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 به نام خدا

 

 

  

 

 

 

 

 

 8102در سال « CAF» یکوکارین یجهان یها در شاخص رانیا تیوضع

 

کمک بهه فرهرفد ناشهنا ،     یعنی یکوکارین یمختلف جهان در سه شاخص جهان یکشورها تیوضع ،"CAF" ادیهرساله بن

 .کند یو گزفرش م یو مدت زمان کار دفوطلبانه رف بررس ها هیریبه خ یکمک مال

 انیه ب رخوفهانهیخ یررتار یو منحصر به ررد فلگوها ریمتغ عتیفنعکا  طب ،یجهان یها فز فعالم شاخص "کف" ادیبن هدف

 .شده فست

حاصه  فز   جیهها در نتها   آن ریو تها   ییایه و جغرفر یررهنگه  یهها  ساالنه خود بر تفاوت یها گزفرش یط ادیبن نیف نیهمچن

 .دفرد دیکشورها، تاک کوکارفنهین یررتار یفلگوها یبررس

 .شوند یم یمعرر ،یکوکاریدر سه شاخص ن ازیفمت نیشتریکشور فول جهان بر فسا  ب 02 اد،یبن نیگزفرشات ساالنه ف در

شده فست کهه   یمعرر ییجزء کشورها رفنیمنتشر شده فست، متاسفانه ف 0202کف که در سال  ادیگزفرش بن نیآخر طبق

 .ندیجهان حفظ نما کوکاریکشور ن 02 انیخود رف م نیشیپ گاهینتوفنسته جا

 

 

 

باه رتباه    2017اُم در ساا   17از رتبه  CAF های نیکوکاری، ایران در شاخص "CAF" بنیاد 2018طبق گزارش 

 .اُم در سا  جاری، نزو  کرده است29
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 گهاه یشهده فسهت کهه نتوفنسهته جا     یمعرره  ییجزء کشهورها  رفنی، متاسفانه ف"CAF"فهدف  یفلملل نیب ادیبن یدر سند آمار

 .ندیجهان حفظ نما کوکاریکشور ن 02 انیخود رف م نیشیپ

 

 

 

 CAF های جهانی نیکوکاری، طبق آخرین آمار وضعیت کلی ایران در شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 :آخرین وضعیت ایران در سه شاخص نیکوکاری به ترتیب زیر است

  فند شناختند کمک کرده نفر به فررفد نیازمندی که نمی 10فیرفنی  022فز هر. 

  فند ها کمک مالی کرده نفر به خیریه 35فیرفنی  022فز هر. 

  فند فلمنفعه شرکت دفشته نفر در کارهای دفوطلبانه و عام 02فیرفنی  022فز هر. 

 

     2018در سا   «CAF» های جهانی نیکوکاری نگاهی به شاخص : پیشنهاد مطالعه

 

 

 قرار داشته است. CAF یکوکارین یهاکشور برتر جدو  شاخص 20 ستیدر ل 2017تا  2014از سا   رانیا

https://www.wikiniki.org/caf-world-giving-index-2018
https://www.wikiniki.org/caf-world-giving-index-2018
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 "هیریبه خ یکمک مال"در شاخص رانیا شرفتیپ

 هها  هیه ریکه به خ یو تعدفد فررفد کوکارفنیرف بر فسا  دو راکتور درصد مشارکت ن ها، هیریبه خ یمال  کمک زفنیکف م ادیبن

 .کرده فست یبررس کنند، یم یکمک مال

دهم رف در جهان به خهود   گاهیفند، جا کرده یکمک مال ها هیریکه به خ یفررفد یدر راکتور تعدفد وفقع ریطبق جدول ز رفنیف

 فختصاص دفده فست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها هیریبر اساس تعداد افراد کمک کننده به خ 2018کشور برتر جهان در سا  10:  1جدو    

 جینمودن نتا تر یبه منظور منطق نیمتفاوت فست، بنابرف گریکدیمورد مطالعه با  یکشورها تیکه جمع یینکته : فز آنجا 

نفهر،،   ونیه لیبه م تیفند، فعدفد ستون آخر )جمع کرده یکمک مال ها هیریکه به خ یفررفد یتعدفد وفقع یحاص  فز بررس

