
 خیرین به حوزه سالمت در ایران بررسی وضعیت تمایل

 گزارش یک صفحه ای

 

نظر به تاثير مشاركت مررد  در  . نموده استزمينه بهره گيری از مشاركت های خيرین را فراهم  مذهبی گرایش هایوجود در فرهنگ ما، 

جامعه، جلب مشاركت خيرین در حوزه سالمت برا توجره بره    زیستی پيشبرد اهداف و دستيابی به پيامدهای مطلوب سالمت، و رفاه و نيک

شرناخت دیردگاه   های مهم برای دستيابی به عدالت در سالمت است. از این رو مطالعه كيفی حاضرر برا هردف    محدودیت منابع، یکی از راه

پيا  هرای كليردی    ته است.صورت گرف 4931های خيرین و مسوولين موسسات خيریه درباره تمایل/عد  تمایل به حوزه سالمت در سال 

 به شرح زیر است:و عمو  این تحقيق برای سياستگذاران 

 

 سیاستگذاران: 

 پريش  از بريش  باید سالمت اهداف به دستيابی برای كه است عمومی سالمت در بنيادی اخالقی هنجارهای از یکی عنوان به سازی اعتماد 

 .شود گرفتهقرار  درنظر

 های اهدایی در جهت تامين و حفظ نيت خيرر ننران،  یرک اقردا  كليردی بررای جلرب        كرد به موقع كمکشفافيت و پاسخگویی در هزینه

 ها است.مشاركت خيرین در تمامی حوزه

 اسرتانداری  و فرمانداری، شهرداری،وزارت بهداشت و درمان و نموزش پزشکی،  مانند مسوول های ارگان و دولت حمایت و حاكميت تعهد 

  ننان ضرورت دارد. مشاركت سطح برای جلب اعتماد خيرین و افزایش ،سسات خيریهموو  خيریناز  و ...

  ،تبدیل یابد.   گرتسهيلحامی و  نقشبه  اصلی بازیگر و مستقيم دخالت از خيریه هایفعاليت در حاكميت نقشالز  است 

 بهداشرتی  نيازهرای  بره  دادن اولویرت  در درمان و بهداشت محتر  وزیر سخنان قالب های نتی دولت، از جمله درها و برنامهمشیاعال  خط 

 هدایت( بيمارستانی هایتخت تامين صرفا نه)بهداشت ویژه به و سالمت حوزه بسوی هاحوزه سایر از را خيرین هایسرمایه تواندمی كشور،

 .نماید

 فراینردهای  تردار   و افرزاری  نرر   دیردگاه  بره  خيریره  بره  افزاری سخت دیدگاه تغيير تبدیل لزو  نقص و پيچيدگی فرایندهای خيریه بر 

 داللت دارد. تسهيلی و ترویجی

  بره  ماليرات  تخصريص  بصورت افزوده ارزش اختصاص برای تطبيقی مطالعه مانند خيریه زمينه و توليد شواهد در كاریردی تحقيقات انجا 

 گردد.میگذاری مبتنی بر شواهد در حوزه خيریه به عنوان یک ضرورت احساس ، برای سياستمالياتی فرار بجای ،خيریه امور

 از طریق انجرا    "مفهو  خيریه"های خيریه به ویژه در حوزه چيشگيری به ارائه تعریف جدیدی برای بازاریابی اجتماعی برای جذب كمک

 تحقيق كيفی نياز دارد. 

 عينری سرازی و   بنردی نيازهرا  و اولویرت  "هرا سياسرت  همره  در سالمت" مبنای بر سالمت راستای در بخشی بين هماهنگیو ریزی برنامه ،

مردیریت   با ملی و مردمی متولی نهاد یک ، مستلز  تاسيسبهداشت حوزه در ویژه به، درسالمت عدالت رویکرد با ملموس نمودن پيامدها 

 . و نظارت خيرین است

  سرالمت، معرفری    دار اولویرت  نيازهرای  رسرانی اطرال  تواند شبکه ارتبراطی الز  بررای   میو طراحی سامانه ملی ایجاد سازمان ملی متولی

نيرز  و  ، كروچکتر  خيریره  موسسرات از  حمایتو  خيریه موسسات احتمالی سودجویی و كاری موازی جلوگيری از خيریه، معتبر موسسات

 .را فراهم نماید خيریه های موسسه خدمات شدن تخصصی

 فضريلت  /فراوظيفه یک  یاو  به عنوان یک وظيفه اخالقی بسته به مورد خير كار درباره الز  شناختایجاد  و سازی ظرفيت سازی، فرهنگ

