
 

 

 

 امن ترین شهرهای جهان
 

را بشرح   2021واحد اقتصادی مجله اکونومیست در تحقیقی، امن ترین شهرهای جهان در سال  

 : زیرمعرفی کرده است 

 



 

 

شهر،   6قیانوسیه  ا  -  سهم آسیا  شهر معرفی شده،   10همانطور که نمودار نشان می دهد، از میان  

شهر است که  استرالیا دو شهر را در این لیست به خود   1آمریکای شمالی نیز  شهر و    3اروپای غربی  

 .                                                                                                                  اختصاص داده است 

  تشکیل داده اند.  کالن شهر  3کنگ( و  دولت شهر)سنگاپور و هنگ    2پایتخت،    5،  را  شهر   10  این

سیاسی شهرهای منتخب که بگذریم، وجه مشترک این شهرها، قرارداشتن   -از مختصات جغرافیایی  

در کشورهایی است که هریک بنوعی در گروه کشورهای توسعه یافته از نظر اقتصادی یا اجتماعی 

 مالی و هم سرمایه اجتماعی.  ی ثروتمند هستند، هم از نظرسرمایههای بوده و مجموعاً کشور

وجود بمعنای  اما مفهوم کلیدی و نکته اصلی این لیست، مفهوم امن است که مطابق این تحقیق،  

 وجود  زیرساختهای دیجیتال، زیرساختهای سالمت جسمی و روانی، زیرساختهای فیزیکی شهری و

 امنیت فردی و محیطی است. 

بررسی اجمالی عناصر تشکیل دهنده امنیت شهری، نشان خواهد داد که چرا انتخاب شهرهای امن 

صورت گرفته است؛ در واقع منظور اینست که وجود جهان از میان کشورهای توسعه یافته یا ثروتمند  

این عناصر ایمنی بخش در جوامع است که موجب ایجاد، نگهداری و گسترش ثروت شده و مدیریت 

امکانات  درس و  ها  زیرساخت  استقرار  و  ایجاد  مصرف  به  را  ثروت  کارآمد،  و  موجب   رسانیدهت  و 

و تعالی فکر و تامین معاش و تغییر جهت بسمت خالقیت و تولید اندیشه  رهاسازی افکار و اذهان از  

شود.           می  منجر  بخش  ایمنی  عناصر  تعمیق  و  توسعه  به  مجدداً  و  شده  محیط  و               فرهنگ 

 این دور ارزش افزا، راز توسعه سریع جوامع شهری و ملی است. 

*** 

و بررسی سه شاخص توسعه انسانی،    خود را با شناسایی عناصر سالمت جسمی و روانی   تحلیلالف(  

   :آغاز می کنیم این شهرها در کشورهای متبوع امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه

انسانی    -1  توسعه  و  (HDI)شاخص  متحد  ملل  سازمان  اساسی  های  شاخص  از  نهادهای  ،  اکثر 

و رفاه جمعیت کشورهاست که از عناصری مانند برخورداری پژوهشی بین المللی در مقایسه توسعه  



 

 

از زندگی طوالنی و سالم، دسترسی به دانش و آگاهی محیطی )معرفت( و سطح زندگی مناسب با 

   تشکیل می شود.  - 1با حداکثر نمره   -ی متوازن از اشتغال و فراغت برخوردار

 نمره کشورهای حاضر در لیست در شاخص فوق و رتبه جهانی آنها بشرح زیر است: 

 جهانی 11و رتبه  93/0دانمارک با نمره  -

 جهانی  13و رتبه  922/0کانادا با نمره  -

 جهانی  9و رتبه  935/0سنگاپور با نمره  -

 جهانی  6و رتبه  938/0ا نمره استرالیا ب -

 جهانی  19و رتبه  915/0ژاپن با نمره   -

 جهانی  10و رتبه  933/0هلند با نمره  -

 جهانی  14و رتبه  921/0نیوزیلند با نمره  -

 جهانی   5و رتبه  939/0هنگ کنگ با نمره  -

 جهانی  8و رتبه  937/0سوئد با نمره  -

سطح   است که نشانگر  20دیگر نیز زیر    6رتبه  و    10کشور زیر    4مشاهده میشود که رتبه جهانی  

 باال و مطلوب توسعه انسانی در این کشورها و نتیجتاً در شهرهای منتخب است. 

