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 فصلنامه رسالت مديريت دولتي

 1395بهار / بيستم و يک/ شماره هفتمسال 

 

  
 

 کارا يخوب در سازمانها يحکمران هاي شاخص بندي اولويت

  (ني: شعب بانک رفاه استان قزويمطالعه مورد) 
 

 3غالمرضا معمارزاده طهران -2يالوان يمهد ديس -1يگانگيعاطفه  دهيس

  
 

 چکيده
وجه محافل علمي و بين المللي جهاا  را باه خاود    حكمراني خوب از جمله مباحث تازه ايست كه در دو دهه اخير ت 

از   يا هار   تيا شا  وز  و اهم  يبا .عنوا  شده اندهايي  خوب مشخصه يتحقق حکمران يبرا.معطوف نموده است

ايان تحقياق ايان اسات كاه درجاه        ليسوال اص.مطلوب با هم تفاوت دارند تيبه حاکم افتنيدست  يبراها  مشخصه

چگوناه  هاا   بوده و اولويت بندي شاخص بيبه چه ترت واحدها و سازمانها ييارابه ک د يرس يهر شاخص برا تياهم

خاوب  باه صاورت     يحکمرانهاي  شده شاخص ياست سع يدانيم قاتيمقاله که به دست آمده از تحق نياست؟ در ا

هااي   واحاد  نيکارا را از بهاي  ( واحدDEA) ها داده يپوشش ليتحل  يمطالعه شوند  سپس با استفاده از تکن يا شهير

 نيبا  يبناد  تيا ( اولوAHP) با اساتفاده از تكنياف فرايناد تحليال سلساله مراتباي       تيمشخص نموده و در نها گريد

 نيقاوو  ساتا  کاکنا  شعب بان  رفاه ا هيپژوهش شامل کل نيا يجامعه آمار.کارا انجام شودهاي  در سازما ها  شاخص

(N=41) خاوب  باه    يشااخص مطارش شاده حکمرانا     6ست كه از ميا  نتايج مطالعه حاكي از آ  ا ا يدر پا.باشد مي

 .رنديگ ياول تا سوم قرار مهاي  تيدر اولو ييو ارزش گرا ييقانو  گرا  يي: پاسخگوبيترت

 يسلسله مراتب ليتحل نديفرا ها  داده يپوشش ليتحل  ييخوب  کارا يحکمران  يحکمران واژگان کليدي:

 

 

 

                                                 
 را يا ن يت قوويريمد ن گروهيقوو  واحديدانشگاه آزاد اسالم  يمنابع انسان تيريمد يدکترا يدانشجو 1

atefeh_yeganegi@yahoo.com  )مسئول مکاتبات( 
 يو حسابدار تيريدانشکده مد ن يقوو را  يا  ياستاد دانشگاه آزاد اسالم 2
 gmemar@gmail.com يو حسابدار تيريدانشکده مد ن يقوو را  يا  يدانشگاه آزاد اسالم يعلم اتيو عضو ه اريدانش 3

 24/1/95تاريخ دريافت: 
 28/4/95تاريخ پذيرش: 
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 مقدمه

 که ديجد حال نيع در و مهم اريبس مباحث از يکي

 شده  مطرش توسعه اتيادب در بعد به 1980 دهه از

 در ژهيو به مساله نيا.است خوب يحکمران موضوع

 نهينهاد و استقرار يراستا در توسعه حال در يکشورها

 يبه اعطا مربوطهاي  استيدرس يمدن جامعه يساز

 مفهوم.است شده برخوردار يا ژهيو گاهيجا ازها  کم 

 و ريتعب با آ  بود  ديجد جهت به خوب يحکمران

 اي افراد يبرخ است  بوده مواجه يمتفاوت يرهايتفس

 کنند مي فيتعر شيها يژگيو را با آ  نهادها

 با را آ  گريد يبرخ و ( يجهان بان  کارشناسا )