 دارد. ها رسانه بسيجو  ریزیبرنامه اخالقی نياز به

   عموم:

 .خيریه عبارت از كمک نقدی یا غيرنقدی به همنو  نيازمند است 

 دار اعال  شده از جانب دولرت سربب ارتقرای سرالمت و     در راستای نيازهای اولویتهای به صورت سازماندهی شده و هدفمند اهدای كمک

 گردد.  رفاه جامعه می

 گذاردن وقتدلسوزی و  مانند ای حرفه اخالق رعایت و وظایف به عمل، كاهش مصرف خودسرانه دارو و ذخيره نن در منزل، خودمراقبتی 

 هستند. نمودهایی از خيررسانی  پيشگيرانه بيمار برایپزشک 

 

 



 

 خیرین به حوزه سالمت در ایران  بررسی وضعیت تمایل

 گزارش سه صفحه ای

 

نظر به تاثير مشراركت  . نموده استزمينه بهره گيری از مشاركت های خيرین را فراهم  مذهبی گرایش هایوجود در فرهنگ ما،  :زمینه و هدف 

زیستی جامعه، جلب مشاركت خيرین در حوزه سالمت با توجره بره   و رفاه و نيک مرد  در پيشبرد اهداف و دستيابی به پيامدهای مطلوب سالمت،

شناخت دیدگاه های خيرین های مهم برای دستيابی به هدف عدالت در سالمت است. از این رو مطالعه حاضر با هدف محدودیت منابع، یکی از راه

 صورت گرفته است. 4931ر سال و مسوولين موسسات خيریه درباره تمایل/عد  تمایل به حوزه سالمت د

هرا و  مصراحبه عميرق فرردی اسرتفاده شرد. تمرامی      و  مصاحبه باز، نيمه سراختار یافتره  ها از نوری دادهدر این پژوهش كيفی از برای جمع روش:

 ادامره  پژوهشگر دید زا حاصله برداشت های نظری اشبا  زمان تا ها مصاحبهیادداشت برداری به طور همزمان توسط یک نفر پژوهشگر انجا  شد. 

 سرسس  شرده و  پيراده  خط به خط شده ضبط های مصاحبه ها، داده نوری جمع با تحليل محتوی انجا  شد. همزمان روش به ها داده نناليز. یافت

 اسراس  بر كدها سسس و استخراج اوليه كدهای یامفاهيم  شده و خوانده بار چندین مطالب كنندگان، مشاركت های گفته محتوای كلی در  برای

 شدند. بندی طبقه شباهت ها،

نشان دهنده تمایل بيشتر خيرین برای مشاركت در ساخت اماكن نموزشری و مرذهبی و محردویت شرواهد و بره ویرژه       روایت تاریخ  بیان مسئله:

ارائره دهنرده مراقبرت هرای     مطالعات كيفی در این زمينه است. اگرچه، در موارد محدودتری مشاركت در سراخت و ایجراد بيمارسرتان یرا مراكرز      

های نن بهداشتی درمانی نيز مورد استقبال خيرین در جامعه ایرانی بوده است. از این رو، با توجه به تغييراتی كه در سياست های سالمت و راهبرد

نياز بخش سالمت، مقتضی ویژه كمبود منابع مورد جهت دستيابی به عدالت در سالمت و سالمت خوب برای نحاد جامعه صورت گرفته است، و به

 است دیدگاه های خيرین به عنوان یکی از گروه های ذینفع و نقش نفرین، در این حوزه مشخص و نگاه سازی و توانمندسازی ننان صورت پذیرد. 

های شركت كنندگان یدگاهدر این مطالعه به دليل اینکه كار خيرین و مسوولين امور خيریه هر دو نمودی از كار خير است، تجربيات و دها: یافته

بيشتر درصد از شركت كنندگان در غالب گروه،  موسسه یا هيئت امنای به امر خيریه اشتغال داشتند.  57در پژوهش بصورت توا  گزارش گردید. 

