درصد 
باالی 101 پیامک در هفته ارسال می کردند و 23/1 درصد باالی 
101 پیامک در هفته دریافت می کردند. 10/7 درصد از محتوای 

این پیامک ها را مفاهیم و تصاویر جنسی تشکیل می دادند ]8[.

تحقیقات نشان می دهد نوجوانانی که مفاهیم و تصاویر جنسی 
را ارسال و دریافت می کنند بیشتر احتمال دارد که قربانی قلدری 
سایبری شوند یا دچار افسردگی شوند یا افکار خودکشی پیدا 
کنند ]9[. همچنین فرستادن و دریافت تصاویر و مفاهیم جنسی 
با داشتن رابطه جنسی واژینال، مقعدی و دهانی، همچنین رابطه 

جنسی محافظت شده ارتباط داشته است ]10[.

با درنظر گرفتن این حجم باالی استفاده از تلفن همراه و به ویژه 
 Sexting اگر اعداد پیامک رد و بدل شده روزانه افزایش یابد، احتمال
افزایش می یابد. به نظر می رسد رد و بدل کردن پیامک و پیامک های 
جنسی در بین نوجوانان ایرانی موضوع شایان توجهی باشد. نظر به 
باروری و جنسی و روانی  با سالمت  ارتباط آن  و  اهمیت موضوع 
نوجوانان، این تحقیق به منظور تعیین دسترسی به تلفن همراه و 
شیوع استفاده از تلفن همراه برای رد و بدل کردن پیامک های با مفاهیم 

و تصاویر جنسی در نوجوانان دبیرستانی شهر رفسنجان انجام شد.

روش

این مطالعه پژوهشی توصیفی مقطعی بود که جامعه پژوهش 
را حدود بیش از ده هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر پایه 
شهر  دبیرستان های  پیش دانشگاهی  و  دبیرستان  سوم  تا  اول 
رفسنجان تشکیل می دادند (جدول شماره 1). معیارهای ورود 
شامل ایرانی بودن و سن زیر 18 سال بود. وجود بیماری روانی 
شناخته شده و نیز تمایل نداشتن به شرکت در پژوهش در هر 
زمان، سبب خروج نمونه ها از مطالعه می شد. کلیه دبیرستان های 
شهر رفسنجان به عنوان محیط پژوهش در نظر گرفته شد. روش 

انتخاب نمونه ها خوشه ای طبقه ای و انتخاب خوشه ها و طبقه ها 
تصادفی بود.

 13 خاص،  مدرسه  شش  دولتی،  مدرسه   16 مجموع  از 
هنرستان و 11 مدرسه غیرانتفاعی سطح شهر و از مجموع حدود 
ده هزار دانش آموز، در هر یک از طبقات دخترانه و پسرانه، یک 
مدرسه خاص، یک مدرسه دولتی، یک هنرستان و یک مدرسه 
غیرانتفاعی به صورت تصادفی انتخاب شدند. محاسبه حجم نمونه 
در هر مدرسه بر اساس تعداد دانش آموز آن مدرسه صورت گرفت 

و به میزان 10 درصد کل تعداد دانش آموزان مدرسه انجام شد.

انجام شد.  تکمیل پرسش نامه ها به وسیله واحدهای پژوهش 
پرسش نامه ها به صورت تک تک و به وسیله مشاوران یا معاونان 
مدرسه که قباًل در زمینه نحوه مناسب نمونه گیری توجیه شده 
بودند، در اختیار نمونه های پژوهش قرار می گرفت و اجازه داده 
منظور حفظ  به  تکمیل شود.  در یک محیط خصوصی  می شد 
حریم، پرسش نامه ها پس از تکمیل به وسیله دانش آموزان، در یک 
صندوق انداخته می شد. قبل از ارائه پرسش نامه به دانش آموزان 
درباره محرمانه ماندن اطالعات و حفظ حریم خصوصی در هنگام 
تکمیل پرسش نامه به آن ها اطمینان داده و از آن ها پذیرایی می شد.

ابزار جمع آوری داده ها یک پرسش نامه پژوهشگر ساخته بود که 
روایی محتوای آن با روش اعتبار محتوا تأمین شد. پرسش نامه به 
پنج نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری مامایی رفسنجان 
در مقاطع دکترا یا کارشناسی ارشد با تخصص بهداشت باروری و 
از نظرات اصالحی و تکمیلی ایشان بهره گرفته  مامایی عرضه و 
شد. این پرسش نامه حاوی اطالعات دموگرافیک، اطالعات مربوط به 
در اختیار داشتن تلفن همراه و چگونگی استفاده از آن برای فرستادن 
پیامک، دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی و ارسال و دریافت 
پیامک های حاوی مفاهیم و تصاویر جنسی بود. این پرسش نامه با 

الهام گرفتن از تحقیقات مشابه خارجی تدوین شد ]10[. 