 (.59 ص1999فرازمند ) .ندينما مي يمعرف عناصرش

 يالملل نيب ينهادها از يکي عنوا  به يجهان بان 

 است  نموده منتشر 1989 سال در که يگوارش در عتبرم

 ارائه عنوا  به را خوب يحکمران ن بارياول يبرا

 نظام و اعتماد قابل ييقضا نظام کارآمد  يعموم خدمات

  1992استوو ) است ف نمودهيتعر پاسخگو يادار

 (390ص

 
  (UNDP1) توسعه سازما  ملل يويدر برنامه ر 

 يادار و ياقتصاد  ياسيس قدرت اعمال هما  يحکمران

برنامه ) داند مي سطوش هيکل در کشور امور تيريمد يبرا

 اساس بر خوب يحکمران.(1992توسعه سازما  ملل 

 يينهادها و ندهايفرآ ها  وميمکان شامل نهاد نيا فيتعر

 ينهادها وها  گروه شهروندا  ها  واسطه آ  به که است

 اجرا را خود يقانون حقوق دنبال  را خود منافع يمدن

 تفاوت و سازند مي را برآورده شا  تعهدات و کنند مي

 کنند. مي ليتعد را شا 

 و ساز شامل خوب حكمراني ديگري تعريف در

 به آنها واسطه به كه است نهادهائي و فرايندها كارها 

 دنبال  را خود منافع مدني نهادهاي وها  گروه شهروندا  

 را تعهداتشا  و دكنن مي اجرا را خود قانوني حقوق

 كنند مي تعديل را و تفاوتشا  سازند مي برآورده

ا  يو با بياز محققا  ن يگروه .(26ص  1385  يصانع)

ف از آ  يخوب به ارائه تعر يحکمرانهاي  يژگيو

 يخوب دارا يآنا  معتقدند حکمران.پرداخته اند

 (:110 ص2000 لوريتا) ر استيزهاي  يژگيو

  در يدمکرات يارهات ساختيوجود و تقو الف(

 جامعه؛

و توسعه  يهوشمند  ييپاسخگو ت يشفاف ب(

 انه؛يمشارکت جو

 شهروندا ؛هاي  توجه و واکنش به در خواست ج(

ل يتسه يبرا يمناسب اقتصادهاي  يجاد خط و مشيا د(

 توسعه؛

 ت قانو .ياحترام به قانو  و حاکم (اه

 ست کهي  اصطالش هنجاريخوب  يحکمران

 ياز به بوميلذا ن.ف شوديبستر تعر يقتضاست به ايبا مي

از يش مورد نيش از پيخوب ب يحکمران يساز

آ  در  يت خوب در مفهوم کليده حاکميهرچند ا.است

دار نظام يبرجسته و پا يژگيرا  مطرش شده است  ويا

رهنورد و ) ت" حکومت آ  استيرا " اسالميا ياسيس

 (.26  ص 1386عباسپور  

  دو الگو به عنوا يت مطلوب اسالميدر حاکم

 مبنا قابل ارائه هستند. يالگوها

دگاه امام يخوب از د يحکمران ياول الگو يالگو

خوب را به  يحکرانهاي  باشد که شاخص مي ينيخم

 ا  نموده اند:ير بيصورت ز

  يخدمت گوار  ييعدالت گرا  ييپاسخگو

  يرينظارت پذ  ييمشارکت جو  ييمصلحت گرا

 يياخالق گرا  ييااخالق گر  يرينظارت پذ

 .(18  ص 1386  يديجمش)

باشد يم تين مهدويدکتر هينظر يدوم بر مبنا يالگو

 آ  به عبارتند از:هاي  که شاخص

و  ييعدالت گرا  (يجهانشمول) ييجهانگرا

  (يسازندگ) ييتوسعه گرا  ييت گرايامن  مساوات

ت ا...مکارم يآ) ييجو يتعال  ييرفاه گرا  ييدانش گرا

ن اساس  دکتر رهنورد يبر ا .(65  ص1386  يرازيش

را  را با توجه يخوب در ا يمدل حکمرانهاي  شاخص
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  3 / ...هاي حکمراني خوب در سازمانهاي کارا بندي شاخص اولويت 
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 نموده اند: ير معرفيفوق به صورت ز يبه دو الگو

و  ييدار  مشارکت جويپا يو تعال ييتوسعه گرا

  عدالت يي  قانو  گرايي  ارزش گراييشراکت گرا

ت يريرهنورد  چشم انداز مد) ييو پاسخگو ييگرا

 .(51  ص1390  يلتدو

ن است که مشخص شود ين پژوهش ايهدف از ا

 يدولت يخوب در سازماها يحکمرانهاي  ا شاخصيآ

نسبت به هم دارند؟ و در صورت مثبت بود   يتياولو

 چگونه است؟ها  ب اولوبت شاخصيجواب ترت

 

