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 پیشگفتار :

هان ، شناخته شده است . ای در زمینه سخاوتمندی ملل مختلف جبه عنوان سنجه مقایسه CAFش های جهانی ششاخص بخ

، صرف وقت –، از طریق سنجش سه نوع سخاوتمندی بل فهم از سخاوتمندی در سطح جهانقاساده و  ، تصویریاین شاخص

طبیعی بشری  ییک غریزه توان، مک به دیگران در حدانگیزه بخشش، ک آورد. می اهدای پول و کمک به فرد ناشناس فراهم

، برمبنای این پیش فرض شاخص جهانی بخشش بر ظرفیت و تمایل افراد به بخشش تاثیر می گذارند. . عوامل متعددیاست

یرات ساالنه نرخ بخشش در یک ملت و قرار دارد که میزان سخاوت و گشاده دستی با ملیت همبستگی دارد، و به پایش تغی

 کشور ها می پردازد. مقایسه آن با سایر

سال های اخیر  در .افزایش یافته استول در سال جاری ، نرخ اهدای پم قطعیت و اوضاع نامساعد اقتصادیعلیرغم افزایش عد

ها رشد عمیق و بزرگی را  سایر اقتصاد های غربی بسیار محدود بوده است، این در حالی است که رشد این شاخص در اقتصاد

ها به طور بهینه  فرصت بی بدیل برای کمک به خیریه از این، مهمترین مسئله آن است که اند. در این زمینهتجربه کرده

یجاد موسسات نیست، بلکه به معنای ا از طرف مردم اهدای پول بیشتر برای این فقط به معنای درخواستستفاده شود.  ا

 راحتی و با اطمینان به آن ها کمکو با حاکمیت قوی است که افراد بتوانند به معتبر،  قابل اعتماد، مشهور، موجه، شفاف 

شود. توسعه یافته را نیز شامل می هایکند، بلکه کشورحال توسعه صدق نمیهای در موضوع تنها در مورد کشور این کنند.

ین تاثیر بیشتر داناس کنند وقت و پولی که اهدا کرده، همواره نیازمند کسب اعتماد افراد است تا آن ها احسجامعه مدنی

 اجتماعی را در پی داشته است. 

همواره رتبه  و مصیبت در فقرن موضوع شرمنده شدیم که مردم گرفتار ، ما ازیی شاخص بخشش جهانیتمامی تاریخچهدر 

اکنش . این وشتابنددر شرایط سخت، به یاری یکدیگر مینیاز و  هایدر زمانافراد  یعنیباالیی کسب کرده اند، این های 

 شاهده است. شود، در میان کشورهای همسایه قابل مای طبیعی می ه زمانی که یک کشور گرفتار فاجعههمدالن

که بایستی گرامی  است ، چیزیدر جهانی که پر از کشمکش، جنگ و تردید است تمایل طبیعی مردم برای کمک به یکدیگر

 بداریم و پرورش دهیم.

  

 

 

 

 دکتر جان لو

 (CAF)مدیر عامل بنیاد کمک به خیریه ها 

 

 

 

 

 



2 
 

 درباره این گزارش 

 پیش زمینه 

ی بخشش در جهان است. برای اطمینان از کردن بینشی در خصوص ذات و محدوده، فراهم خص جهانی بخششف شااهدا

کند. سوال رفتاری برای بخشش تعریف میر گرفته اند، این گزارش سه جنبه مورد توجه قرا شهای مختلف بخش آنکه شکل

 آیا شما در طی ماه گذشته : ژوهش از این قرار است کهاصلی در این پ

 اید؟کمک کرده ،شناخته اید و نیازمند کمک بودهیبه غریبه و فردی که نم 

 به خیریه ای پول اهدا کرده اید؟ 

 های داوطلبانه در یک سازمان کرده اید؟ )بدون پرداخت مزد(بخشی از وقت خود را صرف کار 

این بنگاه  تحقیقاتپ، به عنوان بخشی از کار میدانی برای جمع آوری داده های این گزارش توسط موسسه تحقیقات بازار گالو

 .شود، صورت پذیرفته استکشور انجام می 141در بیش از که 

 

 5102شاخص جهانی بخشش 

له از سال سا 2ی ا، در طی دوره مربوط به بخشش را از سراسر جهان ، داده هایششمین ویرایش شاخص جهانی بخشش

 جمع 2114سال  باشد که دراز سراسر جهان می کشور 142 هایگیرد. این شاخص بر مبنای دادهدر بر می 2114تا  2111

 آوری شده است. توضیحات کامل روش انجام کار در ضمائم این گزارش ذکر شده است.

 

 رتبه بندی و امتیازهای شاخص جهانی بخشش 

معیار ایجاد یک  مشابه سال های قبل بوده است. جهت، ه امتیازهای شاخص جهانی بخششروش مورد استفاده برای محاسب

لیدی برای همه کشور ها فراد در پاسخ به سه سوال کابه میانگین امتیازات داده شده شفاف برای سنجش رفتار بخشش، 

بنای این امتیاز کشور ها بر ممحاسبه شده و سپس  امتیاز درصد امتیازات کسب شده هر کشور . برمبنای اینشودمحاسبه می

 شوند.ها رتبه بندی می

 

 درباره ما 

دفتر در هر یک از قاره  6، و ر کشور انگلستان به ثبت رسیدهپیشرو است که د و ، یک خیریه جهانیاد کمک به خیریه هابنی

فراد و کمک به ایجاد تغییر در زندگی اهمچنین های جهان دارد. ماموریت ما ایجاد انگیزه در جامعه برای بخشش بیشتر و 

زایش مبالغ از طریق ارائه خدمات و مشاوره به خیریه ها و سازمان های غیر انتفاعی برای اف اجتماعات در دنیا است. این کار

 .گیرداهدایی انجام می
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 یافته های کلیدی و جمع بندی 

 باال ترین شاخص بخشش جهانی برای میانمار

وطلبانه را ست، اولین رتبه صرف زمان داکرده اعالوه بر اینکه میانمار باالترین رتبه اهدای پول را در بین سایر کشور ها کسب 

در دو شاخص از سه شاخص این گزارش، ، 2111سال  ن محاسبه این شاخص دراست که از زما داشته است و اولین کشوری

. هر چند رفتار بخشش شودبخشش فراوانی میهای منجر به رفتارفرهنگ بودایی قوی در میانمار  بهترین رتبه را داشته است.

 اما متاسفانه با کشتار مسلمانان میانمار به دست افراطی ها در تضاد است. میانمار قابل ستایش استدر 

 

 نند ریشه بعضی تغییرات در این شاخص باشندااعمال مذهبی نیز می تو

اند. جمعیت ه بودگذار ، تعطیالت مذهبی نیز بر این شاخص در سایر نقاط دنیا تاثیر بر تاثیر مذهب بودایی در میانمارعالوه 

و  42) به ترتیب یزستان بوده استدر قزاقستان و قرق 2112در سال  ش، دلیل اصلی افزایش قابل توجه شاخص بخشمسلمانان

گرفته  فاصله پس از آن مورد بررسی قرار، هر دوی این کشور ها حین ماه رمضان یا بال. درگزارش سال اخیررتبه افزایش ( 62

، ین کشور ها هر سه عامل شاخص بخششمسلمانان به بخشش بیشتر توصیه شده اند، در هر دوی ا در رمضاناز آنجا که  اند.

 ویژه اهدای پول به طرز قابل توجهی افزایش یافته اند.ه ب

 

 اند در رفتار های بخشش موثر باشدفرهنگی کشور نیز می تو آیین

رسم  و با از بین رفتن 2112سب می کرد، در سال رش ک، رتبه اول کار داوطلبانه را در گزاترکمنستان که در سالهای قبل

که  (Saturday Subbotinks ) رسم داوطلبی شنبهسقوط کرد.  66، به رتبه که یادگار انقالب اکتبر بود« شنبهداوطلبی »

شنبه خود را  ، افراد را وادار می کرد که روزهای سابق شوروی رواج داشت به طور اجباری و دستوری در بسیاری از جمهوری

افت و سایر انواع خدمات اجتماعی ، جمع آوری مواد قابل بازیکارهایی مانند تمیز کردن خیابان، تعمیر وسایل عمومی به

های سال های پیش نیز همین رسم موجب افزایش سطح انجام کارهای داوطلبانه در این کشور ها  . در گزارشاختصاص دهند

 شده بود.

 

 چنان موثرترند، همتظرهغیر من حوادث

همه مردم به وقایع و فجایع واکنش نشان  در تمامی نقاط و فرهنگ های جهان ،دیده ایم شر که بارها در شاخص بخشهمانطو

برابر شده است و احتماال  4، بیش از ل قبلنسبت به سا 2114در سال کنند  د اوکراینی که پول اهدا میدرصد افرا .می دهند

، رتبه اول کمک به غریبه ها را کسب کشوراین  یعلیرغم مسائل امنیت بوده است. عراق، بحران اوکراین مهم ترین علت ان

 در پاسخ به ،متنوع قومی و فرهنگ پیچیده مذهبیکرده است. مسلما افزایش میزان بخشندگی در کشور عراق با فرهنگ 

، در پاسخ به سیل جنوب صربستان و بوسنی و هرزگوینهمچنین کشور های کرواسی، مونته نگرو،  بوده است. هاافزایش نیاز

  نشان داده اند.  در شاخص بخشش ، افزایش قابل توجهی را2114مه اروپا در 
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 انی، شاخص بخشش افزایش داشته است در سطح جه

درصدی را  2/3افزایش دا کرده اند که ، به خیریه ها پول اه( از افراد مورد مصاحبه، در طی ماه پیش %2/31تقریبا یک سوم )

، اعم از کشورهای توسعه یافته شبختانه میزان اهدای پول، در بین همه انواع اقتصادها. خونشان می دهد 2113نسبت به سال 

 این شاخص کاهش داشته است. 2113و  2112در حالی که بین سال  و در حال توسعه افزایش داشته است،

 

 اد اهدا کننده در جهان موثر است افر، بر تعداد رفتار برخی کشور های بزرگ

هر سه نوع بخشش را تعداد افرادی که اما  ،مک به غریبه ها افزایش یافته استهر چند میزان مشارکت افراد در اهدای پول و ک

، کاهش داشته و چین های پر جمعیت هندآن دلیل است که این رقم در کشور . این امر بهدهند، کاهش یافته استانجام می

ر در بین هفت کشو دهند،انزده سال دنیا را تشکیل میدرصد جمعیت باالی پ 41که کشور پرجمعیت جهان،  11است. از بین 

 کشور نیز نبوده اند. 111، و پنج کشور حتی در بین کشور برتر نبوده اند 21

 

 ن بیش از زنان پول اهدا کرده اند، مردا5112برای اولین بار از سال 

ی دهد که فاصله کنند، نتایج نشان میمی ار چند زنان در کشورهای توسعه یافته همچنان نسبت به مردان پول بیشتری اهده

و مردان در سال های قبل در این کشور ها کمتر شده است. در کشور های در حال توسعه و در حال گذار، بین اهدای زنان 

 شود میزان اهدای پول مردان در سطح جهان بیشتر باشد.باعث می ن امرهمی میزان مشارکت مردان بیشتر بوده است که

 

 حالی که در سال گذشته کاهش داشته است در افزایش یافته، 5102یزان بخشش جوانان در سال م

، و نی نشان داده اندنسبت به سایر گروه های س را ، بیشترین افزایشسال، در تمامی سه نوع بخشش 29تا  12گروه سنی 

 را جبران کرده اند. 2113بخشش این گروه سنی در سال  کاهش

 

 توصیه های کلی

  : های جهان بایستی دولت

 شوند.اصولی و آزادانه قانون گذاری می ،انتفاعی به شکلی عادالنههای غیر  سازمان اطمینان حاصل کنند که 

  قرار دهند. هایی را برای آن قرا ساده کنند و در صورت امکان مشوبخشش برای افراد 

  های غیر انتفاعی  به رسمیت بشناسند و به حقوق سازمانجامعه مدنی را به عنوان صدای مستقلی در زندگی عمومی

 برای ایجاد کمپین احترام بگذارند.