 فند. شده یساز معادل تینسبت به جمع
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 و در شاخص نیکوکاری پنج سا  متوالی ایران در طو وضعیت 

،، تفاوت 0205-0202) یسال متوفل 3 یدر ط یکوکارین یها شاخص یبرف رفنیف ازفتیبا در کنار هم قرفر دفدن جدفول فمت

 یکمه  اریفختالف بس گر،ید یها در هر سال با سالبدست آمده  ازفتیفمت باًیو تقر شود یدر آمار و فرقام مشاهده نم یچندفن

 ، نزول کرده فست.!!!!0202در سال  02 گاهیبه جا 0202در سال  02 گاهیجا زها ف در جدول شاخص رفنیدفرند. فما رتبه ف

 

 

 

 

 

 

 (2012 -2018) یکوکارین یها در شاخص رانیا ازی: رتبه و امت 2جدو  

 (2012 -2018) یکوکارین یها در شاخص رانیا ازیجدو  رتبه و امت لیتحل

دفشته  گرینسبت به دو شاخص د یتر مناسب تیوضع ها هیریبه خ یهموفره در شاخص کمک مال رفنیجدول روق، ف مطابق

 .فست

خهود   کوکارفنهه یدر ررتهار ن  یدفریپا یکه به فلگو ارتهی توسعه یدر کشورها ها هیریبه خ یشاخص کمک مال ازیفمت شیفرزف 

 .شده فست کینزد یدفریپا تیبه وضع یررتار یفلگو نیف زین رفنیکامالً مشهود فست، در ف فند دهیرس

جههان و   یرهاکشهو  ریسها  یررتار یو فلگوها  تیدر رعال رییفز تغ یتابع توفن یسال گذشته رف م 3در  رفنیف یها رتبه تفاوت

 یهها  تیرف کاهش رعال رفنیف یکاهش رتبه کل  یتنها دل توفن یدر نظر گررت و نم  کوکارفنهین یها تیها در رعال آن شررتیپ

 .آن دفنست یدفخل رخوفهانهیخ

 ریتها   یب شیپ یها نسبت به سال رفنیدر کاهش رتبه ف یدر سال جار رفنیف یو بحرفن بازفر دفخل یفقتصاد تیوضع مطمئناً

  .نبوده فست

برفبهر   0202و  0202در سهال   رفنیشاخص کمک به فررفد ناشنا  در ف ازیفمت شود یکه در جدول روق مشاهده م همانطور

  .فست دهیرس 50به  02شاخص فز  نیدر ف رفنیفست هرچند که رتبه ف
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کمهک کننهد،    رنهد یگ یدر نظر مه  که خود یو کسان بهیبه فررفد غر دهند یم حیکه فررفد جامعه ترج دهد یفلگو نشان م نیف

 .فند شده فعتماد ینسبتاً ب ها هیرینسبت به خ یعنی

 هها  هیه ریبه خ یکمک مال یررتار یفلگو ازیخود تالش نموده و فمت یعملکرد تیشفار یدر رفستا دیبا یم ها هیریخ نیبنابرف

 قیه ها فز طر کمک شتریب یو ف ربخش یکوکارین حیصح وهیهموفره ش چرفکهدهند.  شیفرزف شتر،یهرچه ب یرف  با فعتماد ساز

 .باشد یم ریپذ فمکان ها هیریخ

کهاهش   یشهاخص در سهال جهار    نیه عمه  نمهوده فسهت و ف    فیدر شاخص کار دفوطلبانه هموفره ضهع  رفنیآمارها، ف طبق

 فست. دهیرس ریسال فخ 3 یط زفنیم نیتر که به کم دهد ینشان م 0202رف نسبت به سال یدرصد3

 

 

 

 2018تا  2014از سا   یکوکاریدر سه شاخص ن رانیا یرتبه جهان

 یسهه شهاخص، طه    نیه در ف رفنیف یرتبه جهان نیکف و همچن یکوکاریدر سه شاخص ن رفنیف تی، وضع0 نمودفر شماره در

 ،  با چهار رنگ نشان دفده شده فست.0202تا  0202 یها سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018تا  2014از  یکوکارین یدر سه شاخص جهان رانی: رتبه ا 1نمودار 