 قيتحق نهيشيپ

عنوا   با اي مطالعه ( در2011) اليسان و رودرا

هاي  التيا در يانسان هتوسع و خوب يحکمران

 در را يانسان توسعه بر خوب يحکمران هندوستا  اثر

هاي  داده روش از استفاده با رياخ دهه دو يط هندوستا 

 از مطالعه نيا در.اند داده قرار يبررس مورد ييتابلو

ر يمتغ عنوا  به خوب يحکمران يبيترک شاخص

 نشا  مطالعه نيا جينتا .است شده استفاده يحيتوض

هاي  دوره يانسان توسعه و خوب يحکمران که دهد يم

 نييتع هندوستا  در را يفعل يانسان توسعه ن يشيپ

 (3  ص2011  اليسان و رودرا) .کند مي

 تيفيک  يحکمران ( ارتباط2003) فن  و کناک

 ن مطالعاتيا.نمودند يبررس را اقتصادي رشد و نهادي

 خوب يحکمرانهاي  شاخص بهبود دهند مي نشا 

 بر توسعه هم و اقتصادي توسعه بر هم يميمستق راتاث

 (594  ص2003  فن  و کناک) .دارد يانسان

 با اي مطالعه در( 1390) يمحسن و رنجبر  يسامت

توسعه  شاخص بر خوب يحکمران ريتأث ليعنوا  تحل

 ا دريآس يشرق جنوب کشورهاي :موردي مطالعه يانسان

 يبيترکهاي  دهدا از استفاده با 2009-2000 يزمان دوره

 شاخص بر خوب يحکمرانهاي  شاخص اثر يبررس به

ها  مدل نياز تخم حاصل جينتا.پردازند مي يانسان توسعه

 قيطر از که خوب يحکمران تيفيک که دهد مي نشا 

 شده محاسبه يحکمرانهاي  شاخص موزو  نيانگيم

 بر دار يمعن کاماًل آماري لحاظ به و مثبت اثر است 

HDI (27  ص1390  يمحسن و رنجبر  يتسام) .دارد 

 يبا عنوا  حکمران يدر پژوهش (1383) يزارع

 ينظر يرا  به بررسيت و حکومت در ايخوب حاکم

ده است با يخوب پرداخته و کوش يدر باب حکمران

ن شکل يرا  به تحقق ايدر ا ياسيت سيتوجه به حاکم

جه گرفته که ينت يو.را  به پردازديدر ا ياز حکمران

 ه فاصله داردين نظريرا  از ايدر ا ياسيست يحاکم

 .(68  ص1383  يزارع)

د روند يو در پژوهش خود کوشين (1383) يدريم

 يخوب را بررس يه حکمرانينظو يريشکل گ

و  يه دولت حداقليمعتقد است که دو نظر يو.دينما

ات سبب خلق ين نظريق ايو عدم توف يدولت حداکثر

  1385  يدريم) مطلوب شده است يه حکمرانينظر

 (.276ص

 خوبي مفهوم تبيين( در مطالعه 1388) يدباغ و نفر 

را در  يخوبهاي    شاخصخوب حكمراني در

  يدباغ و نفر) .ح نموده انديخوب تشر يحکمران

 (9  ص1388

تحت عنوا  شناخت روابط  يگريدر پژوهش د

در  يخوب در کشورها يحکمرانهاي  ا  مولفهيم يعّل

ا  يرشجاعيکه توسط م يعيطبن منابع يمخاطره نفر

 يشد تا با بررس يو رهبر انجام شده است؛ سع ينيحس

 ي  نحوه اثر گذاريمفهوم و ابعاد توسعه نهاد

که در  ييخوب را در کشورها يحکمرانهاي  مولفه

. کند ييقرار دارند شناسا يعين منابع طبيمخاطره نفر

 (73  ص1390  ينيا  حسيرشجاعيم)

 عنوا  با يا مطالعه در( 1386) عباسپور و رهنود 

 تالش را يآ  در ا ياده سازيت خوب و امکا  پيحاکم

 تيحاکم يهايژگيو و مفهوم نييتب ضمن تا نمودند

 دهند ارائه را يمدل آ  يسازادهيپ خصوص در خوب 

 رهنود) .است شده نيتدو يمعمار کرديرو با که

 (03  ص1386 عباسپور و

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/81338/%d9%81%d8%b1%d8%ac_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/81338/%d9%81%d8%b1%d8%ac_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/81339/%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/81339/%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/81338/%d9%81%d8%b1%d8%ac_%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87_%d8%b1%d9%87%d9%86%d9%85%d9%88%d8%af
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/81339/%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/81339/%d8%a8%d8%a7%d9%82%d8%b1_%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d9%be%d9%88%d8%b1
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خود تحت  ي( در مطالعه 1390) ييو اعال يميمق

