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 پیشگفتار
نتایج شاخص بخشش جهانی مانند سالهاي قبل، بسیار  

هايبر یخشش   19چشمگیر هستند.  تاثیر هجوم کوید  
این   صفحات  همه  در  دنیا،  سراسر  در  خیرخواهانه 

است. بسیاري از کشورها که در خط  گزارش محسوس  
مقدم سخاوتمندي جهانی در دهه اخیر قرار داشته اند،  

 اکنون دیگر حتی در بین ده کشور اول قرار ندارند.
کشورها،   این  مردم  که  است  معنی  آن  به  این  آیا 

اند؟ سخاوتمندي خود را در دوره پاندمی از دست داده 
آمار داشت؟ و  توان از این  هایی را می چه نتیجه گیري 
ها بایستی از این بحران  چه  ه تر، خیریشاید، از همه مهم 

هاي آتی بیشتر به مردم  هایی بیاموزند تا در سالدرس 
 کمک کنند؟

در   که  گوناگون  کشورهاي  در  ما  داخلی  تحقیقات 
مختلف  شعبه داده    CAFهاي  نشان  است،  انجام شده 

است که تمایل به بخشش به طرز چشمگیري کاهش  
قرنطینه  نی دلیل  به  آن  اهداي  شانس  بلکه  است،  افته 

 مردم و اقتصاد کم شده است. 
ها به صورت آشکاري جان افراد را  با آنکه این قرنطینه 

نجات دادند، هزاران فرصت روزمره براي اهدا را از بین  
بردند. رویدادهاي برنامه ریزي شده، درآمدهاي خردي  

یاز به محافظت  توانستند کسب کنند، نها می که خیریه 
از جمعیت مسن در معرض آسیب که درصد باالیی از  

دادند، به بحران تامین مالی که  داوطلبین را تشکیل می 
کند ها و مراکز عام المنفعه را تهدید می هنوز هم خیریه 
 دامن زده است.

با این وجود نتایج امسال، جاي امیدواري نیز دارد. وقتی  
بینیم که  شورهایی می هاي بخشش واال را در کفرهنگ 

آن  در  اهمیت  پاندمی  است.  داشته  دیگري  مسیر  ها 
بخشش وابسته به ایمان، در اندونزي به وضوح دیده می  
شود. سنت بومی آفریقایی اوبونتو در رتبه بندي کنیا و  

ملت تعداد  سایر  است.  مشهود  آفریقا  صحراي  هاي 
           

ــماري از ها، ما لحظات بیدر بنیاد کمک به خیریه ش
افرادبخشـندگی واالیی را در مشـتریان خود ، اعم از 

اهده کرده ایم، که به نیاز مبرمی  و کـسب و کارها مـش
که در آن لحظه وجود داشــت پاســخ دادند و من به  

بالم، که ما در بخـشش فرامرزي می  نتخـصص خودما
ــاخته اســت که کمک هاي قابل توجهی به  را قادر س

برخی از جوامع آســیب دیده در ســیاره خود ارســال 
را، هم براي آـگاه  کنیم. ـما متعـهدیم ـکه این پژوهش  

سـازي و هم پیشـبرد چشـم انداز خود براي متصـل 
ــاختن اهدا کنندگان و خیریه ــتاب س ها در جهت ش

ــرـفت اجتـماعی در جـهان ، در یکی از  ه پیشـ دادن ـب
 هاي تاریخ بشر به کار بریم.ترین دورهنابسامان

 هلسوپ نیل 
 مدیرعامل بنیاد کمک به خیریه ها 



1  www.gallup.com/home.aspx 
1 https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

درباره این گزارش

 درباره این گزارش
به   کمک  بنیاد  که  است  دهه  یک  از  بیش  گزارش خیریه براي  ها، 

کند. اولین گزارش این شاخص، شاخص جهانی بخشش را منتشر می
در زمان خارج شدن جهان از بحران مالی جهانی منتشر شد و اکنون 
این مطالعه دیرپا به ما فرصت مطالعه یک بحران جدید جهانی ، یعنی 

و نحوه اثرگذاري آن در سراسر جهان را داده   19همه گیري کوید  
 است.

هایی در خصوص حوزه و ماهیت بخشش در سراسر ین گزارش بینشا
گیرد. سوالهاي دهد و سه جنبه رفتار بخشش را در نظر میجهان می

 اصلی این گزارش عبارتند از : 

داشت  احتیاج  کمک  به  و  شناختید،  نمی   که  کسی   یا  غریبه،  یک  به  کمک            

 خیریه   یک  به  پول  اهداي

 اي یک موسسه  بر  رایگان  وقت  صرف  و  داوطلبی

میلیون نفر است که از سال    1.6این گزارش شامل نتایج مصاحبه با  
ایم. این نتایج یکی از بزرگترین تحقیقات با آنها مصاحبه داشته   2009

 میدانی درباره بخشش است. 
، به عنوان  1هاي میدانی توسط بنگاه تحقیقات بازار گالوپ تمام فعالیت 

 انجام شده است.   1هاي نظرسنجی جهانیبخشی از فعالیت
، گالوپ جمع آوري داده را متوقف کرد  2020با آغاز پاندمی در مارس  