نشود و فقا  جا      ینیبشیداوطلبانه پ یهاتیفعال ،یرانیا هیریموسسات خ یها  تیو فعال در برنامه کهیمادام

 ود.ب میداوطلبانه خواهشاخص مدت زمان کار ازیشاهد کاهش امت رد،یها قرار گبرنامه آن تیدر اولو ،یکمک مال
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 ،یسه شاخص در سهتون عمهود   نیدر ف رفنیف یرتبه جهان نیو همچن یکوکاریدر سه شاخص ن رفنیدر نمودفر روق، رتبه ف

کهف شهناخته شهد، قابه       ادیه بن یبررسه  یبهرف  طیبه عنوفن کشور وفجد شهرف  رفنیکه ف یسال نی)فول 0202 یها سال یط

   .مشاهده فست

، 0202تها   0202 یهها  سهال  ی)خهط زرد،، طه   ها هیریبه خ یدر شاخص کمک مال رفنیرتبه ف ینمودفر روق، بطور کل طبق

 .ندفشته فست یچندفن رییتغ

، و مهدت  یدر دو شاخص کمک به فررفد ناشهنا  )خهط آبه    رفنیقاب  مشاهده فست، رتبه ف 0 که در نمودفر شماره همانطور

، کهاهش  0202تا  0202 یها سال ی)سبز کمرنگ،، ط 0202سال  یرتبه جهان جتاًیزمان کار دفوطلبانه )سبز پررنگ، و نت

 .نموده فست یرف ط ینزول یونددفشته و ر

فُم قهرفر   02 گاهیدر جا ،یکوکارین یها کشور برتر جهان در شاخص 02 نیکف، در ب ادیبن 0202سال  یها یدر بررس رفنیف

 .کشور برتر جهان خارج شد 02 انیفُم نزول کرد و فز م 02 گاهیبه جا 0202در سال  یدفشت ول

 یکشورها در سه شاخص مورد بررسه  یف منطقه یو حت یتیجمع ،یفقتصاد تیکه وضع دینما یم دیتاک نیکف همچن ادیبن

 .باشند یم رگذفریتا  زیکشورها ن یدر رتبه جهان تیبوده و در نها  یقرفر گررته دخ

 کف ادیبن منبع:
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 2018در سا  « CAF» یکوکارین یجهان یها به شاخص ینگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAF  جهام  منتشهر    یگزفرش یقب ، ط یها خود رف همانند سال 0202سال  کوکارفنهین یجهان یها شاخص  یبررس جیتان

 جینتها  یهها و برخه   تهر جهدول شهاخص   کشور بر 02 یگزفرش برف نیدفشت به ف میخوفه ینوشتار نگاه نینموده فست. در ف

 :باشد یم  یکه به شرح ذ 0202در سال  ادیبن نیف یآمار

 

 

فهدف یفلملل نیب ادیبن (CAF)  ،کندیو فعالم م یجهان رف بررس یدر کشورها «یکوکارین یهاشاخص»هر سال. 

انیه ب رخوفهانهه یخ یررتهار  یو منحصر به رهرد فلگوهها   ریمتغ عتیفنعکا  طب ،یجهان یها فز فعالم شاخص ادیبن نیف هدف 

 .شده فست

یفلگوهها  یحاصه  فز بررسه   جیدر نتها  ییایه و جغرفر یررهنگ یهاساالنه خود بر تفاوت یها گزفرش یط ادیبن نیف نیهمچن 

 دفرد. دیکشورها تاک کوکارفنهین یررتار
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 یکوکارین یجهان یها نخست در جدو  شاخص رتبه

کشهور   نیه کف رف به خود فختصاص دفده فسهت. ف  ادیبن یکوکارین یرتبه فول شاخص جهان "یفندونز"بار کشور  نیفول یبرف

 .در رتبه دوم قرفر دفشت 0202در سال 

 یبهاق  رییبدون تغ بایتقر شیبا سال پ سهیدر مقا یفندونز یکوکاریسه شاخص ن یگفت به طور کل توفن یم ها، یبررس طبق

سهه شهاخص قهرفر     نیه در رتبه نخسهت در ف  0202تا  0202که فز سال  "انماریم"که کشور  ستیدر حال نیمانده فست.  ف