ن بيشتر در غالب گرروه یرا   خيرین كالن دارای سن باال بوده و از امنيت مالی برخوردار بودند. در حالی كه خيرین خورد و جوان از جمله دانشجویا

نفر از خيرین، مردیران و اعضرای موسسرات خيریره، و اعضرای       02در مصاحبه با  نمودند.موسسات خيریه و بيشتر به صورت غيرنقدی فعاليت می

 مفهو  یا موضو  محوری به شرح زیر شناسایی شد:  7هيئت امنای خيرین، 
 نهاد متولی، شناخت و فرهنگ سازیشفافيت و پاسخگویی، حاكميت و دولت، فرایندها، 

اغلب شركت اولين مسئله ای كه شركت كنندگان در مصاحبه ها به نن اشاره نمودند، بی اعتمادی خيرین بود.   شفافیت و پاسخگویی: -1

ندیردن  "خيررین،  كنندگان  متفق القول بودند كه عد  اعتماد به موسسه و عملکرد نن درباره بالفعل شدن نيت خيرین، نحوه هزینه كررد كمرک   

، موازی كاری موسسات و نو  جذب خيرین توسط ننها و مزاحمت های چندگانه، سوء استفاده برخری از سرازمان هرای مررد      "دست گيرنده خير

عد  شفافيت كه مثال عينی نن عرد  ارائره برازخورد دربراره صررف       نهاد از خيرین در جهت منافع خودشان و عد  نظارت خيرین، نبود صداقت و

-براره مری  خيرر دیگرری در ایرن    گردد. زینه كمک شده و چگونگی نن است، عمده ترین مانع برای ایجاد اعتماد و مشاركت خيرین محسوب میه

مرد  اعتماد بيشتری به بخش خصوصی دارند به همين دليل مشاركت مرد  از طریق كانال های شخصی و خصوصری بيشرتر اسرت. زیررا      "گوید:

وارد "گویرد:  . یکی از شركت كنندگان در این رابطه مری "بينندپيچيده بوده و نتيجه كار خود را بصورت عينی و ملموس می فاقد فرایندهای اداری

های دولتی گردیده است شدن و دخالت وزارت بهداشت و درمان به امور خيریه، سبب عد  اعتماد مرد  به دليل تغيير در سمت مسوولين و پست

 ."كشندشود، مرد  عقب میمی. هرجا حاكميت واردعمل 

گرردد و  خيرین باید مشاركت مستقيم داشته باشند چون سبب تشویق و ایجاد اعتماد در ننران مری  "یکی دیگر از شركت كنندگان عقيده دارد كه 

 ."شود تا اطمينان حاصل نمایند كه افراد امينی وجود دارند كه بتوان كار را درنینده به ننان سسردسبب می

عرد   توجهی و عد  حمایت دولت به امر خيریه مانع دیگری بود كه شركت كننردگان بره نن اشراره نمودنرد. نتيجره      بی و دولت: حاکمیت -2

دخالت بيش از حد دولرت ،  همکاری كافی و الز  ارگان های مسوول مانند شهرداری، فرمانداری، و استانداری با خيرین، حمایت ناكافی از خيرین، 

تصور بودند كه وظيفه بهداشت و درمان برعهده دولت اسرت.  ركت خيرین است . همچنين برخی از شركت كنندگان بر این پایين بودن سطح مشا

 صرورت  در روسرتایی  بيمره  مرثال  گرردد،  اصرالح  همگرانی  بيمه طریق از باید سالمت حوزه من بنظر"گوید:باره مییکی از مسوولين خيریه در این

خرود وزارت بهداشرت و درمران    "گویرد:  یکی از مدیران با تجربه خيریه درباره نقش دولرت مری   ."ندارد كاربردی بزرگتر شهرهای در بيمار مراجعه

كنرد و  های بيمارستانی مورد نياز را اعال  میتوجه الز  به حوزه پيشگيری و بهداشت ندارد. مدیریت بيمارستان ها مشکل دارد و وزیر تعداد تخت

. همچنين، برخی به پایين بودن سطح مشاركت مرد  به دليل حضور غالب حاكميت در جلسات مربوطره بجرای   "دارد! این اعال  نياز هرساله ادامه



حمایت دولت مستمر و هدفمند نيست و قوانين وزارت كشور گاهی "حضور افراد عادی و خيرین اشاره نمودند. شركت كننده دیگری ابراز نمود كه

احساس عد  توجه و تعهد دولت بره رفرع نيازهرای مررد  و افرزایش روزافرزون تعرداد        ی خود را به صورت . شركت كننده دیگری نگران"مانع است

  نيازمندان ابراز نمود.