دامه  هاي تداوم را با هدف اتا ارزیابی ریسک انجام دهد و برنامه 
، گالوپ تصمیم گرفت که 2020ی  پژوهشها در پیش بگیرد. تا ماه مِ

 رو را متوقف کند.ر  د  مصاحبه هاي حضوري و رو

ــرقی،  (روش معمول جمع   و شـ اي مرکزي  اروـپ در  آوري داده هـا 
آمریکاي التین، آســیاي میانه، خاور دور، خاور میانه و آفریقا) گالوپ  
ه  ه جمع آوري داده خود را آـغاز کرد و ـب داوم مربوط ـب ه ـهاي ـت اـم برـن
ـسوي روش جمع آوري نظرات از طریق تلفن رفت. به نظر نمی رـسد 

وـسی در یافته    که این تغییر در روش جمع آوري داده ها، تاثیر محـس
ــور، تمام ارائه   ــد. در هر کش ــته باش ــروح این گزارش داش هاي مش
اـبت و همراه در نموـنه گیري لـحاظ   انونی ـخدـمات تلفن ـث کنـندـگان ـق

 شده اند و دامنه شمول آن، نواحی روستایی را نیز شامل می شود.
 رتبه بندي و امتیازات شاخص جهانی بخشش

CAFاي بخشــش در ســراســر جهان، براي ایجاد ســنجه شــفافی بر
هاي سـه پرسـش کلیدي که در همه کشـورها میانگین سـاده پاسـخ

یده می ال  پرـس وند را در نظر می گیرد. در ـس گزارش    CAF، 2019ـش
ر کرد و یافته هاي این پژوهش   اخص را منتـش الگی ـش الگرد ده ـس ـس

 میدانی در طی دهه گذشته را جمع بندي کرد.
 درباره ما

هبنـیاد کـمک   )Charities Aid Foundation-CAF(ـها  ـبه خیرـی
ت، و   ده اـس تان ثبت ـش ت که در انگلـس رو جهانی اـس یک خیریه پیـش
داراي دفاتري اسـت که در شـش قاره جهان قرار دارد. ما با شـرکاي 

ـــنایع، دوـلت کنیم ـتا اطمیـنان  ـها و نیکوـکاران ـکار میخود در بین صـ
د. ها یابیم که تامین مالی حیاتی به خیریه ر جهان می رـس راـس در ـس

ی از هدف مهم همهاین کار ما را قادر می ازد که بخـش مان را انجام  ـس
 اي عادالنه و پایدار براي همه.دهیم، یعنی فراهم کردن آینده

 هستیم و کاري می کنیم که بخشش موثر باشد.  CAFما 
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 انسجام در سراسر جهان
ـسخاوت دارد. این ـشاخص ما را قادر می ـسازد تا به ـسواالتی درباره  ـشاخص جهانی بخـشش، نگاهی کال به روندهاي جهانی در زمینه  

هاي اجتماعی به نفع جامعه خود شــرکت کنند و موجب رشــد بخشــش در ســطح جهانی اینکه افراد در کجا مایلند که در فعالیت
 شوند، پاسخ دهیم.

ته آموخته بودیم تغییر داد ته چیزهایی را که در گذـش ال گذـش طح بین المللی وقایع غیر معمول ـس . جامعه مدنی پیش از این در ـس
ت. هاب ها و پلتفرم ارکت داـش ت و مـش جام در  وجود داـش ش فرامرزي بوجود آمده بود که باعث ایجاد همه انواع انـس هایی براي بخـش

ر آن جوامع  آشــکار شــد، که د  19ســراســر جهان شــده بود. اهمیت و تمایز این قابلیت براي اقدام فرامرزي، در حین پاندمی کوید  
 مختلف در سراسر جهان خود را در حال پشتیبانی از دیگران یا درخواست کمک می دیدند.

ــازي این ـقابلـیت ـبالقوه ـکه در جـهان وجود دارد،   براي اطمیـنان از اـهداي موثر و ایمن مـبالغ اـهدایی  CAFبراي کـمک ـبه ـحداکثر سـ
میلیون پوـند گرـنت ـبه    700ـهاي این بنـیاد منجر ـیه اـهداي  فـعالـیت  ،2020-2019اـهد کنـندـگان ـبه خیرـیه ـها فـعالـیت می کـند. در  

 کشور گردید. 100بیش از 
آورد تا پایه هاي ـشکوفایی بخـشش فرامرزي را مـستحکم  گذاران جهانی را گرد هم میگذاران و ـسرمایهها، ـسیاـستدولت  CAFبنیاد  

ود که   ازد. همچنین باعث می ـش ط نیز  بـس ط طبقه متوـس ش محلی توـس یدن به چنین خـش ود. براي رـس در جهت پایداري تقویت ـش
 هدفی،
 ها بایستی:دولت

 هاي جامعه مدنی به شکل عادالنه، سازگار و شفاف قانون گذاري شده اند.اطمینان حاصل کنند که سازمان 
 هایی براي بخشش قرار دهند.بخشش را براي افراد ساده کنند و حتی المقدور مشوق 
   ازمانجامعه مدنی را به تقل در زندگی عمومی تقویت کنند و به حقوق ـس داي مـس هاي غیرانتفاعی براي عنوان یک ـص

 اعتراض در خصوص مسائل مهم احترام بگذارند.