 !!جدول نزول کرده فست 2سال به رتبه دفشت، فم

 یکوکارین یجهان یها رتبه در شاخص کاهش

کمک به فررفد ناشنا  و مهدت   ه،یریبه خ یکمک مال زفنیم یعنی یکوکارین یها در هر سه شاخص "انماریم"کشور  رتبه

 .زمان کار دفوطلبانه فز سال گذشته تاکنون کاهش دفشته فست

 نیتهر  شیب که دفوطلبانه کار زمان مدت و ٪22 به ٪35 فز ناشنا  فررفد به کمک ،٪22 به ٪20فز  هیریکمک به خ زفنیم

 .فست دهیرس ٪52 به ٪30فز  دهد یکاهش رف نشان م زفنیم

 

 

 توفن یم یبه رفحت د،یبه فوج خود رس 0202سال   یکه در فوف اینگیکشور پس فز بحرفن روه نیها در ف فرت شاخصفز  فلبته

فز دست  زیفرفئه کمک رف ن ییتوفنا یحت ایبه کمک ندفشته و   یتما انماریبحرفن سبب شده تا مردم م نیگررت که ف جهینت

 .دفده باشند

 "بهودف "فز  تیه عمهدتاً بهه قصهد حما    هیه ریکمک به خ ایپول  یفهدف شیپ یها الگفت در س توفن یموضوع م نیف بات ف در

هها محهدود و    کمهک  نیه ف نهک یف یدفشت ول اجیمردم فحت تیخود به حما اتیو فدفمه ح یروزیپ یکه برف گررته یصورت م

 .فست ارتهیکاهش  اریبس

 یکوکارین یجهان یها کشور او  در جدو  شاخص سه

قرفر  0202سال  یکوکارین یجهان یها نخست جدول شاخص گاهیدر سه جا زین "زالندنو"و  "ایفسترفل" ،"یفندونز"فز  پس

 .دفرند

 اریبسه  یو حرکته  یصعود یدو کشور روند نیدرصد فست. ف مین بایتقر "زالندنو"و  "ایفسترفل"دو کشور   انیرتبه م تفاوت

 .دفرند کایبه آمر کینزد

رتبه ثبت شده در شاخص کمک به افراد ناشناس و مدت زماان کاار داوطلباناه، مرباو  باه کشاور        نیکمتر

 .باشدیم «انماریم»



 شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه                                                                                                                           

 

 
9 

 

 اریها بسه  آغاز  شده و تفاوت رتبه آن "زالندنو"و  "ایفسترفل"دو کشور  شررتیو حرکت رو به پ یصعود ریس 0201سال  فز

 .بوده فست زیناچ

 یکوکارین یجهان یها مشهود در رتبه شاخص شرفتیپ

رف  یخوب اریبس شررتی، پCAF موسسه یکوکارین یکشور فول شاخص جهان 02 انیدر م "یتیهائ"و  "سنگاپور"کشور  دو

 .فند نشان دفده فز خود

 2در رتبهه   نهک یبهود و ف  CAF  موسسهه  یکوکارین یها جدول شاخص 12 گاهیدر جا شیسنگاپور پنج سال پ که یطور  به

 .جدول قرفر دفرد نیف

 جهه ینت دیمدت زمان کار دفوطلبانه و کمک به فررفد ناشنا  کامالً مشهود فست کهه شها   یها موضوع در درصد شاخص نیف

 .کشور فنجام شده فست نیباشد که در ف ریفخ یها مشارکت دفوطلبانه در سال یها فز طرح یفرفئه تعدفد

 یکوکارین یجهان یها کشور برتر جدو  شاخص  20 گاهیدوباره به جا  بازگشت

، 0202در سهال   CAF موسسهه  یکوکهار ین یکشور برتر شهاخص جههان   02 نیجدول و قرفر گررتن در ب یبه باال بازگشت

 . بت و گزفرش شده فست "نیبحر"و  "هیجرین"کشور  یبرف

 نهک یف یو سپس فرت کرده بود وله  دهیرس یکوکارین یجهان یها فم جدول شاخص02 گاهیبه جا 0205در سال  "هیجرین"