امید به زندگی، نیز از شاخص های تاثیرگذار در بررسی وضعیت سالمت اجتماعی است که از   -2

ت روانی و محیط اجتماعی سالم و تندرستی ناشی از سالمت رفتار زیستی و ترکیب سالمت و امنی

امنیت خاطر از دسترسی به مراقبت های بهداشتی و بهزیستی و درمانی، بدست می آید و نشانگر 

 میزان امید افراد یک جامعه به توان ادامه زیست در فضایی امن و کم ابهام است.  

 این شاخص و رتبه جهانی آنها بشرح زیر است: نمره کشورهای مورد بررسی در 

 جهانی  32و رتبه  سال 4/81دانمارک با  -

 جهانی  16و رتبه سال  82/ 96کانادا با  -

 جهانی  5و رتبه سال  07/84سنگاپور با  -

 جهانی  8و رتبه سال  94/83استرالیا با  -



 

 

 جهانی  2و رتبه سال  03/85ژاپن با نمره   -

 جهانی   21و رتبه سال  78/82هلند با نمره  -

 جهانی  19و رتبه سال   80/82نیوزیلند با نمره  -

 جهانی  1و رتبه سال  30/85هنگ کنگ با نمره  -

 جهانی  13و رتبه سال  33/83سوئد با نمره  -

 در این لیست قرار دارند. 10کشور با رتبه جهانی زیر  4و باز مشاهد می شود که  

دی است که میزان رفاه مالی عموم مردم را ، شاخصی اقتصا(GDP)تولید ناخالص داخلی سرانه  -3

در اوج بررسی ها و   1970برای دسترسی به مصرف امکانات نشان می دهد. این شاخص که در دهه  

استنادات قرار داشت، امروزه به شاخصی تبعی تبدیل شده است چرا که صِرف اتکا به این شاخص 

کوچک و کم جمعیت با منابع طبیعی نشانگر ثروتمندی واقعی مردم نیست بعنوان مثال کشوری  

فراوان میتواند در باالی چنین لیستی قرار بگیرد درحالی که کشوری توسعه نیافته با مردمی فقیر یا 

ثروت اجتماعی؛ بنابراین این شاخص باید کم امکانات باشد یا مردمی صرفاً مصرف کننده و نه مولد  

 با شناخت زیربناهایهمراه  و    پیش گفته در سطور باالاخصهای  در کنار شاخصهای دیگری، مانند ش 

 تا نتیجه ای روشن و قابل اتکا بدست بدهد.  اجتماعی و اقتصادی کشورهای مورد بررسی قرار گیرد

GDP  :سرانه کشورهای منتخب و رتبه جهانی آنها بشرح زیر است 

 جهانی  10و رتبه دالر  58932 با دانمارک  -

 جهانی  24و رتبه  دالر 48720کانادا با  -

 جهانی  1و رتبه  دالر 97057سنگاپور با  -

 جهانی  20و رتبه  دالر 51680استرالیا با  -

 جهانی  30و رتبه  دالر 42248 با ژاپن -

 جهانی  13و رتبه دالر  57544هلند با  -

 جهانی  31و رتبه  دالر 42018نیوزیلند با  -

 جهانی  9و رتبه  دالر 59520هنگ کنگ با  -

 جهانی  18و رتبه  دالر 54146سوئد با  -



 

 

بررسی و ترکیب سه شاخص فوق نشان از درآمد باالی ملی، توزیع مناسب ثروت و توسعه انسانی 

در این کشورهاست، حال با توجه به فضای اقتصادی   مطلوب این کشورها و نمود آنها در زیست شهری

اجتماعی دنیای امروز یعنی اقتصاد دانش و اطالعات و لزوم تجهیز شهروندان به آگاهی و اطالعات  

و تسریع در دستیابی و مصرف آن به جهت حفظ وضعیت مطلوب موجود و ارتقاء زندگی شهروندی 

رین زیرساختهای ملی ضرورت می یابد؛ زیرساختی بر اساس مدیریت زمان، بررسی یکی از اساسی ت

تاثیر   تحت  را  کشور  یک  شهروندان  فرهنگی  و  اجتماعی  مصرفی،  اقتصادی،  صنعتی،  زندگی  که 