 های غیر انتفاعی شفاف هستند و درباره ی کار آن ها به عموم اطالع رسانی کنند. اطمینان حاصل کنند که سازمان 

 طبقه متوسط در  یریه ها را به عنوان مشارکت ملت در توسعه اقتصادی ترویج دهند و از فرصت رشدبخشش به خ

 استفاده کنند. جهان
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، چارچوبی برای توصیه های تفصیلی تر تهیه کرده ایم، که در صورتی که دولت ها از این جهانی برنامه ی آینده بخششدر  ما

برای پیشرفت جامعه توانمند سازی  یابد و زیرساخت هایجامعه افزایش می ی درتوصیه ها پیروی کنند، میزان سخاوتمند

 آید.مدنی فراهم می

 در نشانی زیر قابل دستیابی است. آینده بخشش جهانی اطالعات بیشتر در مورد برنامه

Http://Future worldgiving.org 
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 نگرش جهانی  -0

 

 بیست رتبه نخست شاخص جهانی بخشش 0-0

است، و در سال گذشته رتبه نخست را به طور مشترک  2112بخشش در سال میانمار، دارای رتبه نخست در شاخص جهانی 

درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است ) جدول شماره یک (  66، . امتیاز این کشوربا ایاالت متحده آمریکا داشته است

باشد و ( می21کار داوطلبانه ) % امتیاز دارای باالترین باشد. همچنین امسال( می 92ل ) %و دارای باالترین میزان اهدای پو

 باشد.، دارای باالترین نمره در هر سه روش بخشش در این شاخص می2111در سال  ین کشوری است که بعد از لیبریانخست

ا ، وقت و پول خود رمار بودایی هستند و به طور معمولهمانطور که در گزارش سال گذشته نیز بیان شد، اکثریت جمعیت میان

، در هر چند با مقدار اندک ،دهند. چنین صدقاتیابد اختصاص مینگهداری و تعمیر مع ن و راهبه های بودایی برایبه راهبا

کنند. این امر باعث اهدا میمبالغ ناچیزی را  به طور مستمر و حتی روزانه اقراداین ت بودایی اهمیت زیادی دارد و بنابرطریق

 ی شاخص بخشش قرار گیرد.شود که میانمار در صدر جدول رتبه بندمی

بین سخاوت و ثروت را ارتباط  یهاین امر فرض کم درآمد قرار دارد، کشورده  بین از آنجا که این کشور از سوی بانک جهانی در

با اخبار رسیده از میانمار در مورد وضعیت نامناسب و رنج های تحمیل شده به برد. همچنین نتایج این گزارش، زیر سوال می

تنها  در ظاهر متناقض است. الزم به ذکر است که شاخص جهانی بخشش،ت روهینگیا که اغلب مسلمان هستند ایاالمردم 

امعه اثر گذار است را در نظر گسترده تری که بر ج گیرد و مسائلعموم جمعیت یک کشور را در نظر میفعالیت های خیریه 

 .ر این رتبه بندی جهانی وارد کنیممنفی و تاثیر گذار را دما قصد نداریم که این عوامل  گیرد. با این وجود،نمی

که پارسال کسب  64یاز %، که از امتبه خود اختصاص داده است 61در رتبه بندی امسال، ایاالت متحده رتبه دوم را با امتیاز %

کنند )از ل اهدا میدرصد افرادی است که پو ، کم شدنمی رسد اصلی ترین دلیل این کاهش . به نظرنموده بود کمتر است

 .تبه نهم به رتبه دوازدهم شده است، که موجب کاهش رتبه این کشوردر اهدای پول از ر( 63به % %61

ال گذشته تنها سالی ، عمدتا مشابه پارسال هستند. هلند که در ساالی این رده بندی را دارا هستندده کشوری که رتبه های ب

ده کشور برتر خارج شده بود، امسال با افزایش در هر سه روش بخشش ، مجددا رتبه هفتم را کسب نموده  بود که از جمع

 است.

مالزی و کنیا که در سال گذشته دارای بیشترین رشد در شاخص بخشش بوده اند، امسال نیز با حفظ رشد خود، در بین بیست 

ل در بین بیست کشور برتر دیده برای بار او اتماال و قرقیزستانحده عربی، گوبحرین، امارات متکشور برتر حضور دارند. 

مجددا به این جمع پیوسته اند. برخی از کشور هایی که در سال گذشته در جمع  ، تایلند و آلمانشوند، در حالی که نروژمی

کشور های نروژ،  و و ایسلند.این بیست کشور بوده اند، در این سال در رتبه بندی شرکت نداشتند، از جمله ترینیداد و توباگ

 بحرین و امارات نیز در سال گذشته در رتبه بندی شرکت نداشتند.

رسیده است و  11در سال گذشته به رتبه  62که از رتبه ی سال دارا است،  1را در رتبه بندی  رشدقرقیزستان دومین رتبه 

در ماه  مرهون گردآوری داده رشد در شاخص بخششبرابر شده است. این  4ه سال گذشته میزان اهدای پول در آن نسبت ب

شوند. در سالهای گذشته داده های قرقیزستان پیش از ماه می کمک به دیگران تشویق ن مسلمانان جهترمضان است که در آ

  رمضان گردآوری  می شد که بر میزان بخشش اثری نداشت.
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سقوط کرده است و میزان اهدای  39درجه تنزل رتبه ، به رتبه  21را دارا بود، امسال با  11دانمارک که در سال گذشته رتبه 

 رسیده است. 2112مجددا به نرخ اهدای پول در این کشور در سال  کاهش داشته و 11ردم این کشور %پول در بین م

        

کشور برتر در دوره  21کشوری که در بین  9( نشان می دهد که  2) جدول  2111 -2114تحلیل مربوط به دوه ی پنج ساله 

اندونزی، هنگ کنگ، ایران، دانمارک، لیبریا، اتریش، جامائیکا و شوند ) قطر، ده اند، در فهرست امسال دیده نمیی پنج ساله بو

مورد مطالعه قرار نگرفته اند، اما در برخی دیگر، سطح شاخص به اندازه سال های  2114قبرس( برخی از این کشورها در سال 

 قبل نبوده است و توسط دیگر کشور ها به پایین فهرست رانده شده اند.

عملکرد عملکرد قوی از خود نشان داده است، رتبه اول فهرست میانگین  2112شاخص در سال  به رودمیانمار، که از زمان و

 .پنج ساله را نیز دارا است

کشور عضو این  6سال گذشته  ( هستند )G21تنها پنج کشور از بین بیست کشور برتر دوره ی پنج ساله ، در گروه بیست ) 

یک  امل اقتصاد های بزرگ دنیا به اضافهش G21. گروه حضور داشته اند( در بین بیست کشور برتر شاخص بخشش گروه

هوری کره، ، جمن، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، آلمان، اندونزی، ایتالیا، ژاپنهای آرژانتینماینده اتحادیه اروپا شامل کشور

 .ده می باشدانگلستان و ایاالت متح، مکزیک، روسیه، عربستان صعودی، آفریقا ی جنوبی، ترکیه

 امتیاز اهدای پول )%( امتیاز صرف وقت )%(
امتیاز کمک به غریبه ها 

)%( 

امتیاز شاخص جهانی 

 بخشش )%(

رتبه شاخص جهانی 

 بخشش

 میانمار 1 66 00 22 00

 امریکا 2 61 66 66 44

 نیوزلند 6 61 60 66 40

 کانادا 4 60 62 66 44

 استرالیا 0 02 66 62 40

 انگلیس 6 06 66 60 62

 هلند 6 06 02 66 66

 سریالنکا 4 06 60 02 44

 ایرلند 2 06 02 66 41

 مالزی 10 02 62 04 66

 کنیا 11 02 64 62 46

 مالت 12 01 00 64 26

 بحرین 16 01 61 01 60

 امارات 14 00 62 02 22

 نروژ 10 42 00 60 62

 گواتماال 16 42 64 64 41

 بوتان 16 42 06 00 646

 قرقیزستان 14 42 06 06 66

 تایلند 12 44 44 46 14

 المان 20 46 61 42 62

  بخشش یرفتارها در مشارکت درصد و رتبه با بخشش، یجهان شاخص در برتر رتبه یدارا کشور ستیب - 1 جدول

o  مورد مطالعه قرار گرفته اند. 2114این جدول تنها شامل کشور هایی است که در سال 
o  ،مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها هستند .داده های مشارکت 
o عدد صحیح گرد شده اند، اما رتبه بندی بر مبنای دو رقم اعشار صورت گرفته است. نمرات شاخص جهانی بخشش، به سوی اولین 
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تفاوت بین نمره 

یک ساله و پنج 

 )%( ساله

امتیاز یک ساله 

شاخص جهانی 

 بخشش )%(

میانگین پنج ساله 

 صرف وقت

میانگین پنج 

 ساله اهدای پول

میانگین پنج 

ساله کمک به 

 غریبه ها

رتبه پنج ساله 

شاخص جهانی 

 بخشش

رتبه یک ساله 

شاخص جهانی 

 بخشش

 میانمار 1 66 00 42 44 66 6

 امریکا 2 61 60 66 44 61 1

 ایرلند 6 04 64 66 64 06 -6

 نیوزلند 4 04 64 66 41 61 6

 کانادا 0 04 66 66 41 60 2

 استرالیا 6 04 66 60 66 02 1

 انگلستان 6 00 62 60 22 06 1

 هلند 4 04 04 62 66 06 2

 سریالنکا 2 01 06 01 46 06 0

n/a n/a 16 00 61 46 10 قطر 

 مالت 11 46 40 62 20 01 4

 اندونزی 12 46 64 64 62 46 0

 هنگ کنگ 16 46 06 66 10 40 0

 ایران 14 46 61 02 24 46 -6

 دانمارک 10 40 06 60 22 42 -6

 تایلند 16 40 42 64 10 44 6

 لیبریا 16 40 64 10 40 40 1

 استرالیا 14 40 06 06 24 46 2

 جامائیکا 12 44 61 20 60 46 6

 قبرس 20 46 00 46 26 42 -1

 

 

 

 

 روند های جهانی به تفکیک رفتار ها 0-5

درصد  2/3، 2114و  2113داده است که بین سال ، برای اهدای پول رخ در رفتار های بخشش در سطح جهانی بیشترین تغییر

در سطح جهان،  GDP( در حالی که در سال گذشته این رقم به دلیل کاهش رشد  1دهد )شکل شماره افزایش را نشان می

در حالی که زمان کار داوطلبانه به  چیزی داشته استال افزایش نا، امس. کمک کردن به غریبه هاکاهش ناچیزی داشته است

 کاهش داشته است. یمقدار کم

 