 سرمایه گذاران  بین المللی بایستی:
 هایی اختهاي جامعه مدنی در ایجاد تاب آوري و زیرس کنندگان و سازمانهایی پول اهدا کنند که حامی اهدابه سازمان

 هاي مادي و معنوي براي جامعه مدنی باشند، حتی پس از پایان یافتن کمک.براي ادامه و ایجاد سرمایه
 هاي محلی مستفیما پول اهدا کنند تا پاسخگویی و کارایی کمک افزایش یابد به سازمان 
 را به رسمیت بشناسند.ها براي کسب قابلیت دریافت کمک پایدار داخلی و تامین مالی اهمیت کمک به سازمان 

 هاي جامعه مدنی بایستی:سازمان
  از حکمرانی درست و صداقت درباره اثرگذاري اطمینان یابند تا نسبت به خودشان اطمینان بوجود بیاید 
 .جوامع محلی را به شکلی معنی دار در تصمیم گیري مشارکت دهند تا جامعه مدنی مالکین محلی داشته باشد 
  نتی بخـشش روش عه این روش هاي ـس د و توـس ناخته و با رـش میت ـش ازمانرا به رـس ازند که  ها، ـس ی بـس ـش ها و فرهنگ بخـش

 ها کمک کنند که نه تنها بقا داشته باشند، بلکه شکوفا شوند.براي تقویت حوزه محلی تالش کند، به این سازمان
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 یافته هاي کلیدي 

 ترین کشور دنیا، اندونزي استبخشنده

.بوده است  69اندونزي در شاخص جهانی بخشش رتبه اول را بدست آورد. نمره این کشور  
باز هم رتبه اول را دارا بود.     59، با نمره  2018گزارش در  این کشور در آخرین بار انتشار  

بیش از هشتاد درصد مردم اندونزي در این سال ول اهدا کرده اند و نرخ کار داوطلبانه در  
 . این کشور بیش از سه برابر متوسط جهانی است

 کامال تغییر کرده اند.  2020ده کشور برتر در سخاوتمندي در سال  

تند، در رتبه   ور داـش ور برتر حـض ورهایی که به طور مداوم در فهرـست ده کـش یاري از کـش بـس
انگلســتان، کانادا، ایرلند و هلند،  بندي این گزارش ســقوط کرده اند. ایاالت متحده آمریکا،  

شــاهد کاهش در نمرات شــاخص خود بوده اند. فهرســت ده کشــور برتر این گزارش حاوي 
 جندین کشور جدید مانند نیجریه، غنا، اوگاندا و کوزوو است.

اـسترالیا و نیوزیلند نیز مانند بـسیاري از کـشورهاي غربی، ـشاهد کاهش در نمرات ـشاخص از  
اند و مقدار این شــاخص از متوســط آن براي این کشــورها در بلند مدت بوده    2018ســال  

ــور برتر قرار می گیرـند، و تنـها  ــور در بین ده کشـ ــت. هر چـند این دو کشـ کمتر بوده اسـ
ــش در  ــت قرار دارند. تاب آوري بخش ــتند که در این فهرس ــورهایی با درآمد باال هس کش

ترالیا و نیوزیلند که در این گزارش به آن پرد اید به دلیل زمانبندي اـس ت، ـش ده اـس اخته ـش
جمع آوري اطالعات آنها باشـــد که پیش از اولین اوج پاندمی بوده اســـت. عالوه بر این در 

پاـسخ گـسترده و ـسخاوتمندانه اي به پدیده آتش ـسوزي در  2020اـسترالیا، در ابتداي ـسال 
 جنگلها داده شده است.

 به افرادي که نمی شناختند کمک کردند.  2020میلیارد نفر در سال  3بیش از  

در سـراسـر جهان، تعداد بیشـتري از مردم گزارش کردند که به یک غریبه   2020در سـال 
کمک کردند، که در تاریخ سـنجش شـاخص بخشـش سـایقه نداشـته اسـت. کمک به یک 
غریبه، رایج ترین روش رفتار بخشـش در سـراسـر جهان اسـت، و بیش از نیمی از جمعیت  

 میلیارد نفر) این کار را انجام دادند. 3درصد معادل   55سال جهان (بزرگ

ــان   ــر جه ــول در سراس ــداي پ ــدمی، اه ــل) پان ــه دلی ــاید ب ــرغم ( و ش علی
 باالست.

ــه  ــبت بـ ــراد (نسـ ــتري از افـ ــدادي بیشـ ــال  5تعـ ــر) در سـ ــال اخیـ ــول  2020سـ پـ
ر د 2020درصـــد) در حـــالی کـــه میـــزان کـــار داوطلبانـــه در  30( اهـــدا کـــرده انـــد

ســطح جهــانی بــی تغییــر بــاقی مانــده اســت. .هــر چنــد ایــن یافتــه تغییــرات 
 معنی دار در شاخص این سال را پنهان می کند.
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 شاخص بخشش جهانی 

ده نده نشانانجام شده است. از مردم پرسیده شده که در طی یک ماه قبل در کدام یک از این سه رفتار  2020کار میدانی در طی سال 
 بندي بر مبناي امتیازات تا دو رقم اعشار محاسبه شده است.اند اما رتبهترین عدد گرد شدهبه نزدیک امتیازات اند.بخشش مشارکت داشته 