 نقش و خوب حكمراني شاخصهاي عنوا  سنجش

 هاي شاخص يآ   به بررس ارتقاي الكترونيف در دولت

 بر دولت الكترونيف استقرار تأثير و خوب حكمراني

 .است دولتي سازمانهاي در حكمراني شاخصهاي

 (182  ص1390  ييو اعال يميمق)

 

 خوب يمرانحکهاي  شاخص

مدل  يهمانطوركه در مقدمه اشاره شد  ابعاد بوم

کتر رهنورد د هيطبق نظر را يدر ا خوب يحکمران

دار  مشارکت يپا يو تعال ييعبارتند از: توسعه گرا

  يي  قانو  گرايي  ارزش گراييو شراکت گرا ييجو

 . ييو پاسخگو ييعدالت گرا

 در بنابراين .باشنديدگاه کال  مين ابعاد از ديا

 كاوش و نگاه لنو پژوهش  بايد اين موضوع راستاي

 تر حساس كمي را خوب حكمراني ابعاد و شاخصها

 سطح يعني خردتر  سطحي در را اين ابعاد و كرد

لذا در ادامه .قرار داد ارزيابي و بررسي مورد سازماني 

و  شود ميپرداخته ها  مولفه ياتيف عمليابتدا به تعر

در سطوش  يبررس يراب يسپس از هر بعد شاخص

 گردد. يانتخاب م يسازمان

 

 دار:يپا يو تعال ييتوسعه گرا .1

مردم در  يسطح زندگ يفيو ک يمنظور بهبود کم

کشور   يانسان يروينهاي  تيابعاد مختلف  بهبود قابل

به عنوا   ير دولتيغهاي  کم  به توسعه بخش

ست از عوارض يط زيتوسعه دولت  حفظ مح يبازوها

 و توسعه.از رشد  يناش

ن بعد يا يبرا يکه در سطوش سازمانهايي  شاخص

 عبارتند از: شوند ميه يخوب ارا ياز مدل حکمران

  حفظ يي  فقر زدايي  رفاه گرايتوسعه منابع انسان

  ييت گراي  امنيت و نوآوريست  خالقيط زيمح

 يشگامي  پيي  دانش گرايي  رقابت جوييسرامد گرا

 .يبر فناور يمبتن

 :ييو شراکت گرا ييمشارکت جو .2

و  يکرد حفظ منافع مليبا رو يم روابط خارجيتنظ

م ينقش فعال و موثر در منطقه و جها  و تنظ يفايا

  شراکت ييبر مشارکت جو يرابطه دولت و مردم مبتن

 .يندگي  اعتماد متقابل  و نماييجو

ن بعد يا يبرا يکه در سطوش سازمانهايي  شاخص

 عبارتند از: شوند ميه يخوب ارا ياز مدل حکمران

  ي  خدمت گواريو جهان يمنطقه ا ييتعامل گرا

ع قدرت  ي  توزي  توانمند سازيشهروند مدار

 مردم. يمردم  ندا يندگينما

 :ييارزش گرا .3

 ياز سو ي  و ملي  انقالبياسالم يت ارزشهايرعا

 .ا  شهروندا يق آنها در ميحکومت و تعم

بعد از ن يا يبرا يکه در سطوش سازمانهايي  شاخص

عبارتند از:اخالق  شوند ميه يخوب ارا يمدل حکمران

  ياجنماع يت پروري  مسولي  ارزش اسالمييگرا

ن پژوهش يکه در ا يي  استقالل گراييخانواده گرا

 يدر سطح سازمان يبررس يبرا ييشاخص اخالق گرا

 انتخاب شده است.

 :ييقانو  گرا .4

 يکه کارگوارا  و مردم به قواعد اجتماع يحدود

کنند  و به  يم يسادگيت آ  ايحاکم يباور داشته و برا

 .يگذار يت خط و مشيفيطور خاص ک

ن بعد يا يبرا يکه در سطوش سازمانهايي  شاخص

عبارتند از:  شوند ميه يخوب ارا ياز مدل حکمران

ت حقوق مردم  يت مقررات  رعايفيت قانو   کيحاکم

 کنترل فساد.