پایایی پرسش نامه به روش آلفای کرونباخ محاسبه نشد که علت 
آن یکدست نبودن پرسش نامه است، زیرا این ابزار برای سنجش 
یک متغیر خاص، طراحی  نشده و فقط یک چک لیست به شمار 
می رود. از طرفی به علت محرمانه بودن اطالعات، پرسش نامه ها 
حریم  حفظ  برای  فنون  حداکثر  از  همچنین  بودند.  بی نام 
شرکت کنندگان کمک گرفته شد؛ نظیر تکمیل پرسش نامه ها به 
صورت تک به تک و نبود فرد دیگری در زمان تکمیل و انداختن 
پرسش نامه ها در صندوق. واضح است در چنین شرایطی امکان 

آزمون بازآزمون نیز میسر نبوده است.

 N=10/000, α=0/05, با استفاده از فرمول زیر و با در نظر گرفتن
d=0/02, P=0/11 حجم نمونه 940 نفر محاسبه شد.

NZ2[1-α/2P(1-P)/d(N-1)+Z2]1-α/2P(1-P) 

ناقص  تکمیل  علت  به  نمونه ها  ریزش  امکان  به  توجه  با 
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پرسش نامه ها تعداد نمونه هزار نفر در نظر گرفته شد که نهایتاً 
از  استفاده  با  حاصل  داده های  شد.  تکمیل  پرسش نامه   944
نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شد. آزمون های آماری 

استفاده شده شامل آزمون های تی تست، کای اسکوئر بود.

یافته ها

از مجموع 994 نفر نمونه های پژوهش 573 نفر (60/7 درصد) 
دختر بودند. 337 نفر (35/7 درصد) در کالس اول دبیرستان 
مدارس  دانش آموز  درصد)   39/3) نفر  می خواندند. 371  درس 
و  داشتند  همراه  تلفن  درصد)   71/9) نفر  بودند. 677  دولتی 
هر روز از آن استفاده می کردند. 172 نفر (18/2 درصد) تلفن 
همراه داشتند، ولی فقط بعضی وقت ها در اختیارشان بود. 103 
نفر(10/9 درصد) تلفن همراه نداشتند. 38 نفر (4 درصد) از تلفن 

همراه سایر اعضای خانواده استفاده می کردند. 

نفر (13/7 درصد)  از خدمات مجازی، 129  استفاده  از نظر 
و  اینترنت  به  همراه  تلفن  طریق  از  پژوهش  واحدهای  کل  از 
62/7 درصد کل واحدهای پژوهش به سایر خدمات نظیر وایبر، 

از  درصد(   28/6( نفر  داشتند. 270  دسترسی  اینستاگرام  و  واتس اَپ 
واحدهای پژوهش روزانه کمتر از 10 پیامک می فرستادند، حال آنکه 
182 نفر )19/3 درصد( بیش از 50 پیامک در روز می فرستادند. 328 
نفر )34/7 درصد( در شش ماه گذشته پیامک حاوی تصاویر یا مفاهیم 
جنسی دریافت کردند و 148 نفر )15/7 درصد( چنین پیامکی فرستاده 
بودند. در صورت دریافت پیامک حاوی تصاویر یا مفاهیم جنسی 663 
نفر )77/8 درصد( اظهار کردند سریع آن را پاک می کنند 54 نفر )6/3 
درصد( به سایر دوستان می فرستند و 135 نفر )15/8 درصد( آن را ذخیره 

 می کنند و گاهی می بینند.