 .فم جدول قرفر گررته فست01 گاهیدر جا

جهدول   02ر بهه رتبهه   کشهو  نیه فکنهون ف  یقرفر نگررته بود ول CAF یهرگز در رهرست جهان 0203فز سال  زین "نیبحر"

 .صعود کرده فست ،یکوکارین یجهان یها شاخص

 یکوکارین یجهان یها در جدو  شاخص گاهیجا  نزو 

 

 

نزو   29 گاهیبه جا 2018ام جدو  را به خود اختصاص داده بود، در سا  17 گاهیجا 2017که در سا   "رانیا"

 .کرده است

 یهها  جهدول شهاخص   00 گاهیبه جا 02فز رتبه  گاهیبا فرت سه جا "آلمان"و  00فم به 02فز رتبه  "ایزفمب"کشور  نیهمچن

 .فند دهیرس یجهان

 .جدول نزول کرده فست 10به  01 گاهید که فز جاتعلق دفر "لندیتا"به کشور  0202سال  ازیرتبه و فمت نیتر کم

کشور برتر جهان قرار  20 انیگ شته، در م یهادر سا  یکوکارین یدر جدو  شاخص جهان "رانیا" گاهیجا

 داشت.
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و رسهاد   یمهال  تیریدر مورد سوء مهد  یجنبش نظام یها سرکوب  یبه دل ادیبه فحتمال ز لندیدر تا گاهینزول جا نیف فلبته

تهر کهردن    محدود و فلبتهه سهخت   یبرف 0202سال   یشده در فوف وض  دیجد نیفست و به طور عمده قوفن ییدر معابد بودف

 .جدول، دفمن زده فست درنزول راحش  نیبه ف زین  ها کمک به رفهبه یها رفه

 یکوکارین یجهان یها برتر جدو  شاخص یها رتبه یدرآمد اقتصاد تیوضع

 

 

باا   یبه عنوان اقتصاادها  یکوکارین یکشور نخست جدو  شاخص جهان ستیاز ب افتهی  ده کشور توسعه همه

 .شوند یدرآمد باال شناخته م

فز فنوفع درآمدها  یهستند مخلوط CAF ادیبن یکوکارین یکشور برتر جدول شاخص جهان 02 انیکه در م ییکشورها ریسا

 یبنهد  طبقهه  نییفقتصاد با درآمد متوسط رو به پا کیکه توسط سازمان مل  متحد به عنوفن  "یفندونز"رف دفرند، فز جمله 

 .شده فست

 یکوکارین یجهان یها او  جدو  شاخص  رتبه 20 ییایجغراف تیوضع

 فروپا قرفر دفرند. پنج کشور فز شهش کشهور   در  0202 یکوکارین یجهان یها کشور برتر جدول شاخص 02کشور فز  شش

 .در شمال فروپا قرفر دفرند

 قرفر دفرند ایکشور در آس 02کشور فز  پنج. 

 

 و  شهررت یفست که در سال گذشهته پ  ییاقیآرر یفز جمله کشورها "ایکن"قرفر دفرند.  قایکشور در آرر 02کشور فز  چهار

 .در جدول دفشته فست یصعود خوب

 هستند کایکشور فول در قاره آمر 02سه کشور فز  تنها.  

 " که در رهرست موسسه  "هیانوسیفق CAF  کشهور برتهر    02  نیشهده فسهت در به     یتشهک  "لنهد یوزین"و  "ایفسترفل"فز

 .شده فست یبند طبقه یکوکارین یجهان یها شاخص در جدول شاخص

 CAF ادیبن یکوکارین یدر سه شاخص جهان ازیامت بهبود

 بیه خهود رف بهه ترت   ازفتیه فمت "سنگاپور"و  "فنگلستان" ،"رلندیف"ها،  کشور برتر در جدول شاخص 02سه کشور فز  تنها 

ن کهار  و مهدت زمها   هها  هیریکمک به فررفد ناشنا ، کمک به خ یعنی یدرصد در سه شاخص فصل 05درصد و  3درصد،  5

 .فند دفوطلبانه، نسبت به سال گذشته بهبود دفده

توس  سازمان  افتهیبه عنوان کشور توسعه یکوکارین یکشور جدو  شاخص جهان 20کشور( از  10) یمیتنها ن