  بخشش یرفتارها در مشارکت درصد و رتبه با ،بیست کشور دارای رتبه ی برتر شاخص بخشش در دوره ی پنج ساله  -2 جدول

o  است. 2114-2111نمره پنج ساله شاخص، میانگین نمره حداقل سه سال کشورها در بازه ی زمانی 

o  کشور ها است. 2114نمره یک ساله ، نمره سال 

o .داده های مشارکت ، مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها هستند 
o نمرات شاخص جهانی بخشش به سوی اولین عدد صحیح گرد شده اند، اما رتبه بندی بر مبنای دو رقم اعشار صورت گرفته است 
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های سه دسته اقتصادهای توسعه یافته، اقتصادهای در حال گذار و اقتصاد ها بهدسته بندی سازمان ملل متحد، کشوربر مبنای 

دهد که ( نشان می 2ه داده های شاخص بخشش مربوط به این کشور ها  ) شکل شمار اند. در حال توسعه دسته بندی شده

ر حال گذار نام گذاری شده اند) هایی که با عنوان داست، اما در اقتصاد افزایش یافتهها اهدای پول، در بین هر سه نوع اقتصاد

ز بین درصد بوده است. ا 2/11( این افزایش چشمگیر و به میزان ند از اقتصاد سوسیالیستی در حال گذار به اقتصاد بازار هست

 دهند.نشان نمی 2114 -2113ی ا در بازه افزایش در میزان اهدای پول ر کشور 4کشور موجود در این گروه، تنها  17

زمانی و برخی دیگر در فاصله های  رمضان مورد بررسی قرار گرفته اندهای این گروه، به فاصله کمی از ماه تعدادی از کشور

بر نتایج نشان می دهد این حوادث صربستان مورد مطالعه بوده اند،  در بوسنی و هرزگوین و 2114نزدیک  به سیل ماه ژوئن 

 2114این اهدای پول داشته اند، در سال، درصد افرادی که در اوکرتاثیر گذار هستند. عالوه بر این ای اهدای پولرفتار ه

 همانطور که در گزارشبدون ارتباط نیست.  2114ر برابر شده است، که با بحران کریمه در بهار انسبت به سال گذشته چه

ان ها یامنافشات منطقه ای بر رفتار های بخشش در سطح ملی اثر ، بحرایم های پیشین شاخص جهانی بخشش مشاهده کرده

 جزئیات بیشتری در مورد رفتار های بخشش برخی کشور ها ذکر شده است. ، 2.2گذار هستند. در بخش 

ویژه ه ، ببوده است "داوطلبی شنبه  "رسم  ال گذار، بیشتر به دلیل لغو کردنهای در حش میزان کار داوطلبانه در اقتصادکاه

ت، که در بسیاری از جمهوری های سابق شوروی رواج داش "داوطلبی شنبه  "در ترکمنستان این امر مشهود است. رسم 

نیز بیان شد،  2114ال همانطور که در گزارش س های عمومی بدون پرداخت مزد بود.استفاده از روز تعطیل برای انجام کار

 داد.افزایش می کشور ها به طور اجباری و مصنوعی ، میزان کار داوطلبانه را در اینچنین رسومی

 ساله پنج ی بازه در ها، بهیغر به کمک و وقت صرف  پول، یاهدا در مشارکت و( GDP) یداخل ناخالص دیتول رشد -1 شکل

o  است. 2114 -2111در بیش از سه سال در دوره زمانی داده ها نشان دهنده ی میانگین مشارکت در کشور های مورد مطالعه 
o .داده های مشارکت، مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها هستند 
o  منبع داده هایGDPها، بر مبنای قیمت ثابت سال به سال ارائه شده اند. ، پایگاه داده های چشم انداز جهانی صندوق بین المللی پول است. داده 
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، 2114ترکمنستان که در گزارش های قبلی در زمینه کار داوطلبانه رتبه اول را کسب می کرد، با ملغی شدن این رسم در 

 امتیازی کمتر از نیمی از امتیاز سابق خود را کسب نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کشور: برزیل ، روسیه ، هند ، چین و آفریقای جنوبی ، که نسل جدید اقتصادهای در حال  2فف نام )مخ BRICSدر کشورهای 

ع بخشش نسبت به ظهور هستند( بهبود اندکی در این سال مشاهده می شود. از بین این پنج کشور ، هند و چین در هر سه نو

 شرایط اقتصادی نبوده است.سال پیش کاهش داشته اند،که تنها به دالیل 

تعداد واقعی افرادی که هر سه نوع بخشش را انجام داده  بر خالف مشارکت جهانی در سطح اهدای پول و کمک به غریبه ها،

( این به دلیل آن است که در کشورهای بزرگ)به ویژه در چین و هند،که پر جمعیت 3اند،کاهش داشته است)شکل شماره 

تند( میزان مشارکت کاهش داشته است، بنابراین تعداد کمتری از افراد در هر نوع بخشش مشارکت ترین ملت های دنیا هس

  داشته اند.

 

 

 

 

 

 یاقتصاد تیوضع یمبنا بر ،2113-2114 یزمان فاصله در بخشش یرفتارها از کی هر ازاتیامت در یدرصد راتییتغ -2 شکل

o  هستند. 2114-2111داده ها نشان دهنده ی میانگین مشارکت در کشورهای مورد مطالعه در بیش از سه سال در دوره ی زمانی 
o .داده های مشارکت مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها هستند 
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 سه نوع رفتار بخشش -5

 کمک به یک غریبه 5-0

 

 ت و جمعیت به یک غریبه، برمبنای میزان مشارکده کشور برتر در کمک  2-1-1

کنند و نیز کشور هایی که بیشترین  دو جدول زیر به کشورهایی که بیشترین درصد افرادی را دارند که به غریبه ها کمک می

 د.ندهنشان می تعداد افراد را از این لحاظ دارا هستند،

شود ایاالت متحده آمریکا به برای اولین بار حائز شده است،که باعث می  رتبه اول مشارکت در کمک به غریبه ها راعراق 

 ی سوم سقوط کند.رتبه

 .اند پرداخته سال 2 یط در ها بهیغر به کمک و داوطلبانه کار انجام پول، یاهدا به که یافراد یکل تعداد -3 شکل

o  سازمان ملل متحد بوده است.محاسبه جمعیت بر مبنای ارقام 
o  می باشند. 2111-2114داده ها نشان دهنده ی تعداد افراد مشارکت کننده در انواع مختلف بخشش در کشورهای مورد مطالعه در هر سال تقویمی دربازه ی 
o .داده های مشارکت،مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها هستند 
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دارای میراثی غنی از لحاظ فرهنگ، مذهب و در سال گذشته نیز عراق از رتبه دوم کمک به غریبه ها ارتقا یافته بود. عراق 

ه عراقی آید. شایان ذکر است کبه شمار می این جوامع ضمنی بخشی از فرهنگکه بخشش به طور غیر رسمی و  ،است قومیت

دهند. در واقع افزایش میزان بخشش، به دلیل افزایش میزان نیاز ، همچنان به این کار نو ادامه میم مالحظات امنیتیها علیرغ

 به نیکو کاری در این کشور است.

در  نامیبیاکه  ر وارد شدند. این نخستین بار استو آفریقای جنوبی برای بار نخست به جرگه ده کشور برتماالوی  ،نامیبیا

کسب را  49که رتبه ی  2112شود و قبال مورد مطالعه قرار نگرفته بود. کویت نیز از سال شاخص جهانی بخشش وارد می

 باشد.می 26نیز  کسب کرده است 2112ی که در سال کرده بود ، مورد مطالعه قرار نگرفته است . رتبه قبلی ماالو

دهد که این افزایش در سال شاخص کمک به یک غریبه را نشان میدر  برای دومین سال متوالی ، آفریقای جنوبی ، افزایش

بوده است. این افزایش باعث شده است که آفریقای جنوبی برای نخستین بار در جمع ده  11و در سال گذشته % 9جاری%

موجب افزایش  به هم پیوستگی بین افراد که UBUNTO)کشور برتر شاخص بخشش هم وارد شود. به نظر می رسد اوبونتو )

 شود ، انگیزه ی محرک خوبی در آفریقای جنوبی است.بخشش و نیکوکاری می

 

 

عداد افراد که به ده کشور برتر در ت-4جدول شماره 

 غریبه ها کمک می کنند

به غریبه ها و  کشورهای کمک کننده

 رتبه انها

 (mمردم )

 660 1 هند

 262 2 چین

 124 6 آمریکا

 62 4 بنگالدش

 64 0 نیجریه

 64 6 برزیل

 66 6 اندونزی

 44 4 آلمان

 44 2 پاکستان

 62 10 مکزیک

 
تنها شامل جمعیت برمبنای آمار سازمان ملل محاسبه شده است. 

مطالعه قرار گرفته اند. داده مورد  2114شورهایی است که در سال ک
  های مشارکت مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها هستند.

 ده کشور برتر در کمک به غریبه ها-6جدول 

کشورهای کمک کننده به غریبه ها و 

 رتبه انها

 مردم )%(

 62 1 عراق  

 64 2 لیبریا

 66 6 آمریکا

 66 4 نامیبیا

 66 0 جامائیکا

 64 6 کنیا

 64 6 کویت

 66 4 ماالوی

 66 2 عربستان سعودی

 66 10 افریقای جنوبی

 
مورد مطالعه  2114تنها شامل کشورهایی است که در سال 

قرار گرفته اند. داده های مشارکت مربوط به یک ماه پیش از 

شامل کشورهایی است گردآوری داده ها هستند.

مورد مطالعه قرار گرفته  2014که در سال 

 اند. داده های مشارکت مربوط به یک

 

 

 ماه پیش از گردآوری داده ها هستند. 
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و امسال  ،به طور مستمر افزایش داشته است سنجش شاخص جهانی بخشش، در هر سال از نمره کنیا در کمک به یک غریبه

دلیل کاهش چین به  تجربه کرده است. 7به میزان % این شاخص را نسبت به سالهای پیشاین کشور بیشترین میزان رشد 

 میلیون نفر از جمعیت این کشور 121، که به معنای آن است که ه رتبه دوم از آخر سقوط کرده استدر این شاخص ب %13

 کمتر به غریبه ها کمک کرده اند. در نتیجه علیرغم جمعیت بیشر چین، هند از نظر تعداد افرادی که به غریبه ها کمک

 ( 4کنند ، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. )جدول شماره می

کنند، تقریبا مشابه سال گذشته هستند و مانند سال گذشته ایاالت اد افرادی که به غریبه ها کمک میده کشور برتر از نظر تعد

هر دو فهرست قرار دارد. با ورود  در از نظر تعداد جمعیت مشارکت کننده متحده تنها کشوری است که هم از نظر درصد و هم

 ، روسیه از این فهرست حذف شده است.کنندرادی که به غریبه ها کمک میمکزیک به ده کشور برتر از نظر تعداد اف

 کمک به غریبه ها و تاثیر جنسیت 2-1-2

 4/2کنند، هردو به میزان و مردانی که به غریبه ها کمک می ، در صد زنانفزایش کلی میزان کمک به غریبه هابا توجه به ا

و درصد زنان مشارکت   6/21 %ارد و درصد مردان مشارکت کننده ادامه د 2111درصد افزایش داشته است . این روند از سال 

 که بیشترین میزان ثبت شده این شاخص هستند . ،است 3/47کننده % 

درصد بیشتر از  3/3اند و به طور متوسط میزان مشارکت آنها  کمک به غریبه ها داشتهت بیشتری در مردان همواره مشارک

 زنان بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله پنج ی دوره در و تیجنس کیتفک به جهان سطح در بهیغر کی به کمک در مشارکت زانیم – 4 شکل

مورد مطالعه قرر گرفته اند. داده های مشارکت ، مربوط به  2114-2111از سه سال دربازه ی داده ها نشان دهنده میانگین مشارکت در کشور هایی است که برای بیش 
 یک ماه پیش از گرداوری داده ها هستند
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 کمک به غریبه ها و تاثیر سن، در دوره پنج ساله 2-1-6

اکنون بیش  ( نشان داده اند. 1/1%سال( بیشترین رشد را در مشارکت به کمک به غریبه ها )  29-12جوان ترین گروه سنی ) 

 این شاخص در بین این گروه است. در بیشترین مقدار ثبت شدهر نیکوکارانه مشارکت دارند که از نیمی از جوانان در این رفتا

به ها غری به درصد از این افراد 7/42، میزان مشارکت تقریبا ثابت مانده است و تقریبا ن افرادی با بیش از پنجاه سال سندر بی

 کمک کرده اند.