 :ييعدالت گرا .5

 يبرابر براهاي  جاد فرصتيحکومت در ا ييتوانا

در انتخاب  يسته ساالريشهروندا   استقرار شا

 .يرا  دولتيکارمندا  و مد

ن بعد يا يبرا يکه در سطوش سازمان ييها شاخص

عبارتند از:  شوند ميه يخوب ارا ياز مدل حکمران

 يسته ساالريت  شايو شمول يبرابر
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داشته که حکومت به انتظارات مردم توجه  يحدود

 يآنها تالش کند  اطالع رسان يبرآورده ساز يو برا

 يرد  و آزاديت عملکرد دولت صورت گيشفاف يبرا

 وجود داشته باشد.ها  ا   اجتماعات و رسانهيب

ن بعد يا يبرا يکه در سطوش سازمانهايي  شاخص

عبارتند از:  شوند ميه يخوب ارا ياز مدل حکمران

رهنورد  ) تيف  توجه و واکنش  شفاين آزاديتام

 .(51  ص 1390

 

 پژوهش يشناسروش 

شده است ابتدا با استفاده از  ين مطالعه سعيدر ا

 4و با در نظر گرفتن ها  داده يل پوششي  تحليتکن

نه پرسنل  ينه مطالبات مشکوک  هويشامل هو يورود

 3ن يوات شعبه و همچنينه تجهيه و هوينه سرمايهو

 يالت بانکيسهشامل درآمد  حجم سپرده و ت يخروج

کارا  ين  واحدهايشعبه از بان  رفاه استا  قوو 22در 

کارا به هاي  با مشخص شد  واحد.ميرا مشخص کن

ن يکه ب يا رفته و با پرسشنامهها  ن واحديا سراغ

ل يه و تحليو تجو شود ميع يا  توزيکارکنا  و مشتر

  از يوا  توجه به هر يج بدست آمده  مينتا

کارا هاي  وب را در واحدخ يحکمرانهاي  شاخص

 م.يکن مي مشخص

نه محاسبه يمناسب و کارآمد در زم ياز ابوارها يکي

هاي  ن مشخص نمود  واحديو همچنها  واحد ييکارا

  يباشد که به عنوا   يها م داده يل پوششيکارا  تحل

 يواحدها ييبه منظور محاسبه کارا ير پارامتريروش غ

روزه استفاده از ام .شود ميرنده استفاده يم گيتصم

در حال  ياديها با سرعت ز داده يل پوششي  تحليتکن

ع مختلف يسازمانها و صنا يابيگسترش بوده و در ارز

مارستانها  مراکو ي  پست  بيمانند صنعت بانکدار

استفاده .ها و.. شگاهيروگاهها  پاالي  نيآموزش

 يو کاربرد ياز جنبه تئور ياديز يها توسعه.شود مي

ها اتفاق افتاده که  داده يل پوششيتحل يدر مدلها

قتر يدق يريبه کارگ يشناخت جوانب مختلف آ  را برا

 کند. ير مياجتباب ناپذ

 عبارتند از: DEA روش ياياز موا يبرخ

در اين روش واحد اندازه گيري حساس نيست و  .1

 .توانند داراي واحدهاي مختلفي باشند ها مي نهاده

ي  روش مديريتي است که کارايي  DEA روش .2

کند و  مي واحدها را  به طور نسبي اندازه گيري

 .کند مي راهکارهاي مديريتي ارائه

  به مقايسه واحدها با يکديگر DEA روش .3

پردازد و از ايده ال گرايي محض به دور  مي

 .است

کند و  مي فقط کارايي را مشخص DEA روش .4

ي که اندازه گيرهاي  نقطه ضعف ساير سيستم

کنند  ندارند و کارا  مي نوعي مطلق گرايي را دنبال

 .بود  در ي  الگو ي  کميت دست يافتني است

 (2011و همکارا    يد طالشيسع)

 CCR الگوي به دوبه طور کلي  DEA الگوهاي

سنجش  ين مطالعه برايدر ا.شوند مي ميتقس BCCو

استفاده شده است و  BCCاز مدل ها  واحد ييکارا

 شده اند: ير نام گذاريبه صورت زرها يمتغ

x1نه مطالبات مشکوکي:هو x2نه پرسنلي: هو 

x3هينه سرماي: هو x4وات شعبه ينه تجهي: هو 

y1درآمد : y2حجم سپرده : 

y3يالت بانکي: تسه 

 ,x1, x2) ها يو خروج يه ورودياطالعات مربوط 

x3, x4, y1, y2, y3يهفته جمع آور 8ا  ي( در پا 

به صورت جدول  1ال اطالعات شعبه مث يبرا.اند شده

 باشند: ير ميز
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 1هفته شعبه  8( اطالعات 1) جدول