 . مستقیم خود قرار میدهد

مناسب    و بسترهای  تکه نشانگر وجود امکانات، تجهیزا  (EGDI)ب( شاخص توسه دولت الکترونیک  

انجام امور بهره برداری عموم شه  فنی برای روندان از خدمات مخابراتی نسل جدید و اینترنت در 

و حتی سیاسی است که با کمک به مدیریت زمان در دستیابی   شخصی، تجاری، اداری و آموزشی 

 اساسی ایفا می کند.   نقش ، و تصمیمات خدماتمردم به صحیح ترین و سریعترین اطالعات، 

و نهادهای علمی و پژوهشی بین المللی است   این شاخص از شاخص های مهم سازمان ملل متحد

 ، کشورهای جهان را رتبه بندی می نماید. 1که با نمره حداکثر 

 نمرات کشورهای منتخب در شاخص فوق و رتبه جهانی آنها بشرح زیر است: 

 جهانی   1و رتبه  9758/0دانمارک با نمره  -

 جهانی 28و رتبه  8420/0نمره کانادا با  -

 جهانی  11و رتبه  9150/0نمره سنگاپور با  -

 جهانی  5و رتبه  9432/0نمره استرالیا با  -

 جهانی  14و رتبه  8989/0نمره  ژاپن با  -

 جهانی  10و رتبه  9228/0نمره هلند با  -

 جهانی   8و رتبه  9339/0نمره نیوزیلند با  -

 جهانی  6و رتبه  9365/0نمره سوئد با  -

  محاسبه نگردیده است.مستقالً 2022نمره هنگ کنگ برای سال  •

 دارند. 10زیر ی جهانکشور این لیست، رتبه  4مشاهده می شود که 



 

 

 

بنیادی در زیست شهری    یعامل مورد بررسی بعدی، امنیت فردی و محیطی است که عنصر  پ(

اطمینان از تامین روحی و جانی، در اماکن عمومی و خصوصی معنی  است. مقوله امنیت فردی به  

فقیر یا جامعه ای با شهر در ساعات مختلف شبانه روز است. بدیهی است که یک جامعه ناسالم و  

است که اولین دغدغه مردم فرودست، دستیابی   درحال سقوطشکاف های طبقاتی باال، جامعه ای  

به غذا و سرپناه به هرقیمت، و اولین دغدغه مردم طبقه در حال محو متوسط، حفظ مال و جان از  

لین و تنها دغدغه اش  دست یغماگران است و طبقه در اقلیت متمکن و توانمند از لحاظ مالی نیز او

جدا ساختن دنیای زیست فیزیکی خود است. در این جوامع انگیزه، نشاط، سالمت روحی و سالمت  

تعداد  و تشدید سرعت سقوط،  را تشدید میکند  قرار میگیرد و سقوط  جسمی درخطر اضمحالل 

ونت را  خش  ، افرادی را که حس میکنند چیزی برای از دست دادن ندارند افزایش میدهد، این حس

سوق میدهد به این معنا که سرقت فقط به معنای سیرکردن شکم نیست بلکه   به مرحله باالتری

تلخ کردن   به کام دیگران است و هرچه آنبرای  بیایند   "دیگران    "زندگی و مصرف  بنظر  داراتر 

 خشونت انتظاری بیشتر و حتی محو و قتل است، و به این ترتیب است که آمارهای قتل و جنایات

شهری در طبقات گوناگون شغلی، قومی و سنی افزایش یافته و توزیع جغرافیایی وسیعی نیز پیدا 

میکنند. پس ناگفته پیداست که صفت شهر امن به شهری داده میشود که از چنین فضایی دور است. 

شهرهای منتخب و کشورهای متبوع آنها، طبق بررسی های صفحات قبل در رده کشورهای با درآمد 

، یعنی نرخ قتل در ال و سالمت روانی باال بودند بنابراین انتظار داریم، اساسی ترین شاخص امنیتبا

 آنها پایین باشد که آمار زیر این فرضیه را تایید میکند. 

