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  :چکیده

و سیماي سالمت یک جامعه بر اساس شـاخص  .جامعه سالم یکی از عوامل موثر در توسعه هر کشوري است :مقدمه

براي بررسی شاخص هاي سالمت در سطح منطقه اي،ملـی و بـین   بنابراین .هاي سالمت آن جامعه سنجیده می شود

منجر بـه توسـعه سـالمت    مطالعه تطبیقی ،بدون شک باایجاد یک زبان مشترك جهت سنجش سیستم سالمت المللی 

.خواهد شد

) 2شناخت و مقایسه منابع انسانی و شاخص هاي پایه سالمت در کشورهاي مدیترانـه شـرقی   )1این مطالعه با هدف 

متعلق به کشورهاي با درآمد پایین و کشورهاي بـا درآمـد   و تفسیر این حقایق مبتنی بر اینکه کشورهاي مورد مطالعه

ریقایی ونفت خیز باشند انجام شد متوسط و باال ،کشورهاي آف

مطالعه حاضر از نوع کتابخانه اي و بر اساس منابع اینترنتـی متعـدد سـازمان جهـانی بهداشـت ،یونسـکو       : روش کار

بـوده   2009-2007،یونیسف، دفتر آمار سازمان ملل متحد ،گروه بانک جهانی و گزارش توسعه انسانی در بازه زمانی 

چگالی پزشک ،پرستار و دندان پزشک ، ،میزان مرگ ومیر شیر خواران،میزان مـرگ ومیـر   است که در آن متغیر هاي 

سال ، ،میزان مرگ ومیر مادران ،میزان مرگ ومیر بزرگ ساالن وامید سالمتی،سواد بزرگ ساالن ،هزینه  5کودکان زیر 

مـورد   spss16.0ر نرم افزار و د)همبستگی پیرسون(هاي سالمت ودرآمد سرانه که با استفاده از تحلیل دو متغیره 

  .بررسی قرار گرفت

معنا داري از نظر چگالی نیروي انسانی سـالمت و شـاخص هـاي پایـه سـالمت در       اختالفنتایج نشان داد که :نتایج

منطقه مدیترانه شرقی بویژه در میان کشورهاي با درآمد پایین و کشورهاي با درآمد متوسط به باال و کشـور هـاي بـا    

در تمامی کشورهاي کم درآمد و کشورهاي جیبوتی ،مراکش و عـراق از نظـر چگـالی نیـروي     . جود دارددرآمد باالو

عالوه بر ایـن اخـتالف معنـا    . انسانی کمبود شدید و در کشورهاي با درآمد متوسط به پایین کمبود نسبی وجود دارد

زایش درآمـدو میـزان سـواد در    داري در شاخص هاي وضعیت سالمت در منطقه مدیترانه شرقی وجود داردو بـا افـ  

تمامی گروه هاي درآمدي و کشورهاي نفت خیز بهبود در شاخص هاي سالمت دیده می شود هم چنین نتـایج هـم   

بستگی پیرسون نشان داد که چگالی پزشک و پرستار ،میـزان سـواد بـزرگ سـاالن و درآمـد سـرانه در کشـور هـاي         

کـه  .تمامی میزان هاي مرگ ومیر و افزایش در امیـد سـالمتی دارد   مدیترانه شرقی هم بستگی معنا داري با کاهش در

مخـارج سـالمت نیـز تنهـا در     .اسـت  نفت خیز بیشـتر از سـایر گـروه هـا    ,این هم بستگی در کشورهاي آفریقایی 

و در کشورهاي با درآمد متوسط به پایین ارتباط معنا داري با میزان مرگ ومیـر شـیر   ,کشورهاي آفریقایی ،نفت خیز

سال وامید سالمتی دارد  5واران ،مرگ ومیر کودکان زیر خ

نیـروي انسـانی سـالمت نـوعی سـرمایه بـا ارزش اسـت زیـرا یکـی از منـابع رشـد و ارتقـاي سـطح              :نتیجه گیـري 

تمرکـز و بهبـود در   و براي رسیدن بـه اهـداف توسـعه هـزاره    . کیفیت و کمیت نیروي انسانی سالمت است.سالمت

.شاخص هاي سالمت بو ویژه در کشوره هاي با درآمد پایین امري اجتناب ناپذیرمی باشدوضعیت نیروي انسانی و 

  

مطالعه تطبیقی،نیروي انسانی ،شاخص هاي پایـه سـالمت ،منطقـه مدیترانـه شرقی،کشـورهاي بـا درآمـد        :کلید واژها

  متوسط به پایین ،کشورهاي با درآمد متوسط به باال ،کشورهاي نفت خیز 


