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وزن هنگام تولد یکی از شاخصهاي ارزیابی سطح سالمت کودك و از شاخصهاي ارزیابی وضعیت سالمت جوامع  سابقه و هدف:

بر آن همیشه مورد توجه بوده و پایه و اساس تصمیمات و اقدامات بهداشتی  مؤثر. بخاطر اهمیت این شاخص تعیین عوامل باشد یم
  .اند نمودهی مطالعه حاضر را در جهت تعیین عوامل تعیین کننده وزن هنگام تولد  اجرا بوده است. در این راستا تیم پژوهش

کودك شهرستان ماکو که بصورت تصادفی چند مرحله اي انتخاب  256: مطالعه حاضر بصورت کوهورت تاریخی بر روي ها روشمواد و 
درمانی منتخب استخراج شده –اشتی موجود در مراکز بهداشتی بهد يها پروندهشده بودند اجرا گردید. اطالعات مربوطه با مراجعه به 

تکراري و نرم افزار  هاي یريگآماري با استفاده از متد تحلیل اندازه  هاي یلتحلو اهداف پژوهشی  ها دادهاست. با توجه به ماهیت 
SPSS-21 .صورت گرفته است  

. هیچ گونه ارتباط معنی داري بین عوامل باشد یمطول روند زمان در  BMIنتایج نشان دهنده وجود تغییرات معنی دار در :ها یافته
با یکدیگر ،  BMIانجام شده  يها سنجشتحت بررسی با روند تغییرات در طول زمان مشاهده نگردید. در بررسی بین مقاطع زمانی 

صعودي نبوده بلکه در برخی مقاطع بصورت یکنواخت  و  BMIتمامی مقاطع با یکدیگر تغییراتشان معنی دار نبوده و روند تغییرات 
 18و  2،4،6،9،12انجام شده در  هاي یريگسالگی با اندازه  5در  BMIنزولی هم بوده است. در بررسی مقاطع اندازه گیري شده ، 

  . ماهگی اختالف معنی داري داشته است 48و  0،1،2،24،36در  ها یريگماهگی اختالف معنی داري نداشته در حالیکه با اندازه 
داشته باشیم که مطالعه  مؤثرمداخله اي بایستی اطالعات جامعی از عوامل احتمالی  مؤثرجهت اتخاذ تصمیمات  بحث و نتیجه گیري:

 ینتر مهمانجام شده در گذشته هم توجه داشت و  هاي یريگباید به اندازه  BMIحاضر بیانگر این نکته است که براي ارتقاء شاخص 
قبلی هم یکسان نبوده و برخی داراي تاثیرات بیشتري هستند.  هاي یريگات همواره صعودي نبوده و اثرات اندازه نکته اینکه روند تغییر

 .باشد یمسالگی قابل توجه و جاي بررسی بیشتري براي یافتن علل آن  4ماهگی تا  4روند کاهشی از 