 هزار نفر و رتبه جهانی کشورهای منتخب بشرح زیر است: 100نرخ قتل در هر 

 جهانی  157و رتبه  01/1دانمارک با نرخ  -

 جهانی  128و رتبه  76/1ا نرخ کانادا ب -

 جهانی 192و رتبه  16/0سنگاپور با نرخ  -

 جهانی 162و رتبه  89/0استرالیا با نرخ  -

 جهانی  191و رتبه  26/0ژاپن با نرخ   -



 

 

 جهانی  175و رتبه  59/0هلند با نرخ  -

 جهانی 168و رتبه  74/0 نرخ نیوزیلند با -

 جهانی  171و رتبه  65/0نرخ هنگ کنگ با  -

 جهانی  156و رتبه  08/1خ نرسوئد با  -

باقی کشورهای این لیست در یک چهارم پایینی   -که دارای نمره قابل قبولی است   -غیر از کانادا 

رده بندی کشورهای جهان از نظر قتل و جنایت قرار دارند که وجهه باالیی از امنیت فردی را ارائه 

 میکند. 

این   نهادهای گوناگون،  آترکیب کلی  آنها توسط  بروزرسانی ساالنه  و    بررسی کیفیت   موجبمارها 

گردیده و این پرسش را بوجود آورده است که نظر کلی مردم یک زندگی درکشورهای جهان    عمومی 

شادی و غم بعنوان موتور محرکه   ، کشور نسبت به زندگی و مفهوم آن چیست و در پرتو این مفاهیم

مانع پیشرفت در جوامع چگونه تعریف میشود؟ آیا در یک جامعه انگیزه ای مبنی بر جمع اندیشی یا  

و اتحاد برای رفع موانع و بهبود نفع جمعی وجود دارد؟ اگر وجود دارد، چه عواملی این انگیزه ها را  

عنوان   شاخصی تحت  2012شکل میدهند؟ و یا پرسشهای عکس.... .  در نتیجه این بحث ها، از سال  

 شادترین کشورها و یا غمگین ترین کشورها بر اساس شش شاخص زیر تعریف و بکار گرفته شد: 

 میزان حمایت اجتماعی موجود -

 امنیت اجتماعی  -

 آزادی درانتخاب های فردی و اجتماعی  -

 وجود روحیه و رفتار بخشش و سخاوت در جامعه  -

 میزان عواطف اجتماعی موجود -

 میزان فساد دولتی  -

است که میزان شاد بودن مردم یک جامعه با عناصر پنجگانه اول رابطه مستقیم و با عنصر روشن  

 ششم رابطه عکس دارد. 

 بر این اساس رتبه کشورهای منتخب در لیست شادترین کشورهای دنیا بشرح زیر است: 



 

 

 جهانی  2دانمارک رتبه  -

 جهانی  14کانادا رتبه  -

 جهانی  26سنگاپور رتبه  -

 جهانی  11استرالیا رتبه  -

 جهانی  40ژاپن رتبه  -

 جهانی  5هلند رتبه  -

 جهانی  9نیوزیلند رتبه  -

 جهانی 66هنگ کنگ رتبه  -

 جهانی  7سوئد رتبه  -

که بدالیل معلومی   -و غیر از هنگ کنگ    دارند  10کشور این لیست رتبه زیر    4مشاهده می شود که  

یک چهارم باالی رده  همه کشورهای این لیست در      -  که ظاهراً با تسلط چین بی ارتباط نیست

 بندی کشورهای جهان قرار دارند.

اما، آیا این آمارها و تحلیل ها به این معناست که در این کشورها و شهرها، هیچ معضلی وجود ندارد  

و اصوالً شهروندان این جوامع با معنای غم و افسردگی آشنا نیستند؟! طبیعی است که چنین تصوری 

 ست. بسیار خام اندیشانه و سطحی ا

هزار نفر و رتبه جهانی کشورهای منتخب، این موضوع را روشن   100نگاهی به نرخ خودکشی در هر  

 میکند: 

 جهانی 56و رتبه  7/10دانمارک با نرخ  -

 جهانی  47و رتبه  8/11کانادا با نرخ  -

 جهانی  52و رتبه  2/11سنگاپور با نرخ  -

 جهانی  40و رتبه  5/12استرالیا با نرخ  -

 جهانی  26و رتبه  3/15ژاپن با نرخ   -

 جهانی  46و رتبه  8/11هلند با نرخ  -

 جهانی  53و رتبه  11نیوزیلند با نرخ  -



 

 

 جهانی  30و رتبه  7/14سوئد با نرخ  -

 مستقالً محاسبه نگردیده است. 2022نمره هنگ کنگ برای سال  •

 

لیست رده بندی جهانی بروشنی مشاهده می شود که تمام کشورهای منتخب در یک چهارم باالی  

در تحلیل این موضوع در کشورهای فوق و سایر جوامع صنعتی و توسعه یافته جهان که   قراردارند.

