هقذهَ :سزطاى دُاًَ رحن ضایع تزیي سزطاى دستگاٍ تٌاسلی سًاى ّ
دّهیي سزطاى ضایع سًاى در دًیا است .تا تْجَ تَ ایٌکَ هزحلَ پیص
سزطاًی ایي تیواری طْالًی تْدٍ ّ هیشاى تقای تیوار در هزحلَ ضایعات
پیص سزطاًی در صْرت درهاى تقزیثا  ۰۱۱درصذ است .تٌاتزایي غزتالگزی
در تطخیص اّلیَ ایي تیواری اس اُویت تاالیی تزخْردار است .یکی اس
رّش ُای هْثز ّ سادٍ در تطخیص سّد ٌُگام سزطاى دُاًَ رحن اًجام
آسهْى پاپ اسویز هی تاضذ .پژُّص حاضز ًیش تَ تزرسی ّضعیت هزاجعَ
سًاى تزای اًجام آسهْى پاپ اسویز ّ عْاهل هؤثز تز آى در قالة هذل
اعتقاد تِذاضتی ,HBMپزداختَ است.
هتذلْژی :پژُّص حاضز یک هطالعَ تْصیفی -تحلیلی اس ًْع هقطعی تْدٍ کَ
در آى ً ۰۱۱فز اس سًاى هتاُل هزاجعَ کٌٌذٍ تَ هزاکش تِذاضتی درهاًی
ضِز گٌاتاد تصْرت چٌذ هزحلَ ای  -غیز احتوالی آساى اًتخاب ضذٍ اًذ.
اتشار جوع آّری دادٍ ُا پزسطٌاهَ ای ضاهل اطالعات دهْگزافیک ّ اجشای
هذل اعتقاد تِذاضتی تْدٍ است.رّش جوع آّری دادٍ ُا تصْرت هصاحثَ
ُوزاٍ پزسطٌاهَ تْدٍ است .تزای تجشیَ ّ تحلیل دادٍ ُا ًیش اس ًزم
افشار  ّ SPSSآسهْى ُای آهاری کای دّّ One Way ANOVA ّT- Student ،
ُوچٌیي ضزیة ُوثستگی پیزسْى استفادٍ ضذٍ است.
یافتَ ُای پژُّص :هیاًگیي سٌی ّاحذ ُای پژُّص 31.59+-8.9تْدٍ است۶۹ .
درصذ ضزکت کٌٌذگاى هتاُل تْدٍ اًذ ،هیشاى هزاجعَ تزای اًجام آسهْى
پاپ اسویز 65.3درصذ تْدٍ استً .تایج پژُّص ًطاى دادٍ است کَ ارتثاط
هعٌاداری تیي فْائذ درک ضذٍ ّ سي ) ،(P=0.01تیي هْاًع درک ضذٍ ّ هحل
سکًْت ) ،(P=0.002تیي ضذت درک ضذٍ ّ هیشاى درآهذ ( .)P=0.016تیي فْائذ
درک ضذٍ ّ هیشاى درآهذ)ّ (P<0.0001جْد داضتَ است .اس طزف دیگز یافتَ
ُا ًطاى دادٍ است کَ ارتثاط هعٌا داری تیي هْاًع درک ضذٍ ّ
سي) ، (P=0.25تیي حساسیت درک ضذٍ ّ سي )ّ (P=0.06جْد ًذاضتَ است.
تحث ّ ًتیجَ گیزی :تزاساص یافتَ ُای پژُّص حاضز ّ هقایسَ آى تا
هطالعات هطاتَ .افشایص سطح اگاُی سًاى تاعث تِثْد ضاخص ُای هذل
اعتقاد تِذاضتی ّ در ًِایت افشایص هزاجعَ سًاى تزای اًجام آسهْى
پاپ اسویز هی گزدد .لذا تزًاهَ ریشی در جِت آهْسش سًاى اس سٌیي
پاییي هی تْاًذ راُکاری ُشیٌَ اثزتخص در جِت افشایص هزاجعَ سًاى ّ
تطخیص سّدرص ایي تیواری تاضذ.
کلیذ ّاسد :سزطاى گزدى رحن ،پاپ اسویز ،هذل اعتقاد تِذاضتی

