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  بر وزن هنگام تولد با استفاده از تحلیل مسیر مؤثروامل مدل سازي ع
  

  4اهللا عزیزي  ، نعمت3، حمیده کریمی  2*، جواد رسولی  1لیال روانیار  نویسندگان:
 آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران1 آدرس:

  کی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران(نویسنده مسئول)آمار و اپیدمیولوژي، دانشکده پزش2 -1
 معاونت پژوهشی،  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران3 -2
 دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ساوه، ساوه، ایران4 -3

rsljvd@yahoo.com 
ت کودك و از شاخصهاي ارزیابی وضعیت سالمت جوامع وزن هنگام تولد یکی از شاخصهاي مهم ارزیابی سطح سالم 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
 يها روشبا استفاده از بوده است. در این راستا تیم پژوهشی مطالعه حاضر را در جهت تعیین عوامل تعیین کننده وزن هنگام تولد  

  .اند نمودهآماري پیشرفته اجرا 
کودك شهرستان ماکو که بصورت تصادفی چند مرحله اي  256: مطالعه حاضر بصورت کوهورت تاریخی بر روي ها روشمواد و 

درمانی منتخب استخراج –بهداشتی موجود در مراکز بهداشتی  يها پروندهانتخاب شده بودند اجرا گردید. اطالعات مربوطه با مراجعه به 
آماري در راستاي کنترل عوامل مخدوش کننده با استفاده از متد  هاي یلتحلو اهداف پژوهشی  ها دادهشده است. با توجه به ماهیت 

  و محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم صورت گرفته است. توأمبصورت تاثیرات  MPLUS-7تحلیل مسیر و نرم افزار 
 ,RMSEA=0.079( برازش مدل بسیار مناسبی این مدل سازي انجام شده است يها شاخصنشان داد که با نتایج  :ها یافته

CFI=0.926, TLI=0.844, SRMR=0.042 (  بنابراین این مدل توانایی پاسخگویی به اهداف مدنظر را داشته است. در بررسی اثرات
را دارا بودند. در بررسی اثرات غیر مستقیم و  (p<0.05)ظر آماري اثر معنی داري از ن  مستقیم محل سکونت، جنسیت و رتبه تولد

معنی دار عوامل محل سکونت، جنسیت و رتبه  یرتأثاحتساب آن در تعیین اثرات کلی که با متد مربوطه انجام پذیرفت نتایج حاکی از 
  و اثر معنی دار  غیر مستقیم تعداد فرزندان بر وزن هنگام تولد بوده است.  تولد
داشته باشیم که مطالعه  مؤثرمداخله اي بایستی اطالعات جامعی از عوامل احتمالی  مؤثرجهت اتخاذ تصمیمات  ث و نتیجه گیري:بح

حاضر بیانگر این نکته است براي ارتقاء شاخص وزن هنگام تولد بایستی عالوه بر وضعیت سالمت مادر در دوران بارداري باید به 
را  ها آنو انجام مداخالت بهداشتی  ها یريگخانواده و محل سکونت هم توجه داشته و در تصمیم دموگرافیک و وضعیت  يها شاخص

  دخیل داد. 