ار گزارش یعنی  ال قبل انتـش بت به ـس ت و نمره آن نـس اخص اـس ت. بیش از    69به  59،  از 2018اندونزي، داراي باالترین امتیاز ـش ارتقا یافته اـس
 پول اهدا کردند و کشور داراي کار داوطلبانه بسیار باالتري نسبت به میانگین جهانی است. 2020درصد از اندونزیایی ها در سال  80

ود. جمع آوري زکات و پخش آن بین نیازمندان مبناي این روش  زکات، روش دت رعایت می ـش ت که در اندونزي به ـش المی اـس نتی خیریه اـس ـس
در  1در پاسـخ به پاندمی افزایش یافته اسـت. 2020ها نشـان می دهند که پرداخت زکات در سـطح جهان، بویژه در سـال اسـالمی اسـت. گزارش

ی از پاندمی در اندونزي مقامات مذهبی به مردم پیام دادند تا این پرداخت ادي ناـش ها را براي کمک به مردم جامعه خود که در نتیجه رکود اقتـص
 2مضیقه بودند، خرج کنند.

داـشته اند. کـشورهاي غربی که   تغییر چـشمگیري 2020قرار داـشت، ده کـشور رتبه اول در ـسال   1هر چند اندونزِي در گزارش قبلی نیز در رتبه 
ــقوط کرده ــغال می کنند، در رتبه بندي س ــت. به عنوان مثال، معموال این رتبه ها را اش اند، که بخش زیادي از آن به دلیل تاثیرات پاندمی اس

ها در ایاالت متحده بین فوریه  ام جهان را داراـست. (جمع آوري داده  19کـشور برتر قرار داـشت، اکنون رتبه   5ایاالت متحده که مـستمرا در بین 
 در آغاز همه گیري انجام شده است.) 2020و مه 

1 https://zakat.unhcr.org/wp-content/uploads/2021/03/UNHCR-Islamic-Philanthropy-2021-Annual-Report.pdf 
2 https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/indonesia-muslim-body-for-using-zakat-to-fight-slump/1808670 7

بخشنده ترین کشورها در سال2021
 شکل 1- کشورهایى با باالترین رتبه در سال 2020



کشـور برتر بازخواهد گشـت یا خیر. پاندمی ممکن اسـت روندهاي قبلی کاهشـی در امتیاز    10هاي آتی، ما بررسـی خواهیم کرد که آیا این کشـور به جرگه  در گزارش
 کشورهاي ثروتمندتر را تشدید کرده باشد.

یق میدانی اـست که  اـستثناهاي مهم در تغییر رتبه بندي، اـسترالیا و نیوزیلند هـستند. تاب آوري ـشاخص بخـشش در این دو کـشور، ـشاید نـشان دهنده زمان بندي تحق
از سـوي مردم (در   2020ابتداي  در هفته هاي پیش از اوج گیري موج اول پاندمی بوده اسـت. عالوه بر این اسـترالیا شـاهد پاسـخ بسـیار مثبتی در آتش سـوزي هاي  

 معیارهاي شاخص بخشش) بوده است.
ور قرار د تان، ایرلند، کانادا و هلند) چندین کـش تند (ایاالت متحده، انگلـس ورهایی که معموال در رده هاي اول تا دهم قرار داـش ارند که هیچ گاه پیش از این  به جاي کـش

ور تند. نیجریه چنین کـش بت به قبل   3ام درگزارش قبلی، به رده    16ي اـست که از رده  در رده هاي باال قرار نداـش اخص نیجریه نـس ه ـش ت. امتیاز هر ـس عود کرده اـس ـص
ازمان غیرانتفاعی در درون خود دارد. تحقیق میدانی    80ها و اختـصاص زمان کار داوطلبانه. نیجریه در حدود  افزایش یافته اـست ، بویژه ـشاخص کمک به غریبه هزار ـس

ی    132روي  که اخیرا بر   خـص یاري از این خیریه ها بر افزایش آگاهی از پاندمی و توزیع تجهیزات محافظت ـش ت که بـس ت، دریافته اـس ده اـس خیریه در نیجریه انجام ـش
 3متمرکز بوده اند.

بوده اـست، چرا که بـسیاري از اهالی غنا براي مبارزه  به همین ـشکل، غنا نیز که براي اولین بار در میان ده کـشور برتر قرار می گیرد، ـشاهد افزایش ـشاخص اهداي پول  
 4با پاندمی پول اهدا کرده اند.

مشارکت شان در هر یک از سه رفتار مرتبط با بخشش در یک ماه پیش از مصاحبه،  صورت پذیرفته است  2020میدانی در طول سال  کار
 اند. محاسبه رتبه تا دو رقم اعشار محاسبه شده اند اما در نمودار به صورت گرد شده نمایش داده شدهپرسیده شده است. امتیازات براي 

3  https://nnngo.org/wp-content/uploads/2020/11/civil-society-spending-on-covid-19.pd 
4 https://wacsi.org/wp-content/uploads/2021/04/Local-Giving-During-COVID-19-in-Ghana-Uncovering-the-Potential-of-DomesticResource-
Mobilisation-in-Ghana-1.pdf 
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کشورهایى با پایین ترین رتبه در جهان
شکل 2- کم رتبه ترین کشورها در سال 2021