 

 ساله پنج ی دوره در ،یسن گروه کیتفک به جهان سطح در بهیغر کی به کمک در مشارکت – 5 شکل2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهدای پول به یک خیریه  5-5

  

 ، بر مبنای مشارکت و جمعیترتر اهدای پولده کشور ب 2-2-1

، ده کشوری  6ی ده کشور برتر از نظر درصد افرادی است که به یک خیریه پول اهدا کرده اند، و جدول دهنده ، نشان2جدول 

مشارکت  %92برای سومین سال ، میانمار، با دارا بودن  دهد.دا کننده پول بوده اند ، نشان میرا که دارای بیشترین جمعیت اه

 کشور ها قرار دارد.میلیون نفر می باشد ( در صدر  37) که  افراد

 ساله پنج ی دوره در ،یسن گروه کیتفک به جهان سطح در بهیغر کی به کمک در مشارکت – 2 شکل

مورد مطالعه قرر گرفته اند. داده های مشارکت ، مربوط به  2114-2111مشارکت در کشور هایی است که برای بیش از سه سال دربازه ی  داده ها نشان دهنده میانگین
 یک ماه پیش از گرداوری داده ها هستند
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. همانطور که قبال اشاره شد رواج مذهب ه سوم به دوم این جدول رسیده است، از جایگاافزایش در مشارکت افراد 11تایلند با %

 توان دلیل اصلی باال بودن نرخ مشارکت در اهدای پول دانست . بودایی در این دو کشور را می

کاهش از رتبه نهم به رتبه  % 2ور برتر اهدا کننده پول خارج شده است و با ، از فهرست ده کشآمریکا در جدول این سال

 ، از این فهرست حذف شده اند.کاهش نسبت به سال گذشته 4و % 7% دوازدهم سقوط کرده است. ایرلند و کانادا نیز با

، جایگاه این کشور را از ین شاخصافزایش در ا 11ت است که %، تنها کشور تازه وارد به ده کشور با نرخ باالی مشارکنیوزلند

 رتبه سیزدهم به ششم رسانده است.

کاهش را  2جای برزیل با %افزایش  7اند. آلمان، با %مشابه سال گذشته بودهیبا ز نظر تعداد افراد اهدا کننده تقرده کشور برتر ا

 گرفته است.

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، اهدا کننده پول نسبت به چین است نیز دارای تعداد بیشتری از افراد، اکنون اندونزی الوه بر هندوستان و ایاالت متحدهع

ست، اما میزان مشارکت میلیون نفر ( کمتر ا 142/1میلیون نفر ( از چین )  111علیرغم این که تعداد جمعیت بزرگسال آن ) 

یانمار با جمعیت م رساند.فر میمیلیون ن 29تعداد جمعیت اهدا کننده را به است که تفاوت  1و در چین % 67، %در اندونزی

 شود.ظر افراد اهدا کننده پول ظاهر می، کم جمعیت ترین کشوری است که در فهرست ده کشور برتر از نمیلیون نفر 2/41

 

 

 ده کشور برتر اهدا کننده پول  – 0جدول

 مردم )%( رتبه آنهاکشورهای اهدا کننده پول و 

 22 1 میانمار

 46 2 تایلند

 64 6 مالتا

 60 4 امریکا

 66 0 هلند

 66 6 نیوزلند

 62 6 استرالیا

 66 4 ایرلند

 66 2 اندونزی

 66 10 کانادا

مورد مطالعه قرار گرفته  2114تنها شامل کشورهایی است که در سال 
از گردآوری داده ها اند. داده های مشارکت مربوط به یک ماه پیش 

 هستند.

ده کشور برتر در تعداد افرادی که پول اهدا  -6جدول 

 کرده اند

 (mمردم ) کشورهای اهدا کننده پول و رتبه آنها

 144 1 هند

 164 2 آمریکا

 121 6 اندونزی

 22 4 چین

 44 0 تایلند

 40 6 پاکستان

 62 6 انگلستان

 66 4 میانمار

 60 2 المان

 62 10 ایران

جمعیت برمبنای آمار سازمان ملل محاسبه شده است. تنها شامل 
مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده  2114کشورهایی است که در سال 

 های مشارکت مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها هستند.
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 اهدای پول و تاثیر جنسیت 2-2-2

در این ، زنان بیشتری کت مردان در کشور های توسعه یافتسال گذشته شاهد آن بودیم که علیرغم باال تر بودن نرخ مشار

مطابق  داشته اند.مردان سهم بیشتری  یافته توسعهر و د اردر حالی که در کشور های در حال گذ کردندکشورها پول اهدا می

کاهش داده اند)سال  4فاصله نرخ مشارکت خود با زنان را به % ن در کشور های توسعه یافته، مردایافته های سال جاری

 آید.ر آمار پنج ساله شاخص به شمار میه ده است( ، که کمترین فاصلبود 7وت %گذشته تفا

نرخ  2111، به همراه مشارکت بیشتر مردان در سایر اقتصاد ها موجب شده است که برای اولین بار از سال  کاهش این فاصله

 مشارکت مردان از زنان در اهدای پول در سطح جهانی پیشی بگیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و تاثیر سن اهدای پول 2-2-6

. امسال نیز نرخ ل بیشتری به اهدای پول داشته اند، تمایافراد مسن 2111هانی بخشش در سال خص جاز زمان انتشار شا

 سال، بیشترین میزان در دوره پنج ساله بوده است. 21درصد افراد باال تر از  1/33مشارکت 

گروه های سنی مشاهده می شود  اما بیشترین مقدار آن  افزایش نرخ مشارکت در اهدای پول در سال جاری، در بین همه ی

ن ایان ذکر است برخی از این افزایش، مربوط به تفاوت های بیافزایش تعلق دارد. ش درصد 4/2به گروه سنی جوان با میزان 

 ساله پنج ی دوره در.  جهان سطح در پول یاهدا در مشارکت – 6 شکل

مورد مطالعه قرر گرفته اند. داده های مشارکت ، مربوط به  2114-2111داده ها نشان دهنده میانگین مشارکت در کشور هایی است که برای بیش از سه سال دربازه ی 
 یک ماه پیش از گرداوری داده ها هستند
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را برای  یدرصد 1/3است، اما حتی تحلیل نمونه مشابه برای دوسال نیز افزایش  2114و  2113سنی در  داده های توضیع

  .دهد، حتی خروج و ورود افراد به این گروه سنی را در بین این دوسال پوشش میدهد. این افزایشجوان نشان می نیگروه س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجام کار داوطلبانه 5-3

 

  ده کشور برتر از نظر انجام کار داوطلبانه، بر مبنای مشارکت و جمعیت 2-6-1

نیز نشان  1شده اند ، جدول نمایش داده  7، در جدول شماره در کار داوطلبانه درصد مشارکت افرادده کشور برتر از نظر 

 نند.کافرادی است که کار داوطلبانه میی ده کشور برتر از نظر تعداد دهنده

 ساله پنج دوره در سن کیتفک به جهان سطح در پول یاهدا در مشارکت – 7 شکل

مورد مطالعه قرر گرفته اند. داده های مشارکت ، مربوط به  2114-2111از سه سال دربازه ی  داده ها نشان دهنده میانگین مشارکت در کشور هایی است که برای بیش
 یک ماه پیش از گرداوری داده ها هستند
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نکا، نیوزلند، کانادا کشور از ده کشور برتر از نظر مشارکت ، بین فهرست سال گذشته و امسال مشترکند ) میانمار، سریال 6تنها 

رج شده اند.) در ، مالزی و نیجریه از این فهرست خا، ایاالت متحده و ازبکستان ( و ترکمنستان ، تاجیکستان ، بوتان ، ایرلند

 سال گذشته چند کشور ب طور مشترک حائز رتبه های پنجم و دهم در انجام کار داوطلبانه بوده اند.(

اما در  رتبه نخست کار داوطلبانه را دارا بوده است. 2111از همه ترکمنستان است که از سال ، جالب تر از بین این کشور ها

این  این گزارش نیز بیان شده 2-1را دارد. همانطور که در بخش 66 کاهش امتیاز داشته است و اکنون رتبه 32سال جاری %

این وده است که سطح شاخص کار داوطلبانه را در ب 2114اوطلبی شنبه ها در سال به حذف اجبار در رسم دتغییر در پاسخ 

 داد.کشور به طور تصنعی افزایش می

ومجددا به جرگه کشور های برتر  افزایش، از رتبه بیست و یکم فهرست، به رتبه سوم ارتقا پیدا کرده است. 12لیبریا، با %

درصدی ثبت شده در سال  22ز میزان است که کمتر ا 46پیوسته است هر چند میزان مشارکت افراد در  آن همچنان %

 باشد.می 2111

 به هاست.یچین ، رتبه دوم از آخر را در انجام کار داوطلبانه کسب کرده است، که مشابه رتبه آن در کمک به غر

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ده کشور برتر از نظر تعداد افرادی که کار  -4جدول

 داوطلبانه انجام می دهند

 (m)مردم  صرف وقت توسط کشورها و رتبه آنها

 106 1 هند

 110 2 آمریکا

 64 6 اندونزی

 46 4 چین

 62 0 نیجریه

 22 6 ژاپن

 24 6 فیلیپین

 26 4 روسیه

 26 2 آلمان

 21 10 برزیل

جمعیت برمبنای آمار سازمان ملل محاسبه شده است. تنها شامل 
مورد مطالعه قرار گرفته اند. داده  2114کشورهایی است که در سال 

 مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها هستند. های مشارکت

 ده کشور برتر در انجام کار داوطلبانه -6جدول

 مردم )%( صرف وقت توسط کشورها و رتبه آنها

 00 1 میانمار

 44 2 سریالنکا

 46 6 لیبریا

 40 4 نیوزلند

 44 0 کانادا

 44 6 آمریکا

 46 6 ازبکستان

 46 4 کنیا

 42 2 فیلیپین

 41 10 گواتماال

مورد مطالعه قرار گرفته  2114تنها شامل کشورهایی است که در سال 
اند. داده های مشارکت مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها 

 هستند.
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است، با این تفاوت که آلمان جای کنند، تقریبا مشابه سال گذشته عداد افرادی که کار داوطلبانه میده کشور برتر از نظر ت

هر چند میانمار  به جرگه ده کشور برتر پیوسته است.افزایش  7. آلمان با %(1میانمار را در فهرست گرفته است.)جدول شماره 

لیون می 1/21میلیون نفر ( به اندازه برزیل ) 3/21در زمره کشورهای برتر قرار ندارد، تقریبا تعداد افراد مشارکت کننده آن ) 

 برزیل است. ست، در حال که تقریبا جمعیت آن یک چهارمنفر (ا

 

 کار داوطلبانه و تاثیر جنسیت 2-6-2

میزان کار داوطلبانه به طور کلی در سال جاری ثابت بوده است، در عوض در کشور های توسعه یافته، میزان کار داوطلبانه هم 

رشد داشته  %2رسیده است و میزان مشارکت زنان در کار داوطلبانه تقریبا برای زنان و هم برای مردان، به باالترین سطح خود 

 ( شده است.%24است و اکنون تقریبا برابر با مردان )

کاهش داشته است، که حداقل بخشی از این  3تقریبا % و مردان در کشورهای در حال گذار میزان مشارکت زنان هر چند

 مراجعه کنید( 1-3-2در ترکمنستان است )به بخش کاهش به دلیل حذف رسم داوطلبی شنبه ها 

 22 در طی سال گذشته در کشور های در حال توسعه، کار داوطلبانه هم برای زنان و هم برای مردان تقریبا ثابت مانده است.