 8هفته  7هفته  6هفته  5هفته  4هفته  3هفته  2هفته  1هفته  

x1 3427 3567 3729 3409 3422 3173 3602 3028 

X2 3980 3856 4083 4152 4012 3959 4274 3939 

X3 4329 4350 4382 4398 4353 4420 4403 4321 

X4 3393 3430 3481 3510 3525 3599 3640 3639 

Y1 8940 8893 8930 8844 8921 8972 8893 8970 

y2 5800 5833 5840 5892 5842 5840 5842 5850 

Y3 7530 7522 7539 7498 7512 7479 7505 7512 

 

 (DMU) ن اطالعات بدست آمده از هر شعبهيانگيم

 ده است.محاسبه ش 1وست يدر پ

 2وست يانس شعب مختلف در پين واريهمچن

 باشد مي موجود

شعب  يي  کاراBCCب با استفاده از مدل ين ترتيبد

 (.2جدول ) ر بدست آمديمختلف به صورت ز

عبارتد از  BCCکارا طبق مدل هاي  لذا واحد

 .22و  19و  15و 13و 8و 4و 3و1هاي  واحد

ن يکارا به سراغ اهاي  با مشخص شد  واحد

ع ين کارمندا  توزيکه ب يرفته و با پرسشنامه اها  واحد

ت هر شعبه يوا  توجه و اهميشد  اطالعات مربوط به م

ده شد و در يخوب سنج يحکمرانهاي  شاخصبه 

 AHP يل سلسله مراتبيند تحليت با استفاده از فراينها

 .شود ميمشخص ها  ت شاخصياز اولو يبيترت
 

 AHP روش

 تحليل فرايند 1971 لسا در ساعتي ال توماس

 (.1378   توفيق) كرد ابداع را مراتبي سلسله

 براي مراتبي سلسله چارچوب يف روش اين 

 يف بر عوامل اثرگذار تمامي مند نظام كامال تحليل

 تدوين را اصولي وها  رويه و ديده تدارك را مساله

 انتخاب ممكن جواب بهترين چندين گوينه  از تا كند مي

 روش كار مبناي.(1377اصغرپور ) شود

AHPپرسش ي وسيله به كه است زوجيهاي  مقايسه 

 گردآوري نياز مورد اطالعات مصاحبه  با يا نامه

 اي مقايسه طيف مراتبي  سلسله تحليل فرايند.شود مي

 جدول در ساعتي معروف طيف.كند مي استفاده را 9-1

 همكارا   و كتابي) است مشاهده قابل (3) شماره

1384.)

 تصميم گيرندههاي  ( کارايي واحد2) جدول

DMUs BCC DMUs BCC 

DMU1 1 DMU12 714386/0 

DMU2 978059/0 DMU13 1 

DMU3 1 DMU14 927497/0 

DMU4 1 DMU15 1 

DMU5 956147/0 DMU16 962111/0 

DMU6 605008/0 DMU17 844298/0 

DMU7 924578/0 DMU18 868739/0 

DMU8 1 DMU19 1 

DMU9 954965/0 DMU20 967634/0 

DMU10 980962/0 DMU21 976345/0 

DMU11 765508/0 DMU22 1 
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 يف پرسشنامه ساعتي( ط3) جدول

 توضيح jنسبت به  iوضعيت مقايسه  ارزش اولويتي

اهميت برابر دارد و يا ارجحيتي نسبت به هم  jنسبت به  iشاخص  Equally Preferredترجيح يکسا   ۱

 ندارند.

 کمي مهمتر است. jنسبت به  iگوينه يا شاخص  Moderately Preferredح کمي مرج ۳

 مهمتر است. jنسبت به  iگوينه يا شاخص  Strongly Preferredخيلي مرجح  ۵

 است. jداراي ارجحيت خيلي بيشتري از  iگوينه  Very strongly Preferredخيلي زياد مرجح  ۷

 نيست. jمطلقًا مهمتر و قابل مقايسه با  jاز  iنه گوي Extremely Preferredکاماًل مرجح  ۹

 ۷  بيانگر اهميتي زيادتر از ۸مثال .دهد ميارزشهاي بينابين را نشا   بينابين ۶-۴-۲-8

 است. iبراي  ۹تر از  وپايين

 