 اند.شده یبندملل طبقه

 .انددهیرس یکشور برتر جدو  شاخص جهان 10 گاهیبه جا یجار در سا  ییایچهار کشور آس
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 در جهدول   0202بها سهال    سهه یدفده و در مقا شیکه رتبه خود رف فرهزف  ییکشورها نیکف، بهتر ادیبن 0202گزفرش  در

 .فشاره شده فست "یتیهائ"و  "هیجرین"، "نروژ" یفند، به کشورها فمسال صعود دفشته یکوکارین یشاخص جهان

 بهبهود رتبهه در   ازیه درصهد فمت  3)حهدود   "ایه کن"درصد، و  1 بای)تقر "کانادف"درصد،،  00)کمتر فز  "انماریم" یکشورها ،

  .فند دفشته 0202 یکوکارین یجدول شاخص جهان

 یمشاارکت  یباا رتباه و الگوهاا    2018در ساا    CAF موسساه  یکوکاار ین یکشور برتر در شاخص جهان 20

 کوکارانهین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موسسه یکوکارین یکشور برتر در شاخص جهان 20:  1جدو  شماره   CAF   یبا رتبه و الگوها 2018در سا 

کوکارانهین یمشارکت  

 سا  گ شته 5در  یشاخص جهان ازیامت نیانگیو م 2018 یشاخص جهان ازیامت سهیمقا

در  زیه سهال گذشهته ن   02کشهورها در   نیکه فغلب ف دهد ینشان م 0202کشور برتر  02ساله  3 ازفتیفمت نیانگیم یبررس

ها  سال یکشورها ط نیموضوع نشانگر آن فست که ف نیفند. ف گزفرش شده CAF یکشور برتر جدول شاخص جهان 02 انیم

 .فند دهیخود رس کوکارفنهین یدر ررتارها یدفریپا یبه فلگو
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 فنهد تها    بهوده  0202سهال   یهها  در شهاخص  یباالتر ازیرشد و فمت یکشور، دفرف 02کشور فز  2که  دهد ینشان م ها یبررس

 .ها شاخص نیساله ف 3 ازفتیفمت نیانگیم

 0202 یپهنج سهاله در جهدول شهاخص هها      نیانگیه درصهد بهاالتر فز م   2 از،یرشد و فمت نیتر شیبا ب "سنگاپور" -

 .مشخص شده فست

 .رفر دفردق "سنگاپور"، بعد فز 0202سال  یجهان ازیباالتر در فمت ازیدرصد فمت 3با  "یفندونز" -

رونهد   بیه بهه ترت  زیه ن "دفنمهار  "و  "آلمهان "، "نهروژ " ،"ایه کن"، "فنگلسهتان " ،"ایفسترفل" یکشورها نیهمچن -

 .فند به  بت رسانده 0202سال گذشته با سال 3 نیانگیرف در م یف قاب  مالحظه یف سهیمقا

 کهف مشهخص    ادیه سال گذشته در بن3 نیانگینسبت به م 0202در گزفرش   ازیو کاهش فمت یکه با روند نزول ییکشورها

 :فند شده

سهال  3 نیانگیه درصد فخهتالف در م  2با  "کانادف"درصد و  2با فختالف  "النکا یسر"درصد و سپس  02با فختالف  "انماریم"

و  "مالهت "، "هلند" ،"لندیوزین"، "متحده االتیف"مانده عبارتند فز :  یباق یفند. کشورها گزفرش شده 0202گذشته با سال 

 ."سلندیف"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سا  گ شته با رتبه و  5 یط CAF موسسه یکوکارین یکشور برتر در شاخص جهان 20:  2شماره  جدو 

 کوکارانهین یمشارکت یالگوها
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 ها هیریبه خ یکمک مال یرفتار یالگو یجهان روند

فمکهان فو رف قهادر    نیه دفرد. ف اریه نفر در سرفسر جهان، در فخت 032،222فز  شی)ب یبزرگ یجامعه آمار CAF که ییآنجا فز

کوچک به نظر  اریکه بس یزمان یحت یمختلف جهان یها فز جنبه یرف به صورت آمار یمهم یتا حرکات و ررتارها سازد یم

 . بت و برجسته سازد رسند، یم

 

 

 