اداری و فقدان قانون منسجم و مدون، و تصميم گيری های موردی را یکی  پاگير و دست اغلب شركت كنندگان وجود مقررات فرایندها: -3

گویرد:  نموده و از نن به عنوان مسائل نر  افزاری كه باید مورد توجه قرار گيرد، یاد نمودنرد. یکری از ننران مری     از موانع مهم مشاركت خيرین ذكر

امرور   خيرین را نباید مساوی با پول ببينيم و فقط دنبال پول گرفتن از ننها باشيم، بلکه بجای دیدگاه سخت افزاری باید دیردگاه نرر  افرزاری بره    "

 طریرق  از خيریره  پزشرکی  تجهيرزات  واردات نحوه نامه نیين مانند مشخص فرایندهای و قانون نان به مواردی مانند فقدان. ن"خيریه داشته باشيم

 كنراره  نتيجره  در و امور بهداشت و درمران،  برای خيریه موارد  در مالياتی لغو دستورالعمل قانونی، وجود راهکارهای و حدود تعيين و لزو  گمر 

نمودند. یکی از ننان بيان داشت كه برخالف بانک ها، به دليل نبود ساز و كار و فرایندهای مشرخص بررای موسسرات خيریره،     خيرین اشاره  گيری

هایی در كودكران وجرود دارنرد كره     بيماری"گوید:یکی از مسوولين خيریه حوزه درمان كودكان میشود. تصميم گيری به صورت موردی انجا  می

كنريم،  دهد از هر خيری درخواست كمرک مری  . وی ادامه می"طبق اساسنامه محک امکان كمک به ننها وجود نداردمشابه به سرطان هستند ولی 

 شناسند و تمایلی به كمک به موسسه ما ندارند، ولی شهرداری اخيرا پيوندی بين خيریه ها ایجاد كرده است كره خيلری عرالی اسرت.    محک را می

های ملی برای حوزه سالمت، مشکل طرح شده دیگرر عرد  امکران    از به تبليغات گسترده از طریق رسانهعليرغم تاكيد اغلب شركت كنندگان بر ني

 صرف كمک خيرین برای تبليغات خيریه و نياز به تامين هزینه های موسسه خيریه بود.

بررای امرور    ف شرده در كشرور  فقدان نهاد منسجم و تعرییکی از كمبودهای مهمی كه شركت كنندگان به نن اشاره نمودند؛ نهاد متولی:  -4

 گرردد  مری  منفعلری  عملکرد سبب این و دانند می امر این متولی را خود بهزیستی و اوقاف كشور، خيریه و خيرین و یا اتحادیه خيرین بود. وزارت

 مروردی  حمایرت  بجرای  دولت و مجلس جامع حمایت .شد رد شد، داده مجلس به رابطه این در كه هم فراگيری طرح. دارد سازماندهی به نياز كه

 اتحادیره  توسرط  باید امر این كه حالی در ، گردد می مرد  سرگردانی سبب كه شودمی انجا  مختلفی های سازمان توسط خير نا  ثبت .است الز 

المللری و  ضعف همکاری های بين بخشی، ضعف همکاری های بين  .باشد دهنده جهت و ناظر باید فقط مجری بجای دولت و گيرد صورت خيرین

ر عد  استفاده از امکانات جهانی، برقراری ارتباط با خيرین خارج كشور به صورت موردی، عد  ارتباط بين موسسات خيریه خرورد و كرالن از دیگر   

 موارد بيان شده توسط شركت كنندگان در رابطه با عد  انسجا  امور خيرین توسط یک نهاد مشخص بود.

 نشده ایجاد خير كار درباره الز  شناخت و سازی ظرفيت سازی، كنندگان عقيده داشتند كه فرهنگشركت شناخت و فرهنگ سازی:   -5

انسان ها متفاوت خلق شده اند، بنابراین انگيزه ها و تمایالت متفاوتی دارند و باید انگيزه ها را هدایت كرد. ننران عقيرده داشرتند كره     چراكه  .است

 بره  توجره  بيشتر برا  و دارند پژوهش و تحقيق حوزه به تمایل معدودی خيرین .است انسان یک عمر نجات نن هدف مهم است، چون سالمت حوزه

 قررار  اولویرت  در خيررین  نظرر  از انسران  اوليه نيازهای "گوید: یکی از مدیران خيریه می .كنند می خير سالمت حوزه در مرد  های بيماری و نال 

 اگرر  خيرری  هركرار " "گوید:. خير دیگری درباره جلب مشاركت خيرین به حوزه سالمت می"سر باالی سقف و برهنه، تن گرسنه، شکم مانند دارد

 مالکيرت  احساس تا بسازید را بنا این بيایيد خودتان بگویيم باید بلکه بدهيد پول گفت نباید كس هيچ ميشود؛ به انجا  كنيم، مطرح را جامعه نياز

 برای كمک یا سازی مدرسه به نسبت كمتری سازی فرهنگ كليه، پيوند مانند سالمت حوزه در"دارند:  خيرین دیگران در این باره عقيده . "كنند

اغلرب شرركت كننردگان    ". "دارد نگاهی به نياز نن در مشاركت كه است اختصاصی حوزه یک سالمت"  ."است گرفته صورت زندانيان كردن نزاد