هاي  شاخص بندي اولويت به يابي دست براي

افوار  نرم زوجي هاي  مقايسه از خوب يحکمران

 كه اين به توجه با.شود مي به کار برده ويژههاي  تصميم

 يحکمران شاخص بندي اولويتتحقيق  در كار مالك

 AHP روش رو اين از کارا بوده  يخوب در سازماها

مورد استفاده قرار ها  شاخص اين بندي اولويت براي

 رد.يگ يم

 

 پژوهش يهاافتهي

مطالعه شده  کارمندا  شعبات کارا در  يجامعه امار

نفر  41ن بوده که تعداد انها يستا  قووبان  رفاه ا

ن افراد ين گروه اشراف کامل ايل انتخاب ايدل.باشديم

شتر از ينکه بيرامو  خود بوده و ايط پينسبت به مح

وا  توجه سازما  به تحقق ير افراد قادر به درک ميسا

 باشند.يخوب م يحمران هاي شاخص

جامعه با توجه به نام شعبه بان  طبقه  ياعضا

ه ينفر است که  11شامل  ينمونه آمار.شده اند يبند

انتخاب  ين جامعه امارياز ب يطبقه ا يروش تصادف

 شده اند.

 جدول در معيارها و توصيف تشريح چگونگي

 قضاوتهاي. است شده كشيده تصوير به (4) شماره

 ميانگين احتساب با بعد ي مرحله در نتايج نخبگا  از

 افوار ب نرمقال در نخبگا هاي  قضاوت هندسي

 . گرفت قرار ويژههاي  تصميم

از  آمده دست به زوجيهاي  مقايسه ماتريس جدول

 جدول در كارشناس 11هاي  قضاوت هندسي ميانگين

 در تحقيق اصلي و سوال بوده مشاهده ( قابل5) شماره

 :است شرش بدين موفقهاي  شركت بندي اولويت

 ييد  به کارايرس يبرا شاخص ت هريدرجه اهم»

 بندي اولويتب بوده و يبه چه ترت حدها و سازمانهاوا

 «چگونه است؟ها  شاخص

 نرم ( وارد5) از جدول آمده دست به امتيازهاي

ت يت وز  اولويويژه شده و در نهاهاي  تصميم افوار

 ( بدست آمده است.6) هر شاخص به صورت جدول
 

 شاخصها ( تشريح4) جدول
 توسعه گرايي و تعالي پايدار 1

 کت جويي و شراکت گراييمشار 2

 ارزش گرايي 3

 قانو  گرايي 4

 عدالت گرايي 5

 پاسخگويي 6
 

 خوب يحکمران هاي شاخص زوجيهاي  مقايسه (5) جدول

6 5 4 3 2 1  

5 25 4 5 5 1 1 

2 17 33 2 1  2 

2 17 33 1   3 

25 17 1    4 

4 1     5 

1      6 
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 شاخصها بندي اولويت: 4جدول

اوزان حاصله  شاخص ها

 از نرم افزار

 رتبه بندي

 5 149/0 توسعه گرايي و تعالي پايدار

 6 108/0 مشارکت جويي و شراکت گرايي

 3 173/0 ارزش گرايي

 2 186/0 قانو  گرايي

 4 167/0 عدالت گرايي

 1 217/0 پاسخگويي

 

 شنهادهايو پ يريگ جهينت

 وز   شود مي مشاهده دادهها نتايج به توجه با

براي توسعه  ترتيب به خوب حكمراني هاي خصشا

و  يي  مشارکت جو149/0دار برابر يپا يو تعال ييگرا

 173/0برابر  يي  ارزش گرا108/0برابر  ييشراکت گرا

و 167/0برابر  يي  عدالت گرا186/0برابر يي  قانو  گرا

 .باشد مي 217/0برابر  ييپاسخگو

عبارتند از : ها  ت شاخصيب اولوين ترتيبد

  يي  عدالت گراييارزش گرا يي  قانو  گرايياسخگوپ

ت مشارکت يدار و در نهايپا يو تعال ييتوسعه گرا

 .ييو شراکت گرا ييجو

همچو   يمينو از مفاه يتيخوب روا يحکمران

  مشارکت و يي  حقوق بشر  پاسخگويدموکراس

به  ين حال چارچوبيت قانو  است و در عيحاکم

کجا يف و ارزشها در ن اهدايکه همه ا دهد ميدست 

  ييو همسو ييجاد حداکثر همگرايو با ا شوند ميجمع 

  ياسياعم از توسعه اقتصادي  س ياهداف توسعه انسان

 .شود ميت مردم دنبال يبا محور يو فرهنگ ياجتماع

خوب  يحکمران هاي شاخص ينکه تماميضمن ا

بهتر و اثر  ياجرا يکن برايباشند  ل مي تيمهم و با اهم

د  به يرس ين برايخوب و همچن يحکمران بخش تر

توانند تمرکو  مي ها سازما  شود ميشنهاد يباالتر پ ييکارا

ن يکه در اها  ن شاخصيمهم تر يشتر بر رويخود را ب

 مطالعه به آنها پرداخته شد معطوف دارند.