 .مشهودتر خوفهد بود ندهیدر سال آ ها هیریبه خ یشده فست که ررتار عدم کمک مال ینیب شیپ CAF توسط نیهمچن

کشهور در   51تنهها   ،یکوکهار ین یها در سه شاخص جههان  آن یبند رتبه یبرف "کف"شده توسط  یبررس یتمام کشورها فز

 .فند رف  بت و گزفرش کرده ها هیریبه خ یکمک مال یدرصد5 شی، فرزف0202با سال  سهیمقا

 .فند مردمانشان گزفرش کرده انیرف م ها هیریبه خ یدر کمک مال یدرصد فز سه شیکشور، کاهش ب 20که  ستیدر حال نیف

رف  بت کرده فسهت، ژفپهن    0202در سال  ها هیریبه خ یکمک مال یدرصد 02فست که کاهش  ییفز کشورها یکی "لندیتا"

 .رف گزفرش دفده فست یررتار یکاهش فلگو نیهم زین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017 – 2012) کوکارانهین یو مشارکت جهان (GDP) یناخالص داخل دیرشد تول نرخ

CAF  گزارش داده است که اغلب مردم در سراسر جهان کماک باه    یبه طور آشکار و قابل توجه یدر سا  جار

 .دهندیم حیترج هاهیریبه خ یافراد ناشناس و کار داوطلبانه را به کمک مال
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   یاقتصاد تی، مطابق با وضع2017تا  2012از سا   کوکارانهین یرفتار یگوهر ال یبرا ازاتیامت رییتغ

 افتهیتوسعه  یکشورها : 

تعلهق   ارتهه یتوسهعه   یکشورها به - ٪20حدود  یزیچ - ها هیریبه خ یکمک مال یررتار یدر فلگو ازیدرصد فمت نیشتریب

کهار   یعنه ی گهر ید یرف به دو فلگو ها هیریبه خ یکمک مال کنند یم یزندگ ارتهیتوسعه  یکه در کشورها یفررفد یعنی .دفرد

 .دهند یم حیدفوطلبانه و کمک به فررفد ناشنا  ترج

 در حا  توسعه یکشورها : 

فحتمال دفرد به فرهرفد ناشهنا  کمهک کننهد،      تر شیب کنند یم یدر حال توسعه زندگ یکه در کشورها یکسان که یحال در

مشهابه   یادیه در حال توسهعه تها حهدود ز    یدر کشورها زین دفوطلبانه کار درصد. فست شده گزفرش ٪32حدود  ازیفمت نیف

 .باشد یکمک به فررفد ناشنا  م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تی، مطابق با وضع2017تا  2012از سا   کوکارانهین یرفتار یهر الگو یبرا ازاتیدرصد امتریی: تغ 2 نمودار

 یاقتصاد

در حاا  گا ار ساطح     یکشاورها  در اما  ٪21 توسعه حا  در ، ٪24 افتهیتوسعه  یمشارکت در کشورها سطح

 .ر حا  توسعه، گزارش شده استو د افتهیتوسعه  یکشورها از ترکم ٪15مشارکت تا 
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سهطح   ارتهه، یتوسهعه   یدر کشهورها  یبه طور آشکار فشاره شده بود که به طور کله  "کف" ادیگزفرشات سال گذشته بن در

 .با کاهش همرفه بوده فست کوکارفنه،ین یررتار یلگومشارکت در هر سه ف

دو  بها یتقر- ها هیریبه خ یفلخصوص کمک مال یعل ،یمشارکت یررتار یدر هر سه فلگو شی، فرزف0202برعکس در سال  فما

 .گزفرش شده فست -شیفز سال پ تر شیدرصد ب

 

 

 ریه و در هر سال متغ شوند یفز آن خارج م ایوفرد و  CAF یکه در رهرست جهان ییطور که کشورها  ذکر فست همان انیشا

 .ابدی یم رییتغ یسال کمهر  زین CAF یجهان  شاخص یها و دسته  گروه بیفست، ترک

در حا   یرفتار کشورها رییمربو  به تغ یدر سا  جار ها هیریبه خ یمال یها روند رو به کاهش رفتار کمک علت

 .شده است یمال یهاکمک یدرصد 1.2که منجر به کاهش  باشدیتوسعه م