از این کشورها  همانند ده کـشور بـسیار بخـشنده، ده کـشوري که در انتهاي لیـست قرار می گیرند، به نظر می رسد مشابهتهاي اندکی با هم داشته باشند. برخی  
 مانند لبنان) و در برخی دیگر به نظر می رسد علت اصلی، فرهنگی باشد (مانند فرانسه، ایتالیا و بلژیک).در فقر به سر می برند (
) کاهش یافته اـست. ژاپن نـسبت به یک ملت ـصنعتی، همواره  22از همه کـشورها کمتر اـست و نـسبت به نمره آن در گزارش قبلی ( 12امتیازات ژاپن، با نمره 

ته ازمانهاي    جامعه مدنی محدودي داـش تند، و ـس یار زیاد هـس تثتائات قوانین مربوطه بـس تند، اـس یار پیچیده هـس ت: قواعد مربوط به بخـشش به خیریه ها بـس اـس
 5غیرانتفاعی پدیده اي جدید به شمار می روند.

5 https://www.jstage.jst.go.jp/article/janpora/4/1/4_1_39/_pd 9



 تغییرات
در  امتیازات

 طی زمان



کاهش داشـته اسـت، اما پس از آن در زمینه اهداي پول و کار داوطلبانه افزایش  2018مشـارکت در سـه رفتار مرتبط با یخشـش در جهان در سـال   
 داشته است.

دند، بیش   یج ـش ر دنیا براي کمک در حین پاندمی بـس راـس ر دنیا گزارش کردند که در  55از نیمی (از آنجا که جوامع ـس راـس االن در ـس درـصد) از بزرگـس
به فردي که نمی شناختند کمک کردند، این مقدار بزرگتیرین مقداري است که تا کنون در تحقیق میدانی شاخص بخشش مشاهده شده    2020سال  

غریبه ها کمک کرده اند، که باعث ـشده اـست که این رفتار از بین ـسه  به  2020میلیارد نفر از افراد در ـسال   3اـست. این بدان معنی اـست که بیش از 
 رفتار مورد سنجش در شاخص متمایز باشد.

ال   تري در ـس ابه، افراد بیـش ال پیش از آن پول اهدا کرده اند ( 2020به طور مـش بت به پنج ـس ال  31نـس د). میزان کار داوطلبانه در ـس در  2020درـص
 سطح جهان ثابت مانده است.
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عه یافته چندین برابر بود، و نرخ مرگ و میر در جمعیت در اولین ماه ورهاي توـس عه نـسبت به کـش ورهاي در حال توـس هاي پاندمی، نرخ مرگ و میر در کـش
تبعات اقتصـادي غیرقابل   جوان به طور نسـبی کمتر بود. همچنین بسـیاري از کشـورهاي در حال توسـعه سـیاسـتهاي قرنطینه را اعمال کرده بودند، که

. علیرغم این مـشکالت، در بین کـشورهاي در حال توـسعه، شاهد افزایش آشکار اهداي پول ، و کمک به افراد هستیم  6اجتنابی را براي آنان به همراه داـشت
 شده است. 2020). همین افزایش است که موجب افزایش امتیازات جهانی در سال  4(شکل 

ارک کل با وجود افزایش مـش اخص خود بوده اند. ـش اهد کاهش ـش ال اخیر ـش عه یافته در چند ـس ورهاي توـس یاري از کـش عه، بـس  5ت در دنیاي در حال توـس
الهاي  کاري را در بین ـس ده اند.   2018و   2017نزول آـش عه یافته کمتر ـش ورهاي توـس ان می دهد، که طی آن  همه رفتارهاي مرتبط با بخـشش در کـش نـش

متوقف شـده اسـت، شـاید به دلیل فرصـتهاي محدود اهدا به خیریه ها، یا   2020ودهایی دیده می شـود، این بهبود در سـال بهب 2019هر چند در سـال 
 داوطلب شدن، یا کمک به افراد در حین قرنطینه.

6 https://commonslibrary.parliament.uk/coronavirus-in-developing-countries/ 
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 کشورهاي ارتقا یافته و سقوط کرده در فهرست   

گرجستان  )1

هوئپاراگ  )2

اتیوپی)3

بلغارستان   )4

ویتنام) 5

صربستان )6

بنگالدش)7

چین)8

این بخش به این موضــوع می پردازد که کدام کشــورها در پنج ســال 
اند.  هاخیر شاهد بیشترین افزایش در امتیازات شاخص بخشش خود بود

اخص بخـشش آنها براي حداقل  ورهایی که  ـش ال  4کـش ال از پنج ـس ـس
ه شـده اسـت بر مبناي میزان بهبود در شـاخص کلی در باخیر محاسـ

 )2020تا   2016اند. (سالهاي  دوره محاسبه شدهطی این 
، گرجستان و پاراگوئه شاهد بیشترین افزایش  2016در مقایسه با سال 

 در شاخص کلی بوده اند.
در بین ســایر کشــورهایی که شــاهد افزایش قابل توجهی در طی این 
دوره بوده اند می توان به چین اشاره کرد. قانون خیریه هاي این کشور  

ــ ــد، اولین بخش از ـقانون  2016ال  ـکه در سـ ـگذاري ـهاي  رونـمایی شـ
هايپیش از این قانون، تنها ـسازمان 1مربوط به خیریه ها در چین بود.