دسترسی به تلفن همراه با میانگین سن واحدهای پژوهش 
با افزایش میانگین سن،  ارتباط مستقیم داشت، به طوری که 
بین   .(P<0/0001) افزایش می یافت تلفن همراه  به  دسترسی 
دریافت (P<0/0001) و ارسال (P<0/0001) پیامک جنسی با 
جنس دانش آموزان ارتباط به دست آمد، به طوری که دختران 
به مراتب بیش از پسران پیامک می فرستادند و دریافت می کردند 
(جدول شماره 2). دسترسی به تلفن همراه با نوع مدرسه ارتباط 
داشت (P<0/0001). به طوری که بیشترین دسترسی به تلفن 
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جدول 1. توزیع فراوانی نسبی نمونه های پژوهش برحسب متغیرهای جمعیت شناختی

تعداد )درصد(متغیر

)39/4(372پسر

)60/6(572دختر

)35/9(337پایه اول دبیرستان

)23/8(223پایه دوم دبیرستان

)28(263پایه سوم دبیرستان

)12/2(114پیش دانشگاهی

)26/9(15253 ساله

)30/1(16283 ساله

)29(17273 ساله

)13/9(18131 ساله
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جدول 2. توزیع جنسیتی ارسال و دریافت پیامک های با مفاهیم جنسی در بین واحدهای پژوهش 

جنسیت
دریافت مفاهیم و تصاویر جنسی )درصد(فرستادن مفاهیم و تصاویر جنسی )درصد(

خیربلهخیربله

)53/2(309)76/8(252)57/6(438)82/4(122دختران

)46/8(272)23/2(76)42/4(322)17/6(26پسران

)100(581)100(328)100(760)100(148جمع
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تیزهوشان و کمترین دسترسی در  و  همراه در مدارس شاهد 
مدارس دولتی دیده شد. 

اختالف  مدرسه  نوع  و  جنسی  پیامک  رد و بدل کردن  بین 
معنی دار آماری بین چهار نوع مدارس به دست نیامد، هرچند 
دانش آموزان هنرستان ها خیلی بیشتر از سه نوع مدارس دیگر 
پیامک  شاهد)  و  تیزهوشان  مدارس  و  غیرانتفاعی  (دولتی، 
جنسی رد و بدل کرده بودند. بین دریافت (P<0/0001) و ارسال 
(P<0/0001) پیامک جنسی با تعداد کل پیامک فرستاده شده در 
روز ارتباط معنی دار آماری به دست آمد، به طوری که کسانی که 
پیامک جنسی دریافت و ارسال می کردند بیشترین میزان ارسال 

پیامک در روز را داشتند. 

بحث

شهرستان  دبیرستان های  دانش آموزان  بیشتر  تحقیق  این  در 
رفسنجان به شکلی به تلفن همراه دسترسی داشتند و فقط 10/9 
درصد دسترسی نداشتند. این میزان از دسترسی به تلفن همراه از 
دسترسی در بین دانش آموزان آمریکایی خیلی بیشتر و تقریباً با سایر 
موارد گزارش شده داخلی برابری می کند. (7/6) حدود سه چهارم کل 
واحدهای پژوهش می توانستند از طریق تلفن همراه از سایر خدمات 
مجازی استفاده کنند و این نشان دهنده این حقیقت است که اکثر 
دانش آموزان گوشی تلفن همراه هوشمند دارند، حال آنکه این میزان 

در بین دانش آموزان آمریکایی در حد 23 درصد است ]4[. 

واضح است افزایش دسترسی به خدمات مجازی در قالب یک 
نظارت کمی  و  است  وسیله ای شخصی  معموالً  گوشی همراه که 
از سوی والدین بر آن اعمال می شود، چقدر می تواند برای ایمنی 
بالقوه آسیب زا باشد. به همین دلیل  سایبری کودکان و نوجوانان 
است که دسترسی به تلفن هوشمند در بین کودکان و نوجوانان 
در بسیاری کشورها محدود می شود و متأسفانه داشتن این وسیله 
در بین بسیاری از نوجوانان کشور ما به صورت یک نیاز یا خواسته 

منطقی در آمده است.

حدود یک پنجم نمونه ها در روز بیش از 50 پیامک می فرستادند. 
با توجه به اینکه هرچه تعداد پیامک رد و بدل شده در روز افزایش یابد 
احتمال Sexting افزایش می یابد، الزم است به این حجم باال از ارسال 
پیامک در بین دانش آموزان توجه شود. بیش از یک سوم دانش آموزان 
گزارش کردند در شش ماه گذشته پیامک جنسی دریافت کرده اند. 
درباره ارسال پیامک، این میزان بیش از یک ششم دانش آموزان بود. 