زنان  شاهد کاهش پنج درصدی کار داوطلبانه بوده اند، در حالی که تنها در دوازده کشور چنین کاهشی در داوطلبی کشور

 مشاهده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله پنج ی دوره در، تیجنس کیتفک به جهان سطح درانجام کار داوطلبانه  در مشارکت زانیم -1 شکل

مشارکت ، مربوط به مورد مطالعه قرر گرفته اند. داده های  2114-2111داده ها نشان دهنده میانگین مشارکت در کشور هایی است که برای بیش از سه سال دربازه ی 
 یک ماه پیش از گرداوری داده ها هستند

 

 



21 
 

 

 کاردواطلبانه و تاثیر سن  2-6-6

همچنان  سال قرار دارند 49و  31بازه سنی ک در میزان کارداوطلبانه در سال جاری، افرادی که در علیرغم کاهش اند

 بیشترین تمایل را برای صرف وقت خود در کار داوطلبانه دارند.

همانند جنسیت، تاثیر سن نیز برای انواع مختلف اقتصاد متفاوت بوده است. در اقتصاد های توسعه یافته نرخ کار داوطلبانه 

افزایش ( اما بیشترین میزان افزایش در فاصله سنی  4/1برای تمامی گروههای سنی افزایش داشته است ) به طور متوسط % 

 بوده است. 4سال و به میزان % 12 – 29

 اما هم در اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار ، میزان کار داوطلبانه برای تمامی گروه های سنی کاهش داشته است.

این کاهش برای تمام گروه  های در حال گذارست، اما در کشوردرصد ا 9/1تا  4/1در کشور های درحال توسعه این کاهش بین

 بوده است. 2های سنی حداقل % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله پنج ی دوره در ،یسن گروه کیتفک به جهان سطح درانجام کار داوطلبانه  در مشارکت -9شکل 

مورد مطالعه قرر گرفته اند. داده های مشارکت ، مربوط به  2114-2111داده ها نشان دهنده میانگین مشارکت در کشور هایی است که برای بیش از سه سال دربازه ی 
 گرداوری داده ها هستندیک ماه پیش از 
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 مقایسه قاره ها -3

 امتیازات شاخص جهانی بخشش در قاره ها 3-0

امتیازات قاره های مختلف در شاخص جهانی بخشش را با میانگین امتیاز آن ها در طی پنج سال اخیر مقایسه  11شکل 

  کند.می

اخیر شاخص، بیشتر از روند پنج سال آن باشد، مقدار هدف این نمودار، نمایش روند های بلند مدت است. اگر مقدار سال 

ساله شاخص نداشته  2در سال گذشته در آفریقا تفاوتی بین نمرات یکساله و  مثبتی برای شاخص ذکر شده است و بالعکس.

 دهد.از بخشش در این قاره را نشان می است و تصویری ثابت و بی تغییر

مورد  9مراجعه کنید(  4-2ت کشور برتر در رشد شاخص ) به بخش ساست و از بین بی در آسیا و اروپا، تغییرات طبقه رخ داده

 مورد در اروپا قرار دارند. 2در آسیا و 

از زمان اندازه گیری شاخص جهانی بخشش، همواره اقیانوسیه به عنوان سخاوتمند ترین قاره شناخته شده است. البته بایستی 

که جز اقتصاد های پیشرفته و ملت های ثروتمند  شور استرالیا و نیوزلند تشکیل شده استتوجه کرد که این قاره تنها از دو ک

 هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله پنج ازیامت با سهیمقا در مختلف یها قاره یبرا بخشش یجهان شاخص ازیامت – 11 شکل

o  گرفته اند محاسبه شده است.مورد مطالعه قرار  2114نمره شاخص جهانی بخشش تنها برای کشورهایی که در سال 

o  در گزارش مشارکت داشته اند. 2111 – 2114میانگین پنج سال شاخص جهانی بخشش، میانگین نمره کشورهایی است که حداقل برای سه سال تقویمی در بازه زمانی 

o .داده های مشارکت مربوط به یک ماه پیش از گردآوری داده ها هستند 
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 مختلف در قاره هاامتیازات رفتار های  3-5

 باشد.نشان دهنده وضعیت روش های مختلف بخشش در قاره های مختلف می 11شکل 

در اقیانوسیه، اهدای پول رایج ترین  در بین تمام قاره ها به جز اقیانوسیه کمک به یک غریبه رایج ترین شکل بخشش است.

تقریبا دو برابر همین شاخص در آسیا و اروپا و چهار برابر پردازند. این رقم، ردم به آن میم 71شکل بخشش است که تقریبا %

میزان کار  ،ساله 2بیشترین مقدار تفاوت بین مقدار یکساله و متوسط  آفریقا است. همچنین در اقیانوسیهتعداد آن در 

 دهد این فعالیت در این قاره رو به افزایش است.شود که نشان میداوطلبانه مشاهده می

تفاوت در آسیا و میزان  ، مثبت است و بیشترینص اهدای پولساله شاخ 2ساله و متوسط 1ها، تفاوت بین مقدار تمام قاره در 

 است. 2شود که %اروپا مشاهده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله 2 نیانگیم با سهیمقا در ها بهیغر به کمک و داوطلبانه زمان پول، یاهدا در ها قاره  مشارکت – 11 شکل

o  مورد مطالعه قرار گرفته اند محاسبه شده است. 2114جهانی بخشش تنها برای کشورهایی که در سال نمره شاخص 

o  در گزارش مشارکت  2111 – 2114میانگین پنج سال شاخص جهانی بخشش، میانگین نمره کشورهایی است که حداقل برای سه سال تقویمی در بازه زمانی

 داشته اند.

o  ماه پیش از گردآوری داده ها هستند.داده های مشارکت مربوط به یک 
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 کشورهای با بیشترین رشد-2

 5102بیشترین رشد در سال  2-0

نشان دهنده کشورهایی با بیشترین میزان رشد است.کرواسی، با دومین رتبه رشد در امتیاز، بیشترین رشد   12شکل شماره 

است. کرواسی به همراه مونته نگرو و بوسنی و هرزگوین ) که رتبه ششم  رتبه به خود اختصاص داده 61یزان در جایگاه را به م

سیل این امر به دلیل وقوع  دهند.ل توجهی را در اهدای پول نشان میهمگی افزایش قاب باشد( نهم این فهرست را دارا میو 

برای جمع آوری کمک، بویژه از که تالش های سازمان دهی شده متعدد و موفقی را  است 2114گسترده در اروپای جنوبی در 

این امر باعث افزایش نسبت افرادی می شد که  شد.کمک پیامک در این کشورها شامل میطریق تلفن های همراه و اهدا به 

قرقیزستان و قزاقستان، که پس از رمضان مورد مطالعه قرار گرفتند، رشد قابل توجهی را در هر سه  قادر به کمک کردن بودند.

 دهند.در اهدای پول نشان میه ، بویژنوع بخشش

درصدی در کمک به غریبه ها، که باعث شده است بیشترین مقدار شاخص بخشش را در تاریخ  14رومانی، با توجه به افزایش 

 این کشور کسب کند، دهمین عنوان این فهرست را اشغال کرده است.

رگ، لیبریا و فرانسه ( پس از کاهش  شدید وو لوکزامب ان)لهستسایر کشور هایی که در فهرست ده کشور برتر قرار دارند 

 شاخص خود در سال گذشته، هنوز به مقدار قبلی خود نرسیده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2113 سال در رشد زانیم نیشتریب با کشور ده – 12 شکل

o  مورد مطالعه قرار گرفته اند.  2114و  2113داده ها شامل امتیازات و رتبه های کشور هایی است که در هر دوسال 

o .داده های مشارکت، مربوط به یک ماه پیش از گرداوری داده ها هستند 
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ند پاسخ مردم به اتفاقات خاص در طی سال مورد مطالعه را اخص بخشش، جالب توجه است و می تواش هر چند تصویر امروز

 کند.، روند های بلند مدت را آشکار میساله  2نشان دهد، اما تصویر 

، حداقل پنج نمره بیشتر از میانگین نمره پنج ساله 2114بیست کشور هستند که نمره شاخص جهانی بخشش آن ها در سال 

، سیزده کشور در ر( در بین این بیست کشو 13دهد) شکل شماره ورها نشان میناسب بخشش در این کشآنهاست و محیط م

سعه یافته است. از نظر های توحال گذار و یکی از آن ها از کشورهای در حال توسعه، شش کشور از اقتصاد های در بین کشور

 در آمریکا هستند . کشور 2کشور در آفریقا و  4کشور در قاره اروپا،  2کشور در قاره آسیا  9 جغرافیایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان یط در رشد نیشتریب با یکشورها – 13 شکل

o  مورد مطالعه قرار گرفته اند. 2114نمره یکساله شاخص جهانی بخشش برای کشور هایی محاسبه شده است که در سال 

o  مورد مطالعه قرار گرفته اند. 2111 – 2114نمره پنج ساله شاخص جهانی بخشش، نشانگر میانگین مشارکت در کشور هایی است که الاقل در سه سال تقویمی از بازه ی 

o .داده های مشارکت، مربوط به یک ماه پیش از گرداوری داده ها هستند 
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ر های با بیشترین رشد در سال گذشته هم بوده اند) مالزی، عراق، آفریقای هفت مورد از این کشور ها در بین فهرست کشو

 جنوبی، کنیا، عربستان سعودی و جمهوری مقدونیه( 

اهدای پول، فعالیتی است که میزان رشد را به خود اختصاص داده است و در بین بیست کشور با بیشترین میزان رشد، مقدار 

افزایش را نشان  11ر میانگین %به طو که میزان افرادی که به غریبه ها کمک کرده اندافزایش یافته است، در حالی  21آن %

 دهد.می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساله 2 نیانگیم با سهیمقا در بخشش شاخص رشد نیشتریب با کشور ستیب یبرا بخشش مختلف یها روش یآمار نیانگیم – 14 شکل

o  مورد مطالعه قرار گرفته اند. 2114محاسبه شده است که در سال نمره یکساله شاخص جهانی بخشش برای کشور هایی 

o  مورد مطالعه قرار  2111 – 2114نمره پنج ساله شاخص جهانی بخشش، نشانگر میانگین مشارکت در کشور هایی است که الاقل در سه سال تقویمی از بازه ی

 گرفته اند.

o ها هستند. داده های مشارکت، مربوط به یک ماه پیش از گرداوری داده 
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 پیوست ها -2

 فهرست الفبایی کشورها در شاخص جهانی بخشش -1

 