ــتـند که در چین براي دریافت کـمک هاي مردمی،  مـعدودي اجازه داشـ
هاجمع آوري عمومی اعانه (فاندریزینگ) انجام دهند، که این ســازمان

ولتی داشـتند. قانون جدید، به طور مشـخص هاي دنیز اغلب وابسـتگی
براي توسـعه حوزه کاري بشـردوسـتانه در چین طراحی شـده و بخش 

ــال   ـبه  2016مهمی از دالـیل افزایش امتـیاز چین در اـهداي پول از سـ
 شمار می رود.

بخشـی از کشـورهایی که سـنت خیریه قوي داشـته اند و زیر سـاخت 
ــقوط ـمدنی خود را ـبه خوبی ـبه آن گره زده   اـند، در زمره بزرگترین سـ

ــته اند. ایاالت متحده آمریکا، که قبال در  ــال قرار داش کنندگان این س
ــال ــت ( و در برخی س ــور برتر قرار داش ها رتبه یک را نیز بین ده کش

ال   ه نمره خود را از ـس قوط در هر ـس ب کرده بود) ـس تجربه    2016کـس
ال   ت، روندي که در ـس دت یافته ا 2020کرده اـس ت. کانادا و نیز ـش ـس

اند و در بین بزرگترین سـقوط  ایرلند نیز در رتبه بندي سـقوط داشـته
 قرار داشته اند. 2020کنندگان سال  

ال   د که در ـس قوط را هنگ کنگ دارا می باـش تمام  2020بزرگترین ـس
 اند.شاخصهاي آن به طرز شاخصی کاهش داشته
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کمک به 
هاغریبه  

تعداد بیـشتري از افراد به غریبه ها کمک کرده اند، نـسبت  
 به بعد 2009به آمار از 

ته اند،  ترین کمک به غریبه ها را داـش وري که بیـش از بین ده کـش
ـشش کـشور در آفریقا واقع ـشده اند. این احتماال به دلیل فرهنگ 

آفریقایی اوبونتو اسـت، فلسـفه زندگی که در بیشـتر کشـورهاي 
ــت اري اسـ ایش 1ـج ایی براي نـم گ آفریـق ت فرهـن . اوبونتو ظرفـی

ــانیت در جهت ایجاد منافع  ــفقت، معامله به مثل، متانت، انس ش
 متقابل و نگهداري اجتماعات برابر و مراقبت از یکدیگر است.

سایر کشورهایی که در قالب ده کشور برتر قرار دارند، گرجستان، 
جمهوري دامینیکن هســتند. کشــوري که تاجیکســتان، عراق و  

افراد کمتر از همه به غریبه ها کمک می کنند، ژاپن است. هنگ 
ــات را از   ــاش ــترین اغتش به دالیل دغدغه   2019کنگ ( که بیش

ت) نیز در میان ده  ته اـس تقالل از چین را داـش هاي مربوط به اـس
ــته اند قرار می گیرد،  ــوري که کمترین میزان کمک را داش کش

 م اینکه به طور معمول باالتر رتبه بندي می شود.علیرغ
ــورـهایی ـکه کمترین میزان کـمک ـبه غریـبه ـها را  ــت کشـ فهرسـ

 داشته اند، بیشتر توسط کشورهاي اروپایی پر شده است.
صـــورت  2020کار میدانی مربوط به جمع آوري آمار در ســـال  

ت که آیا در یک ماه پیش   ده اـس یده ـش ت. از افراد پرـس گرفته اـس
مصـــاحبه به یک غریبه کمک کرده اند. امتیازات نمایش داده از 

ده اند اما رتبه  حیح گرد ـش ده در جدول به نزدیکترین عدد ـص ـش
بندي بر اســاس محاســبه امتیازات تا دو رقم اعشــار انجام شــده  

 است.
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اهداي پول

بیش از ســه نفر از هر ده نفر بزرگســال در جهان در ســال  
 به خیریه ها پول اهدا کرده اند  2020

ل   ه دالـی اال ـب ه احتـم ه اول براي اـهداي پول را دارد، ـک دونزي، رتـب اـن
 مذهبی است که در بخش اول مورد بحث قرار گرفت. 

میانمار، اغلب داراي رتبه اول اهداي پول بود، به دلیل سنت بودایی 
درصـــد از افراد میانمار   90تقریبا اجباري اهداي پول، که توســـط 

ــود. (جمع آوري داده ــال   انـجام می شـ ـها در مـیانـمار در ـپاـیان سـ
 و درست قبل از کودتاي این کشور انجام شده است) 2020

ود،  ط اغلب جمعیت تایلند نیز تبعیت می ـش نت بودایی توـس این ـس
که موجب نمرات نســیتا باالي اهداي پول در این کشــور نیز شــده  

 است.
ورها از   لند و هلند نیز همچنان در بین باالترین کـش تان، ایـس انگلـس
ــاهد افت  ــورها ش ــتند. هر چند، همه این کش نظر اهداي پول هس

 شدیدي در درصد افرادي که پول اهدا می کنند بوده اند.
کشورهایی که در آن کمترین درصد افراد اهدا کننده پول بوده اند،  
هم شامل کشورهاي بسیار ثروتمند (ژاپن) و هم بسیار فقیر (مالی)  

هنگی مختلف منجر به اهداي هستند. مذاهب مختلف و باورهاي فر
کم پول در این کشورها شده اند. هر چند، اغلب این کشورها داراي  

نـسبت ـسرانه  1درآمد کم، یا متوـسط بوده اند، هر چند مانند گابون 
GDP .باالیی داشته باشند 
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 مشارکت در
 کار داوطلبانه

در سراسر جهان، تقریبا یک پنجم بزرگساالن کار داوطلبانه 
 انجام می دهند.