دو نظریه پرطرفدار حاکی از این   مبتال به این معضل هستند، نظرهای گوناگونی ابراز شده اند که

 هستند که: 

امنیت شغلی و سرعت باالی زندگی در زندگی صنعتی تحت شرایط الزامات اقتصاد آزاد و نبود    -1

جوامع صنعتی و بروز آنچه که روانشناسان، آن را بیماری زندگی صنعتی مینماند باعث بروز افسردگی 

میشود و این افسردگی در تنهایی ناشی از طرز زندگی ماشینی در جوامع پیشرفته به مرور تشدید 

 شده و به فروپاشی روانی افراد می انجامد. 

زدگی مردم در چنین جوامعی و سطح باالی دسترسی به خدمات و محصوالت، توان فکری،   رفاه  -2

گسیختگی روانی و   ل برده و موجبتحلیلی و طاقت مردم این جوامع در مواجهه با مشکالت را تحلی

 . متجلی میشوددر مرگ زودرس و خودخواسته گرایش به دوری از جمع و تنهایی شده و راه پایانی 

اینکه نظرات فوق و سایر نظراتی که از نحله های فکری گوناگون از چپ رادیکال تا راست    البته 

محافظه کار بیان میشوند چه میزان دارای حقیقت بوده و برچه مبانی فکری و آماری تکیه دارند، 

تباط طلبد ولی تا آنجا که به این سطور ار  موضوع این نوشتار نیست و حوصله دیگر و بحثی دیگر می 

دارد، عناصر مورد بررسی در رفاه و امنیت اجتماعی این کشورها و شهرها واقعیت دارند و توسعه 

روزافزون ثروت اجتماعی و گرایش مردم جهان برای زیستن در این شهرها یا ساختن شهرهایی بر 

یشود  اساس چنین الگوهایی، این نظریه را تقویت میکنند که امنیت اجتماعی موجب رشد و رفاه م

بستری است برای تولد   خود،  منیتاو    ؛ و مدیریت درست رشد موجب افزایش و نهادینه شدن امنیت

این شهرها در این راه قدم برمیدارند. در تحلیل اندیشه و روشن بینی و روشنگری و تعالی انسانی و  

 بودن جوامع بشری ترکیبی هستند از انسانها و ایده ها و رفتارها، چه خوب و چه بد و اصوالً  ، کلی 

این دو در کنار یکدیگر است که موجب تشخیص و تفکیک خوب از بد میشود و همانگونه که داشتن 



 

 

یک جامعه شاد بمعنای نداشتن غم و مشکل نیست، وجود موانع و مشکالت نیز بن بستی بی بازگشت 

  جنایت نیست؛ موضوع اراده انسانی است،فالکت و  برای افراد یک جامعه و غرق شدن در دریای غم و  

 اراده ای برای ساختن و زیستن در جمع و تعریف زندگی به شیوه ای بهتر و کارآمدتر . . .  

شهرهای منتخب این نوشته، نگاهی شهری در  و روبناهای این مقاله، بجای ریز شدن در زیرساختها

کلی داشت به این موضوع که این چنین شهرهای امنی چگونه ایجاد میگردند؟ یا بعبارت دیگر چه 

  واملی موجب میشوند که یک شهر در سطح باالیی از امنیت، در جهان نمایان گردد؟ع

چه کشورهایی، با کدام   در نگاهی کالن نگر نیز میتوان این پرسش را بشیوه ای بنیادین تر پرسید:

 خصوصیات توان ایجاد و اداره امن ترین شهرهای جهان را دارند یا در آینده خواهند داشت؟ 

 

 

 

محمدرضا صدقیانی فر                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ستراتژیستا                                                                                       

1/ 3 /1401                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 