 امتیاز رتبه ناحیه کشور

 42 16 جنوب اسیا بوتان

 64 00 افریقای جنوبی بوتسوانا

 20 104 غرب افریقا بورکینافاسو

 22 44 اروپای جنوبی بوسنی و هرزگوین

 60 60 امریکای جنوبی بولیوی

 22 120 آمریکای جنوبی پاراگوئه

 24 24 اسیاجنوب  پاکستان

 62 06 امریکای مرکزی پاناما

 60 42 اروپای جنوبی پرتغال

 26 114 آمریکای جنوبی پرو

 44 22 کارائیب پورتوریکو

 66 66 اسیای مرکزی تاجیکستان

 60 41 شرق افریقا تانزانیا

 44 12 جنوب شرقی اسیا تایلند

 46 60 اسیای شرقی تایوان

 66 61 اسیای مرکزی ترکمنستان

 12 166 غرب افریقا توگو

 16 162 شمال افریقا تونس

 46 21 کارائیب جامائیکا

 20 160 اروپای شرقی جمهوری چک

 42 41 کارائیب جمهوری دومینیکن

 60 64 آسیای شرقی جمهوری کره

 21 126 افریقای میانه جمهوری کنگو

 26 120 اروپای شرقی جمهوری مولداوی

 12 166 میانهافریقای  چاد

 12 144 اسیای شرقی چین

 42 62 شمال اروپا دانمارک

 12 166 شرق افریقا رواندا

 20 122 اروپای شرقی روسیه

 24 26 اروپای شرقی رومانی

 62 01 شرق افریقا زامبیا

 22 46 شرق افریقا زیمباوه

 26 102 اسیای شرقی ژاپن

 20 106 غرب افریقا ساحل عاج

 26 116 امریکای مرکزی السالوادور

 06 4 جنوب اسیا سریالنکا

 46 64 جنوب شرق اسیا سنگاپور

 60 40 غرب افریقا سنگال

 امتیاز رتبه ناحیه کشور

 46 26 اروپای غربی اتریش

 26 26 شرق افریقا اتیوپی

 22 122 غرب اسیا اذربایجان

 26 114 غرب اسیا اردن

 20 104 آمریکای جنوبی ارژانتین

 12 164 غرب اسیا ارمنستان

 61 66 امریکای جنوبی اروگوئه

 44 26 اسیای مرکزی ازبکستان

 66 04 اروپای جنوبی اسپانیا

 02 0 استرالیا و نیوزلند استرالیا

 26 22 شمال اروپا استونی

 62 60 غرب اسیا اسرائیل

 22 126 اروپای شرقی اسلواکی

 42 66 اروپای شرقی اسلونی

 40 42 افریقای جنوبی افریقای جنوبی

 60 44 جنوب آسیا افغانستان

 20 161 امریکای جنوبی اکوادر

 60 46 اروپای جنوبی آلبانی

 46 20 اروپای غربی المان

 00 14 غرب اسیا امارات متحده عربی

 61 2 امریکای شمالی امریکا

 46 22 اسیای جنوبی اندونزی

 06 6 شمال اروپا انگلستان

 12 164 آفریقای میانه انگوال

 22 42 اروپای شرقی اوکراین

 66 06 شرق افریقا اوگاندا

 66 62 اروپای جنوبی ایتالیا

 46 62 جنوب اسیا ایران

 06 2 شمال اروپا ایرلند

 01 16 غرب اسیا بحرین

 20 100 جنوبی امریکای برزیل

 11 140 شرق افریقا بروندی

 26 106 اروپای شرقی بالروس

 40 44 اروپای غربی بلژیک

 26 110 اروپای شرقی بلغارستان

 66 60 امریکای مرکزی بلیز

 26 20 جنوب اسیا بنگالدش

 12 162 غرب افریقا یننب
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افزایش و کاهش داشته است، در جدول  6کشورهایی که امتیاز آن ها حداقل %

 مشخص شده اند.

 افزایش داشته است 6امتیازات حداقل %               

 کاهش داشته است 6امتیازات حداقل %               

 

            

           

 امتیاز رتبه ناحیه کشور

 60 66 شمال افریقا سودان

 64 64 شمال افریقا جنوبیسودان 

 44 24 شمال اروپا سوئد

 42 40 اروپای غربی سوئیس

 64 04 غرب افریقا سیرالئون

 40 42 امریکای جنوی شیلی

 26 114 اروپای جنوبی صربستان

 42 64 غرب اسیا عراق

 40 46 غرب اسیا عربستان سعودی

 60 66 غرب افریقا غنا

 62 64 اروپای غربی فرانسه

 16 141 غرب اسیا فلسطین

 46 61 شمال اروپا فنالند

 40 46 جنوب شرقی اسیا فیلیپین

 42 42 غرب اسیا قبرس

 46 60 غرب اسیا قبرس شمالی

 42 14 اسیای مرکزی قرقیزستان

 66 06 اسیای مرکزی قزاستان

 46 66 امریکای مرکزی کاستاریکا

 26 100 جنوب شرقی اسیا کامبوج

 24 22 افریقای میانه کامرون

 60 4 امریکای شمالی کانادا

 66 62 اروپای جنوبی کرواسی

 60 66 امریکای جنوبی کلمبیا

 24 21 افریقای میانه کنگو

 02 11 شرق افریقا کنیا

 26 116 اروپای جنوبی کوزو

 46 24 غرب اسیا کویت

 24 111 افریقای میانه گابن

 26 112 غرب اسیا گرجستان

 42 16 امریکای مرکزی گواتماال

 61 40 غرب افریقا گینه

 26 26 غرب اسیا لبنان

 24 110 شمال اروپا لتونی

 61 64 اروپای شرقی لهستان

 46 66 اروپای غربی لوکزامبورگ

 40 20 غرب افریقا لیبریا

 16 142 شمال اروپا لیتوانی

 26 101 شرق افریقا ماداگاسکار

 42 44 شرق افریقا ماالوی

 امتیاز رتبه ناحیه کشور

 01 12 اروپای جنوبی مالت

 02 10 اسیای جنوبی مالزی

 22 121 غرب افریقا مالی

 46 20 اروپای غربی المان

 22 124 اروپای شرقی مجارستان

 21 126 شمال افریقا مراکش

 26 112 شمال افریقا مصر

 62 02 شرق اسیا مغولستان

 60 46 اروپای جنوبی مقدونیه

 22 20 امریکای مرکزی مکزیک

 24 102 غرب افریقا موریتانی

 41 40 شرق افریقا موریس

 26 24 اروپای جنوبی مونته نگرو

 66 1 جنوب شرقی اسیا میانمار

 66 61 آفریقای جنوبی نامیبیا

 62 66 جنوب اسیا نپال

 42 10 شمال اروپا نروژ

 12 160 غرب افریقا نیجر

 42 46 غرب افریقا نیجریه

 64 62 آمریکای مرکزی نیکاراگوئه

 61 6 استرالیا و نیوزلند نیوزلند

 66 02 کارائیب یتیهای

 06 6 اروپای غربی هلند

 66 60 امریکای مرکزی هندوراس

 20 106 جنوب اسیا هندوستان

 40 26 اسیای شرقی هنگ کنگ

 20 124 آمریکای جنوبی ونزوئال

 61 62 جنوب شرق اسیا ویتنام

 10 146 غرب اسیا یمن

 16 140 اروپای جنوبی یونان

 6ندارد، تغییری کمتر از % امتیازاتی که در مقابل آن ها عالمتی وجود

 مورد مطالعه نبوده اند. 2016در سال اند یا داشته

است.  امتیازات شاخص جهانی  2014جدول تنها شامل داده های سال 

برای  د صحیح گرد شده اند اما رتبه بندیبخشش، به سوی نزدیک ترین عد

 امتیازات تا دو رقم اعشار انجام شده است.
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 جدول کامل شاخص جهانی بخشش -2

 

 صرف وقت اهدای پول کار داوطلبانه شاخص کلی 

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه کشور

 21 1 92 1 22 47 66 1 میانمار

 44 6 63 12 76 3 61 2 امریکا

 42 4 73 6 62 22 61 3 نیوزلند

 44 2 67 11 69 14 61 4 کانادا

 41 12 72 7 66 21 29 2 استرالیا

 32 21 72 4 63 22 27 6 انگلستان

 36 11 73 2 29 41 26 7 هلند

 41 2 29 16 61 33 26 1 سریالنکا

 41 11 67 1 29 37 26 9 ایرلند

 37 17 21 17 62 27 22 11 مالزی

 43 1 39 42 74 6 22 11 کنیا

 26 46 71 3 21 73 21 12 مالت

 31 32 21 27 71 11 21 13 بحرین

 22 61 29 12 69 12 21 14 ایاالت متحده عربی

 32 32 61 14 22 42 49 12 نروژ

 41 11 31 41 61 17 49 16 گواتماال

 31 13 22 22 23 21 49 17 بوتان

 36 19 27 19 23 61 49 11 قرقیزستان

 14 91 17 2 44 91 41 19 تایلند

 32 31 49 31 61 31 47 21 آلمان

 31 14 21 74 76 2 47 21 جامائیکا

 31 12 67 9 32 123 46 22 اندونزی

 32 31 22 22 22 46 46 23 اتریش

 12 92 41 31 74 7 46 24 کویت

 46 3 11 123 71 2 42 22 لیبریا

 12 91 63 11 27 43 42 26 هنگ کنگ

 43 7 31 62 29 31 44 27 ازبکستان

 17 14 61 13 22 21 44 21 سوئد
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 صرف وقت اهدای پول کار داوطلبانه شاخص کلی 

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه کشور

 26 49 39 44 67 21 44 29 پورتوریکو

 26 42 43 31 61 32 43 31 قبرس شمالی

 31 34 39 43 61 36 43 31 فنالند

 24 22 24 23 21 69 43 32 ایران

 34 22 26 21 31 111 43 33 لوکزامبورگ

 27 42 27 11 44 19 43 34 سنگاپور

 21 69 49 29 29 41 43 32 تایوان

 27 39 34 26 67 19 43 36 کاستاریکا

 32 21 42 41 21 71 42 37 اسلوونی

 11 79 29 69 79 1 42 31 عراق

 21 62 22 26 23 61 42 39 دانمارک

 27 43 41 32 21 64 42 41 سوئیس

 32 21 29 66 62 21 42 41 دومینیکن

 22 22 43 39 21 42 42 42 قبرس

 32 29 22 79 61 16 42 43 نیجریه

 33 26 11 112 73 1 42 44 مولداوی

 34 24 21 21 39 116 41 42 موریس

 42 9 24 12 22 49 41 46 فیلیپین

 12 19 32 29 73 9 41 47 عربستان سعودی

 26 21 41 42 24 23 41 41 بلژیک

 16 11 26 21 47 12 41 49 شیلی 

 21 31 19 111 73 11 41 21 جنوبیآفریقای 

 29 37 21 91 69 13 39 21 زامبیا

 34 23 44 37 39 113 39 22 مغولستان

 31 33 36 21 49 76 39 23 پاناما

 22 23 21 92 71 12 31 24 لئونسیرا

 26 41 22 91 62 23 31 22 بوتسوانا

 22 21 32 21 21 61 37 26 قزاقستان

 24 24 11 112 67 11 37 27 اوگاندا

 21 71 32 22 24 22 36 21 اسپانیا

 24 26 44 36 41 111 36 29 یتی های

 33 27 22 79 21 71 36 61 هندوراس
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 صرف وقت اهدای پول کار داوطلبانه شاخص کلی 