، نرخ کلی کار داوطلبانه نسبت به سالهاي قبل کاهش  2018از سال 
ــت. با این وجود، تقریبا یک نفر از هر پنج نفر  ــته اس ــتري داش بیش

کار   وقت خود را در 2020بزرگســـال در ســـراســـر دنیا در ســـال 
ــرف کرده اـند، علیرغم مـحدودـیت ـهایی ـکه ـپاـندمی بر داوطلـباـنه صـ

هاي داوطلبانه اعمال کرده اسـت. اندونزي اکنون  بسـیاري از فعالیت
داراي باالترین میزان کار داوطلبانه اسـت، که نشـان دهنده اشـتیاق 
نتی براي کمک متقابل   ت، ـس اندونزیایی ها براي گوتونگ ریونگ اـس

مذهبی در زمانهاي اضطراري انجام   -که از نظر قومیدر این جزیره،  
 1می شود.

تاجیکـستان و کنیا، دومین و ـسومین کـشور در این فهرـست هـستند.  
ــتان، به عنوان یکی از جمهوري ــابق  مردم تاجیکسـ هاي اقماري سـ

ابوتنیک بخـشی از زمان خود   ـشوروي، مجبور بودند در قالب رـسم ـس
 را صرف امور عمومی کنند.

، اردن پایین ترین میزان مشارکت براي کار داوطلبانه 2020در سال  
 درصد نرخ داوطلبی بزرگساالن دارا می باشد.  5را با تنها 

ــته ( ــال گذش ) ، به عنوان آخرین رتبه  2019-2009چین در ده س
ــد، اـما اکنون داراي رتـبه  125( ام) ـکار داوطلـباـنه رتـبه بـندي می شـ

عنوان تنها کشوري در دنیا بود ام است. در گذشته این کشور به   73
ــش، در پایین ترین مکان رده  ــه رفتار مرتبط با بخشـ که در هر سـ

ــاخصبـندي قرار می ـها در رده گرـفت، اـما اکنون در هیچ ـیک از شـ
 آخر قرار ندارد.

ــال   انـجام   2020ـکار مـیدانی مربوط ـبه جمع آوري آـمار در طی سـ
زمانی را به طور  شــده اســت. از مردم پرســیده شــده اســت که آیا  

داوطلبانه در یک سازمان ، یک ماه پیش از مصاحبه صرف کرده اند.  
امتیازات در جداول به نزدیکترین عدد ـصحیح گرد ـشده اند اما براي  
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   روش شناسی  

ود و یک پروژه   به می ـش نجی جهانی گالوپ محاـس ط نظرـس ده توـس اس داده هاي جمع آوري ـش اخص جهانی بخشـش بر اـس ـش
ال  ورت پذیرفته اـست.  114در    2020پژوهـشی در دـست انجام اـست که در ـس ور ـص ورها روي هم رفته بیش از   7کـش  90این کـش

یق میدانی جنبه هاي مختلف زندگی امروزي شــامل رفتار بخشــش درصــد جمعیت جهان را در خود جاي داده اند. در این تحق
اله متفاوت   ت، هر ـس ده اـس یده ـش واالتی که پرـس ورهایی که مورد تحقیق قرار گرفته اند و ـس ت. کـش نجش قرار گرفته اـس مورد ـس

این موسسه بدست بوده است و توسط گالوپ تعیین شده است. جزییات بیشتر درباره روش شناسی گالوپ را می توانید از سایت 
 8آورید.

ــورهایی که مورد تحقیق قرار گرفته اند،   ــور زندگی    1000در اغلب کش ــط نمونه معرفی از افرادي که در کش ــنامه توس ــش پرس
گر می تایی بوده اـست. چارچوب نمونه گیري نمایـش امل مناطق روـس ور ـش ده اـست. ناحیه هاي تحت پوـشش، تمام کـش کنند پر ـش

ـسال در ـسراـسر کـشور بوده اـست. در برخی کـشورهاي بزرگتر، نمونه هاي بزرگتري انتخاب   15ـشهروندان، با ـسن بیـشتر از  تمام  
نفر بوده اـست اما همچنان نمونه معرف بوده اـست. در برخی نمونه    100تا    500ـشده اند و در چند کـشور محدود نمونه به اندازه  

مونه گیران بوده اسـت، در برخی مناطق نمونه گیري انجام نشـده اسـت. همچنین هاي معدود که شـامل خطرات امنیتی براي ن
جزیره هایی با ـسکنه معدود، یا نقاطی که دـسترـسی تنها به ـشکل پیاده یا با حیوانات یا قایق امکان پذیر اـست نیز از نمونه گیري  

ــده اند. روي هم رفته ،   ــال   121معاف ش ــط گالوپ مورد    2020هزار نفر در س ــاحبه قرار گرفته اند. نمونه گیري ها بر توس مص
 مبناي احتماالت و به دلیل پاندمی ویروس کرونا به شکل مصاحبه تلفنی انجام شده اند.