از لحاظ تأثیر جنسیت بر رفتارهای پیامکی دانش آموزان، ارسال و 
دریافت پیامک جنسی در بین دختران بیشتر دیده می شود. این یافته 
احتماالً به علت بلوغ جنسی زودتر دختران است و البته با تحقیقات 
خارجی همخوانی ندارد که در آن ها دانش آموزان پسر بیشتر درگیر 
ارسال پیامک های جنسی بودند. این ناهمخوانی احتماالً به این علت 
است که در تحقیقات خارجی عمدتاً دانش آموزان سال های اول و 

دوم دبیرستان را بررسی نکرده اند. باید توجه کرد دریافت و ارسال 
پیامک های جنسی در تحقیقات قبلی با تعامالت جنسی نوجوانان با 
جنس مخالف ارتباط مستقیم دارد ]14-11[؛ بنابراین، این حجم باالی 
از تبادل پیامک های جنسی می تواند نشان دهنده میزان قابل توجهی از 

ارتباطات و تعامالت جنسی نوجوانان با جنس مخالف باشد. 

مطالعات نشان می دهند این تعامالت در این سن که سن ناآگاهی 
ناپختگی است، می تواند نوجوانان را در معرض مشکالتی نظیر  و 
بیماری های مقاربتی و در رأس آن ها اِچ  آی وی و همچنین حاملگی 
ناخواسته و مشکالت رفتاری و اجتماعی قرار دهد ]19-15[؛ بنابراین، 
به نظر می رسد باید در این زمینه آگاهی و هشدارهای الزم به والدین 
داده شود. انجمن آمریکایی طب کودکان توصیه می کند هنگام خرید 
تلفن همراه برای نوجوانان والدین باید آگاهی الزم درباره احتمال 
دریافت پیامک های جنسی را به آنان بدهند و با نوجوانان توافق کنند 
در صورت دریافت چنین پیامک هایی والدین را در جریان بگذارند. 
همچنین الزم است والدین قبل از خرید این وسیله راجع به حداکثر 
سقف پیامک ارسال شده در روز با نوجوان صحبت و توافق کنند. 
والدین باید با نوجوان به توافق برسند که او تا رسیدن به سنین باالتر 
حق ندارد روی تلفن همراه خود قفل بگذارد و الزم است گاه گاهی از 

سوی والدین محتویات تلفن همراه نوجوان بررسی شود ]20[. 

اداره کل آموزش و پرورش شهرستان مجوز  از  این تحقیق  در 
گرفته شد. برای تأمین نظر این اداره تنظیم سؤاالت پرسش نامه با 
محدودیت مواجه بود. با توجه به اینکه در تحقیقات خارجی رابطه 
بین ارسال و دریافت پیامک با محتوای جنسی و رفتارهای پرخطر 
در  می شود  پیشنهاد  است،  شده  داده  نشان  نوجوانان  در  جنسی 

تحقیقات دیگر به این موضوع پرداخته شود.

نتیجه گیری

بین  در  تلفن همراه  به  داد دسترسی  نشان  پژوهش  یافته های 
نوجوانان ایرانی گسترده و استفاده از این وسیله برای رد و بدل کردن 
مفاهیم و تصاویر جنسی در نوجوانان شایع است. چنین دسترسی 
 ای و استفاده از تلفن همراه در نوجوانانی که تجربه کمی دارند و 
با جنس  پرخطر  و  پنهانی  ارتباطات  از  ناشی  معرض خطرات  در 
مخالف هستند، می تواند مشکالت متعددی را به وجود آورد. از جمله 
راهکارهای کاهش آسیب در این موارد می تواند آموزش به والدین 

برای راهنمایی و کنترل نوجوانان در استفاده از تلفن همراه باشد.

مالحظات اخالقي

پیروي از اصول اخالق پژوهش

این پژوهش با کد 93590 در کمیته اخالق دانشگاه علوم پزشکی 
رفسنجان تصویب شده است. برای انجام پژوهش از اداره کل آموزش 
و پرورش رفسنجان مجوز گرفته شد. همچنین تمام اطالعات در 
جلسات خصوصی و با رضایت از دانش آموزان گرفته و پرسش نامه ها 
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در صندوق انداخته شد.

حامي مالي

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان هزینه های این پژوهش را تأمین 
علوم  دانشگاه  مصوب  پژوهشی  طرح  از  حاضر  مقاله  است.  کرده 

پزشکی رفسنجان گرفته شده است.

مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشارکت داشته اند.

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله هیچ تعارض منافعی نداشته است.

سپاسگزاری

سپاسگزاریم  مدارس  اولیای  و  معاونان  مشاوران،  از  بدینوسیله 
که نهایت همکاری را در جمع آوری اطالعات معتبر و ایجاد حریم 

خصوصی داشتند.
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