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه کشور

 21 64 11 121 76 4 36 61 نامیبیا

 17 11 47 33 43 93 36 62 کرواسی

 27 41 23 19 26 44 32 63 غنا

 21 63 34 22 21 74 32 64 جمهوری کره

 22 29 21 71 24 24 32 62 بولیوی

 21 74 22 91 63 26 32 66 کلمبیا

 23 21 12 112 62 24 32 67 سودان

 24 27 19 111 61 32 34 61 سودان جنوبی

 21 72 32 23 47 11 34 69 نیکاراگوئه

 26 47 21 71 46 14 33 71 بلیز

 21 66 33 27 42 12 33 71 ترکمنستان

 17 13 32 21 21 72 33 72 ایتالیا

 37 16 19 99 41 97 33 73 تاجیکستان

 31 36 27 76 39 112 32 74 فرانسه

 21 61 47 34 27 139 32 72 اسرائیل

 27 41 31 63 37 112 32 76 نپال

 11 11 26 71 21 72 31 77 اروگوئه

 13 111 29 62 21 67 31 71 لهستان

 14 92 22 11 23 27 31 79 ویتنام

 21 72 11 117 24 22 31 11 گینه

 13 112 29 61 49 77 31 11 جمهوری متحده تانزانیا

 12 91 24 12 21 66 31 12 کشور پرتغال

 9 122 27 77 23 29 31 13 آلبانی

 9 121 21 72 21 63 31 14 افغانستان

 14 97 12 113 61 34 31 12 سنگال

 9 127 32 24 42 16 31 16 مقدونیه

 21 67 12 121 22 49 29 17 زیمبابوه

 1 131 23 24 26 141 29 11 بوسنی و هرزگوین

 13 113 31 47 32 122 29 19 اوکراین

 11 71 23 11 44 11 29 91 مکزیک

 14 96 11 126 61 31 21 91 کنگو

 12 116 14 116 29 39 21 92 کامرون

 7 137 24 14 24 26 21 93 رومانی
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 صرف وقت اهدای پول کار داوطلبانه شاخص کلی 

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه کشور

 12 117 36 49 36 121 21 94 پاکستان

 11 111 11 122 62 29 27 92 بنگالدش

 1 129 31 61 43 91 27 96 لبنان

 13 111 23 16 44 17 27 97 اتیوپی

 7 134 42 41 31 134 27 91 مونته نگرو

 19 77 21 92 39 114 26 99 استونی 

 9 126 42 32 22 141 26 111 کامبوج

 34 22 13 121 32 132 26 111 ماداگاسکارجزیره 

 26 44 24 13 21 137 26 112 ژاپن

 16 16 21 73 34 126 26 113 بالروس

 11 111 16 119 41 79 22 114 بورکینافاسو

 13 99 21 97 41 99 22 112 برزیل

 17 12 21 96 37 116 22 116 هندوستان

 1 131 14 114 22 62 22 117 ساحل عاج

 12 112 11 114 43 92 22 111 آرژانتین

 22 61 11 113 33 127 24 119 موریتانی

 9 122 31 61 33 121 24 111 لتونی

 11 119 12 122 21 62 24 111 گابن

 7 132 16 111 47 11 23 112 مصر

 21 62 7 141 42 96 23 113 گرجستان

 16 17 16 111 31 119 23 114 پرو

 4 143 27 72 31 111 23 112 بلغارستان

 12 117 29 67 21 136 23 116 کوزو

 19 76 1 137 43 94 23 117 السالوادور

 2 142 11 116 46 13 23 111 اردن

 6 131 31 46 24 143 23 119 صربستان

 14 94 17 111 36 121 23 121 جمهوری مولداوی

 2 141 14 117 41 71 22 121 مالی

 21 71 11 127 36 117 22 122 آذربایجان

 11 113 23 17 32 131 22 123 اسلواکی

 11 114 21 93 32 124 22 124 مجارستان

 11 116 29 64 22 142 22 122 پاراگوئه

 2 141 3 142 22 41 21 126 مراکش
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 صرف وقت اهدای پول کار داوطلبانه شاخص کلی 

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه کشور

 14 93 13 119 34 122 21 127 کنگو

 11 111 11 124 39 112 21 121 ونزوئال

 19 72 9 133 32 131 21 129 روسیه

 13 114 21 94 27 131 21 131 جمهوری چک

 11 112 13 111 36 119 21 131 اکوادور

 11 112 11 131 37 113 19 132 بنین

 9 124 6 141 43 92 19 133 توگو

 17 12 11 129 31 132 19 134 آنگوال

 9 123 1 132 39 117 19 132 نیجر

 9 121 11 132 37 114 19 136 چاد

 11 119 14 112 31 133 19 137 رواندا

 7 136 7 131 41 91 19 131 ارمنستان

 6 139 6 142 41 111 17 139 تونس

 7 132 7 139 31 111 17 141 یونان

 7 133 9 134 36 111 17 141 فلسطین

 1 121 11 131 33 129 17 142 لیتوانی

 3 142 2 144 37 112 12 143 یمن

 4 144 1 136 23 144 12 144 چین

 11 117 2 143 16 142 11 142 بروندی 

 

 

برای  د شده اند اما رتبه بندیجهانی بخشش، به سوی نزدیک ترین عدد صحیح گر هایاست.  امتیازات شاخص 2014های سال جدول تنها شامل داده

 امتیازات تا دو رقم اعشار انجام شده است.
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 جدول کامل کمک به یک غریبه  -1

 

 

 

 

 

 امتیاز رتبه کشور

 79 1 عراق

  71 2 لیبریا

  76 3 ایاالت متحده آمریکا

  76 4 نامیبیا

  76 2 جامائیکا

  74 6 کنیا

  74 7 کویت

  73 1 ماالوی

  73 9 عربستان سعودی

  73 11 آفریقای جنوبی

  71 11 بحرین

  71 12 لئونسیرا

  69 13 زامبیا

  69 14 کانادا

  69 12 امارات متحده عربی

  61 16 نیجریه

  61 17 گواتماال

  67 11 اوگاندا

  67 19 کاستاریکا

  67 21 پورتوریکو

 66 21 استرالیا

  62 22 نیوزیلند

  62 23 بوتسوانا

  62 24 سودان

  63 22 انگلستان

  63 26 کلمبیا

  62 27 مالزی

  62 21 جمهوری دومینیکن

  62 29 بنگالدش

  61 31 آلمان

 امتیاز رتبه کشور

  61 31 کنگو

  61 32 قبرس شمالی

  61 33 سری النکا

  61 34 سنگال

  61 32 سودان جنوبی

  61 36 فنالند

  29 37 ایرلند

  29 31 ازبکستان

  29 39 کامرون

  29 41 تایوان

  29 41 هلند

  21 42 قبرس

  27 43 هنگ کنگ

  26 44 غنا

  22 42 نروژ

  22 46 اتریش

  22 47 میانمار

  22 41 مراکش

  22 49 فیلیپین

  22 49 زیمبابوه

  22 21 سوئد

  24 22 اسپانیا

  24 23 بلژیک

  24 24 بولیوی

  24 22 گینه

  24 26 رومانی

  23 27 ویتنام

  23 21 بوتان

  23 29 آلبانی

  23 61 قرقیزستان
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 امتیاز رتبه کشور

 43 91 لبنان

  43 92 آرژانتین

  43 93 کرواسی

  43 94 السالوادور

  43 92 رفتن

  42 96 گرجستان

  41 97 تاجیکستان

  41 91 ارمنستان

  41 99 برزیل

  41 111 تونس

  41 111 هاییتی

  39 112 فرانسه

  39 113 مغولستان

  39 114 استونی

  39 112 ونزوئال

  39 116 موریس

  39 117 نیجر

  31 111 لوکزامبورگ

  31 119 پرو

  31 111 یونان

  31 111 بلغارستان

  37 112 نپال

  37 113 بنین

  37 114 قبرس

  37 112 یمن

  37 116 هندوستان

  36 117 آذربایجان

  36 111 فلسطین

  36 119 اکوادور

  36 121 جمهوری مولداوی

 امتیاز رتبه کشور

  23 61 دانمارک

  22 62 ساحل عاج

  21 63 افغانستان

  21 64 سوئیس

  21 62 گابن

  21 66 کشور پرتغال

  21 67 لهستان

  21 61 قزاقستان

  21 69 ایران

  21 71 هندوراس

  21 71 اسلوونی

  21 72 اروگوئه

  21 73 مالت

  21 74 جمهوری کره

  21 72 ایتالیا

  49 76 پاناما

  49 77 جمهوری متحده تانزانیا

  41 71 مالی

  41 79 بورکینافاسو

  47 11 مصر

  47 11 نیکاراگوئه

  47 12 شیلی

  46 13 اردن

  46 14 بلیز

  42 12 ترکمنستان

  42 16 مقدونیه

  44 17 اتیوپی

  44 11 مکزیک

  44 19 سنگاپور

  44 91 تایلند
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افزایش و کاهش داشته است، در جدول  6کشورهایی که امتیاز آن ها حداقل %

 مشخص شده اند.

 افزایش داشته است 6امتیازات حداقل %         

 کاهش داشته است 6امتیازات حداقل %         

 

داشته اند یا  6آن ها عالمتی وجود ندارد، تغییری کمتر از % امتیازاتی که در مقابل

 مورد مطالعه نبوده اند. 2016در سال 

به سوی  کمک به غریبه هااست.  امتیازات  2014جدول تنها شامل داده های سال 

برای امتیازات تا دو رقم اعشار  د صحیح گرد شده اند اما رتبه بندینزدیک ترین عد

 انجام شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز رتبه کشور

 36     121 پاکستان

  32 122 اوکراین

  32 123 اندونزی

  32 124 مجارستان

  34 122 کنگو

  34 126 بالروس

  33 127 موریتانی

  33 121 لتونی

  33 129 لیتوانی

  32 131 روسیه

  32 131 اسلواکی

  32 132 ماداگاسکارجزیره 

  31 133 رواندا

  31 134 مونته نگرو

  31 132 آنگوال

  21 136 کوزو

  21 137 ژاپن 

  27 131 جمهوری چک

  27 139 اسرائیل

  26 141 بوسنی و هرزگوین

  22 141 کامبوج

  22 142 پاراگوئه

  24 143 صربستان

  23 144 چین

  16 142 بروندی 
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  دای پول جدول کامل اه -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز رتبه کشور

  41 31 کویت

  41 32 سوئیس

  47 33 کرواسی

  47 34 اسرائیل

  42 32 کامبوج

  44 36 هاییتی

  44 37 مغولستان

  43 31 قبرس شمالی

  43 39 قبرس

  42 41 اسلوونی

  42 41 مونته نگرو

  41 42 بلژیک

  39 43 فنالند

  39 44 پورتوریکو

  39 42 کنیا

  31 46 صربستان 

  31 47 اوکراین

  31 41 گواتماال

  36 49 پاکستان

  36 49 پاناما

  32 21 قزاقستان

  32 22 اسپانیا

  32 23 نیکاراگوئه

  32 24 مقدونیه

  34 22 جمهوری کره

  34 26 کاستاریکا

  33 27 ترکمنستان

  32 21 ایتالیا

  32 29 عربستان سعودی

  31 61 لبنان

 امتیاز رتبه کشور

  92 1 میانمار

  17 2 تایلند

  71 3 مالت

  72 4 انگلستان

  73 2 هلند

  73 6 نیوزیلند

  72 7 استرالیا

  67 1 ایرلند

  67 9 اندونزی

  67 11 کانادا

  63 11 هنگ کنگ

  63 12 ایاالت متحده آمریکا

  61 13 سوئد

  61 14 نروژ

  29 12 امارات متحده عربی

  29 16 النکاسری

  21 17 مالزی

  27 11 سنگاپور

  27 19 قرقیزستان

  26 21 شیلی

  26 21 لوکزامبورگ

  22 22 بوتان

  24 23 ایران

  23 24 بوسنی و هرزگوین

  22 22 اتریش

  22 26 دانمارک

  21 27 بحرین

  21 21 موریس

  49 29 تایوان

  49 31 آلمان
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 امتیاز رتبه کشور