 بهتر چه هر انجام براي پژوهش اين پيشنهادهاي

 :ددگر مي هيزير ارا به شرش آتيهاي  تحقيق

 توسط خوب يحکمران هاي شاخص بندي اولويت .1

 بورگتر انجام شود. يدولت يدر سازماها نخبگا 

خوب را  يحکمران هاي شاخص بندي اولويت .2

ر روشها انجام يو سا يفازهاي  توا  به روش يم

 داد.

 ي  در تمامينود ينده اينکه در ايد به ايبا ام

 هاي شاخصکشور به  يو خصوص يدولت يسازمانها

 ينده ايخوب بها داده شود و به سمت آ يمرانحک

 م.يروشن تر گام بردار
 
 
 و ماخذ منابع

چند  يريم گيتصم  1377  اصغرپور  محمد جواد

 اره  انتشارات دانشگاه تهرا يمع

را   يمد يبرا يم سازيتصم  1378  اصغر يق  عليتوف

 .يت صنعتيريتهرا   سازما  مد

حکومت  يهايژگيو  1386 ن ي  محمدحسيديجمش

قدس سره  فصلنامه  ينيمطلوب از منظر امام خم

 9ن  شماره يمت

در  ين مفهوم خوبييتب  1388ندا    يسروش  نفر  دباغ

  سال اول  يت دولتيريه مديخوب  نشر يحکمران

 3شماره 

 يبرا يت دولتيريمد يالگو  1390فرج اهلل    رهنورد

ه ينشر  1404 زاندا چشم ت ترازيتحقق حاکم

 6  شماره يت دولتيريمد ازچشم اند

ت يحاکم  1386رهنورد  فرج اهلل  عباسپور  باقر  

را   مجله يآ  در ا ياده سازيخوب و امکا  پ

 55ت  شماره يريمطالعات مد

خوب   يحکمران  1383ن  ي  محمد حسيزارع

قات يرا   مجله تحقيت وحکومت درايحاکم

 40  شماره يحقوق

 لت يفض  يحسنو   مي  رنجبر  هماي  مرتضيسامت

خوب بر شاخص  ير حکمرانيل تأثيتحل  1390
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  مطالعه موردي: کشورهاي جنوب يتوسعه انسان

رشد و توسعه  يا  فصلنامه پژوهشهايآس يشرق

   سال اول  شماره چهارمياقتصاد

نو  يخوب مفهوم ي  حکمران1385  يمهد  يصانع

  ر  سال هفدهمي  ماهنامه تدبيت دولتيريدرمد

  178شماره 

 طاهري  ناصري  اسماعيل محمد انصاري   سعيد كتابي 

 با مناسب بازاريابي انتخاب آميخته  1384  مظفر

ريوي  برنامه رويكرد با AHPتكنيف  از استفاده

 و اداري علوم دانشكده مجله.بازاريابي استرتژيف

 36اصفها   شماره  دانشگاه اقتصاد

  1390  ي  مصطفياردکان ييد محمد  اعالي  سيميمق

حكمراني خوب ونقش دولت هاي  سنجش شاخص

 يت فناوريريالكترونيف درارتقاي آ   مجله مد

 8اطالعات  دوره سوم  شماره 

 يمهد ي  حکومت جهان1386    ناصريرازيمکارم ش

 اول جوا   جلد عج(  انتشارات نسل)

 يه حکمرانيبر نظر يمقدمه ا  1385  احمد  يدريم

  سال ياه اجتماعرف يپژوهش يخوب  فصلنامه علم

 22ششم  شماره 

  1390فرهاد    ن  رهبريحس.ينيا  حسيرشجاعيم

 يحکمرانهاي  ا  مولفهيم يشناخت روابط عّل

ن منابع يمخاطره نفر در يخوب در کشورها

  سال هفتم  ياقتصادهاي  استي  مجله سيعيطب
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