ــک انـجام دـهد و برـناـمه ـهاي ـتداوم براي 2020در ـمارس  ، ـبا بروز ـپاـندمی، ـگالوپ جمع آوري داده را متوقف کرد ـتا ارزـیابی ریسـ
ــر گرـفت.  2020ی کـند. در ـمه اداـمه این تحقیق را اجرای ــاحـبه تلفنی از سـ ــاس روش مصـ ، ـگالوپ جمع آوري داده ـها را بر اسـ

مالحظات کلیدي مربوط به مـصاحبه تلفنی، مربوط به ایمنی مـصاحبه کنندگان و مـصاحبه ـشوندگان بود که در عین معرف بودن  
 نمونه، موجب کیفیت باالي جمع آوري اطالعات گردید.

درـصد محاـسبه    95ه نتایج هر کـشور (میزان خطاي نمونه گیري تـصادفی) توـسط گالوپ با ـسطح اطمینان  حاـشیه خطاي مربوط ب
ده  د گزارش ـش یه خطا با فرض درـص د) حداکثر حاـش ان دهنده جمعیت کامل باـش ت. (میزان اطمینانی که نتایج نـش ده اـس 50ـش

 درصد است و اثرات طراحی را نیز شامل می شود.
، گالوپ تغییرات بنیادینی در موقعیت برخی از آیتمهاي مربوط به بخشــش خیرانه در  2018نیم در  شــایان ذکر اســت اشــاره ک

پرـسـشنامه نظرـسنجی جهانی خود در کـشورهایی که به ـصورت تلفنی نظرـسنجی می ـشدند، انجام داد. در آن زمان مـشخص نبود  
یش می کـند ـتا چنین ـتاثیري را ارزـیابی کـند. در نتیـجه، ـما ـبا دـقت روـندـها را ـپا CAFـکه آـیا این تغییرات در نـتایج اثر می ـگذارـند.

 منتشر نکردیم. 2018یافته هاي مربوط به هر کشور را در سال 
 محاسبه رتبه بندي شاخص بخشش جهانی

درـصدي که در ـشاخص و در این گزارش نـشان داده ـشده اـست، همگی به نزدیکترین عدد ـصحیح یا تا یک رقم اعـشار گرد ـشده 
انجام ـشده اـست، اعداد اعـشار تا دو رقم محاـسبه ـشده اند. با توجه به این گرد کردن، در    CAFاند. هر چند در تحلیلی که توـسط  

ــد که چند ک ــب کرده اند اما در رتبه هاي مختلف قرار گرفته اند. این امر برخی موقعیتها به نظر می رس ــور یک امتیاز را کس ش
 هاي جزیی در ارقام بعد از ممیز است که نمایش داده نشده است.بخاطر میزان تفاوت

7 https://www.gallup.com/analytics/318875/global-research.aspx 
8 Gallup World Poll Methodology: http://www.gallup.com/poll/105226/world-poll-methodology.aspx 17
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2021کشورهاي مورد مطالعه در شاخص جهانی بخشش در سال    

 اتریش 
 اتیوپی 

 اردن 
 اروگوئه 

 ازبکستان 
 اسپانیا 

 استانی از چین 
 استرالیا 
 استونی 
 اسرائیل
 اسلواکی 
 اسلوونی 
 اکراین 
 اکوادور 
 الجزایر 

 السالوادور 
 امارات متحده عربی 

 اندونزي 
 انگلستان 

 اوگاندا 
 ایاالت متحده آمریکا 

 ایتالیا 
 ایران 

 ایرلند 
 ایسلند 

 آرژانتین 
 آفریقا جنوبی 

 آلبانی 
 آلمان 

 بحرین 
 برزیل 
 بلژیک 

 بلغارستان 
 بنگالدش 

 بنین
 بوسنی و هرزگوین 

 بولیوي 
 پاراگوئه 

 پاکستان 
 پرتقال

 پرو
 تاجیکستان 

 تانزانیا 
 تایلند 
 تایوان 
 ترکیه

 جاماییکا 
 جمهوري چک 

 جمهوري دموکراتیک 
 جمهوري دومینیکن

 جمهوري کره 
 چین

 دانمارك 
 رومانی 

 زامبیا
 زیمبابوه 

ژاپن
ساحل عاج
سري النکا 

سنگال
سوئد

سوئیس
 شیلی

 صربستان 
 عراق

 عربستان صعودي
 غنا

 فدراسیون روسیه 
 فرانسه 
 فنالند 

 فیلیپین
 قبرس

 قرقیزستان 
 قزاقستان 
 کاستاریکا 

کامبوج
کامرون

 کانادا 
 کرواسی 
 کلمبیا

 کنگو (برازاویل) 

 نیوزلند  کنیا
 هلند کوزوو
 هندوستان گابن

 هنگ کنگ  گرجستان 
 ونزوئال  لبنان 
 ویتنام لتونی 

 یونان لهستان
 لیتوانی 

 مالت 
مالزي
مالی

 مجارستان 
 مراکش 

 مردم الئوس 
 مصر

مغولستان
مقدوئیه شمالی

مکزیک
موریس

مولداوي
مونته نگرو 

 میانمار 
 نامیبیا

نپال
نروژ 

نیجریه 
 نیکاراگوئه 
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