  31 61 لتونی

  31 62 ازبکستان

  31 63 نپال

  29 64 پاراگوئه

  29 62 لهستان

  29 66 جمهوری دومینیکن

  29 67 کوزو

  29 61 متحده تانزانیاجمهوری 

  29 69 عراق

  21 71 بولیوی

  21 71 بلیز

  21 72 افغانستان

  21 73 بالروس

  21 74 جامائیکا

  27 72 بلغارستان

  27 76 فرانسه

  27 77 آلبانی

  26 71 اروگوئه

  22 79 هندوراس

  22 11 نیجریه

  22 11 ویتنام

  24 12 فیلیپین

  24 13 ژاپن

  24 14 رومانی

  24 12 پرتغال

  23 16 اتیوپی

  23 17 اسلواکی

  23 11 مکزیک

  23 19 غنا

  22 91 کلمبیا

 امتیاز رتبه کشور

  22 91 بوتسوانا 

  21 92 استونی

  21 93 مجارستان

  21 94 جمهوری چک

  21 92 سیرا لئون

  21 96 هندوستان

  21 97 برزیل

  21 91 زامبیا

  19 99 تاجیکستان

  19 111 سودان جنوبی

  19 111 آفریقای جنوبی

  11 112 ماالوی

  11 113 موریتانی

  11 114 آرژانتین

  11 112 اوگاندا

  11 116 اردن

  11 117 گینه

  17 111 جمهوری مولداوی

  16 119 بورکینافاسو

  16 111 پرو

  16 111 مصر

  12 112 سودان

  12 113 سنگال

  14 114 ساحل عاج

  14 112 رواندا

  14 116 کامرون

  14 117 مالی

  13 111 اکوادور

  13 119 کنگو 

  13 121 جزیره ماالگازی
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افزایش و کاهش داشته است، در جدول  6کشورهایی که امتیاز آن ها حداقل %

 مشخص شده اند.

 افزایش داشته است 6امتیازات حداقل %               

 کاهش داشته است 6امتیازات حداقل %               

داشته اند یا  6امتیازاتی که در مقابل آن ها عالمتی وجود ندارد، تغییری کمتر از %

 مورد مطالعه نبوده اند. 2016در سال 

به سوی نزدیک  اهدای پولاست.  امتیازات  2014جدول تنها شامل داده های سال 

برای امتیازات تا دو رقم اعشار انجام  د صحیح گرد شده اند اما رتبه بندیترین عد

 شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز رتبه کشور

  12 121 زیمبابوه

  12 122 گابن

  11 123 لیبریا

  11 124 ونزوئال

  11 122 بنگالدش

  11 126 کنگو

  11 127 آذربایجان

  11 121 نامیبیا

  11 129 آنگوال

  11 131 بنین

  11 131 لیتوانی

  11 132 چاد

  9 133 روسیه

  9 134 فلسطین

  1 132 نیجر

  1 136 چین

  1 137 السالوادور 

  7 131 ارمنستان

  7 139 یونان

  7 141 گرجستان

  6 141 توگو

  6 142 تونس

  2 143 بروندی

  2 144 یمن 

  3 142 مراکش 
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 جدول کامل صرف زمان داوطلبانه  -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز رتبه کشور

  21 1 میانمار

  41 2 النکاسری

  46 3 لیبریا

  42 4 نیوزیلند

  44 2 کانادا

  44 6 ایاالت متحده آمریکا

  43 7 ازبکستان

  43 1 کنیا

  42 9 فیلیپین

  41 11 گواتماال

  41 11 ایرلند

  41 12 استرالیا

  31 13 بوتان

  31 14 جامائیکا

  31 12 اندونزی

  37 16 تاجیکستان

  37 17 مالزی

  36 11 هلند

  36 19 قرقیزستان

  32 21 جمهوری دومینیکن

  32 21 اسلوونی

  34 22 لوکزامبورگ

  34 23 مغولستان

  34 24 موریس

  34 22 داگاسکارجزیره ما

  33 26 ماالوی

  33 27 هندوراس

  32 21 انگلستان

  32 29 نیجریه

  32 31 آلمان

 امتیاز رتبه کشور

  32 31 اتریش

  32 32 نروژ

  31 33 پاناما

  31 34 فنالند

  31 32 بحرین

  31 36 فرانسه

  29 37 زامبیا

  21 31 آفریقای جنوبی

  27 39 کاستاریکا

  27 41 غنا

  27 41 نپال

  27 42 سنگاپور

  27 43 سوئیس

  26 44 ژاپن

  26 42 قبرس شمالی

  26 46 مالت 

  26 47 بلیز

  26 41 بوتسوانا

  26 49 پورتوریکو

  26 21 بلژیک

  22 21 قزاقستان

  22 22 قبرس

  22 23 لئونسیرا

  24 24 اوگاندا

  24 22 ایران

  24 26 هاییتی

  24 27 سودان جنوبی

  23 21 سودان

  22 29 بولیوی

  22 61 امارات متحده عربی
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 امتیاز رتبه کشور

  22 61 موریتانی

  21 62 دانمارک

  21 63 جمهوری کره

  21 64 نامیبیا

  21 62 گرجستان

  21 66 ترکمنستان

  21 67 زیمبابوه

  21 61 اسرائیل

  21 69 تایوان

  21 71 آذربایجان

  21 71 اسپانیا

  21 72 گینه

  21 73 نیکاراگوئه

  21 74 کلمبیا

  19 72 روسیه

  19 76 السالوادور

  19 77 استونی

  11 71 مکزیک

  11 79 عراق

  11 11 اروگوئه

  17 11 کرواسی

  17 12 هندوستان

  17 13 ایتالیا

  17 14 سوئد

  17 12 آنگوال

  16 16 بالروس

  16 17 پرو

  16 11 شیلی

  12 19 سعودیعربستان 

  12 91 هنگ کنگ

 امتیاز رتبه کشور

  12 91 کشور پرتغال

  12 92 کویت 

  14 93 کنگو

  14 94 جمهوری مولداوی

  14 92 ویتنام

  14 96 کنگو

  14 97 سنگال

  14 91 تایلند

  13 99 برزیل

  13 111 لهستان

  13 111 اتیوپی

  13 112 جمهوری متحده تانزانیا

  13 113 اوکراین

  13 114 جمهوری چک

  12 112 آرژانتین

  12 116 کامرون

  12 117 کوزوو

  12 111 پاکستان

  11 119 رواندا

  11 111 بورکینافاسو

  11 111 ونزوئال

  11 112 بنین

  11 113 اسلواکی

  11 114 مجارستان

  11 112 اکوادور

  11 116 پاراگوئه

  11 117 بروندی

  11 111 بنگالدش

  11 119 گابن

  9 121 افغانستان
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افزایش و کاهش داشته است، در جدول  6کشورهایی که امتیاز آن ها حداقل %

 مشخص شده اند.

 افزایش داشته است 6امتیازات حداقل %            

 کاهش داشته است 6امتیازات حداقل %            

داشته اند یا  6در مقابل آن ها عالمتی وجود ندارد، تغییری کمتر از %امتیازاتی که 

 مورد مطالعه نبوده اند. 2016در سال 

به  صرف زمان داوطلبانهاست.  امتیازات  2014جدول تنها شامل داده های سال 

برای امتیازات تا دو رقم  د صحیح گرد شده اند اما رتبه بندیسوی نزدیک ترین عد

 شده است.اعشار انجام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز رتبه کشور

  9 121 چاد

  9 122 آلبانی

  9 123 نیجر

  9 124 توگو

  9 122 لتونی

  9 126 کامبوج

  9 127 مقدونیه

  1 121 لیتوانی

  1 129 لبنان

  1 131 ساحل عاج

  1 131 بوسنی و هرزگوین

  7 132 یونان

  7 133 فلسطین

  7 134 مونته نگرو

  7 132 مصر

  7 136 ارمنستان

  7 137 رومانی 

  6 131 صربستان

  6 139 تونس

  2 141 مالی

  2 141 مراکش

  2 142 اردن

  4 143 بلغارستان

  4 144 چین

  3 142 یمن 
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 ولوژیمتد-6

این گزارش، عمدتا بر پایه ی داده های جمع آوری شده از نظر سنجی جهانی گالوپ است، که یک پروژه تحقیقاتی مستمر 

میلیارد  1/2) حدود بوده اند 2114از جمعیت جهان در سال  96کشور که نمایانگر % 141است که به طور سالیانه در بیش از 

رفتار های مختلف بخشش را شامل شود. این مطالعه، سواالتی در مورد جنبه های مختلف زندگی افراد شامل انجام می نفر

الیانه توسط موسس شود به طور سی جغرافیایی پرسیده میهر ناحیه های مورد مطالعه و سواالتی که درشود. شرکتمی

 یق در سایت موسسه گالوپ قابل دسترسی است:شود. جزئیات بیشتر درباره این تحقگالوپ تعیین می

vs/worldpoll.aspx-Http://www.gallvp.com/strategicconsulting/en 

در جمعیت  ها و روستاهاتلف اعم از شهرواحی جغرافیایی مخدر اغلب کشورهای مورد مطالعه، هزار پرسشنامه در بین افراد ن

و در برخی  2111شود. در برخی کشور های بزرگ مانند چین و روسیه، تعداد پرسشنامه ها سال توضیع  می12باالی 

دار است. توضیع  شود که همچنان از نظر آماری معناتعیین می 1111 -211کشورهای کم جمعیت تعداد پرسشنامه ها بین 

پرسشنامه ها در مناطقی که از نظر ایمنی برای توضیع کننده ها خطرناک است، جزایر دور افتاده یا نواحی که فقط با پای 

نفر در سراسر جهان توسط  121111، 2114شود. درسال توضیع نمیپیاده یا به کمک حیوانات و قایق قابل دسترسی هستند، 

 تلفنی مورد مطالعه قرار گرفته اند.گالوپ به صورت حضوری یا 

 این سطح اطمینان آنور قابل تصور است، بنابرمسلما درصدی از خطا ) به دلیل خطای نمونه گیری تصادفی( در نتایج هر کش

 است. 21شود.حداکثر میزان خطای محاسبه شده %تخمین زده می %92

 محاسبه رتبه بندی شاخص جهانی بخشش 

 شده در شاخص، و در انتشار این گزارش، همگی به سوی نزدیکترین عدد صحیح گرد شده است.صدهای نشان داده در

 اند.اسبات، تا دو رقم اعشار حساب شدهاما در مح

شود که چند کشور، درصد یکسانی را از نظر امتیاز دارا هستند، اما دارای رتبه متفاوتی این در برخی موارد دیده میبنابر

 نی است که تفاوت کمی در درصد امتیاز محاسبه شده آن ها  ) در ارقام اعشار( وجود داشته است. هستند. این بدان مع

اقعی تا همچنین این موضوع در مورد محاسبه تفاوت امتیازات در سالهای مختلف هم مصداق دارد. تفاوت ها بر مبنای ارقام و

 شده است.اند، اما عدد گرد شده نمایش داده دو رقم اعشار محاسبه شده

 

 

 

 

http://www.gallvp.com/strategicconsulting/en-vs/worldpoll.aspx
http://www.gallvp.com/strategicconsulting/en-vs/worldpoll.aspx
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 کشور های مورد مطالعه-7
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