رسرانی، و سررمایه كرالن نيراز دارد. همچنرين، تمایرل خيررین بره         و شناساندن نيازها، اطال سالمت نياز به ایجاد نگاهی  عقيده داشتند كه حوزه

كمتر است. درباره حوزه پيشگيری اغلب شركت كننردگان عقيرده داشرتند كره      كالن سرمایه به نياز و پایين نگاهی دليل های سالمت به پژوهش

-ربه خيریه درباره نقش دولت در هدایت خيرین بسوی مشاركت در حوزه پيشگيری مری پيشگيری نياز به اقدا  بنيادی دارد. یکی از مدیران با تج

كنرد  های بيمارستانی مورد نياز را اعال  میخود وزارت بهداشت و درمان توجه الز  به حوزه پيشگيری و بهداشت ندارد و وزیر تعداد تخت"گوید: 

 !  "و این اعال  نياز هرساله ادامه دارد

 موضو  محوری شناخته شده پيشگفت، شركت كنندگان  یک موضو  محروری اثرگرذار   7در پيوند با  نمود بیرونی آن:پیامد خیریه یا  -6

را القا نمودنرد. یکری    گذارد،-می تاثير بخشیتوان یا و درمان یا پژوهش نموزش، پيشگيری، بخش در خيرین مشاركت نو  بر كه  سالمت حوزه در

 بایرد  مرا  كرار  "گویرد: . خير با تجربه دیگری مری "كندبرای خير مهم است و هر جا احساس نياز كند، كار می نتيجه"گوید: از شركت كنندگان می

 كنتررل  بررای   مختلرف  هرای  بخرش  همکاری به نياز كنيم، كار هوا نلودگی مانند پيشگيری حوزه در بخواهيم اگر مثال برای باشد داشته خروجی

   ."باشيم نداشته خروجی شود می باعث كه است....  و خودرو، توليد

مشاركت خيرین، اعتمادسازی، افزایش شفافيت و پاسخگویی در حوزه سالمت الز  است تا سياسرتگذاران و برنامره    موانع رفع برای گیری:نتیجه

لت در سرالمت برا مشراركت    ریزان با توجه به شواهد و تحقيقات انجا  شده نيازهای این حوزه را شناسایی، پيامدهای را ملموس و با رویکررد عردا  

های مختلف از جمله بخش خصوصی برای نن برنامه ریزی نمایند. همچنين، به تصویب قوانين و مقرررات یکسران و فراگيرر بررای خيریره و      بخش



ن و ترامين  بایست به منظور ایجاد حس اعتماد و مالکيرت در خيرری  ایجاد تشکل مردمی متولی خيریه، با مشاركت خيرین همت گمارند. دولت می

نقش تسهيل كننده تغيير دهرد و   سطح مشاركت باالی ننان به صورت همکار، عضو و ناظر نقش مستقيم مداخله ای خود را از یک بازیگر اصلی به

ئره مشراوره   مانند بخشودگی مالياتی برای خيررین، ارا  كننده نظير اطال  رسانی و بازاریابی اجتماعی، و مقررات تسهيل كننده ترویج برای اقدامات

 ریزی و اقدا  نماید.  حقوقی به خيرین و تسهيل فرایندها برنامه

زیسرتی،  با توجه به ضعف مطالعات كيفی در حوزه خيریه، انجا  مطالعاتی نظير تبيين مفهو  جدیدی برای كارخير با نگاه ویژه به سرالمت و نيرک  

سطح جهانی و نيز تدوین الگوی بازایابی اجتماعی برای جرذب خيررین توسرط    انجا  مطالعات تطبيقی و نقاط مثبت پيشرفت در حوزه خيریه، در 

سازی، ترویج فضایل اخالقی، نگاه سازی و ای نمودن كمک های خيرین برای فرهنگای، و رسانههای رسانهگردد. تهيه برنامهمحققين پيشنهاد می

تواند به مدیران موسسات خيریره خرورد و كرالن  بررای برنامره      همچنين میباشد. نتایج این پژوهش های مولفين میتشویق عمو  از دیگر توصيه

، ریزی بهتر و موفقيت و رقابت بيشتر در این حوزه كمک نماید. طراحی سامانه ملی برای اطال  رسانی در زمينه موسسرات معتبرر خيریره، نيازهرا    

 ر خيریه از دیگر پيشنهادات مولفين است.فرایندها و نحوه برقراری ارتباط، و پاسخگویی برای تسهيل و ترویج امو

 
 
 


