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چکيده
حكمراني خوب از جمله مباحث تازه ايست كه در دو دهه اخير توجه محافل علمي و بين المللي جهان را به خوود
معطوف نموده است.براي تحقق حکمراني خوب مشخصههايي عنوان شده انود.بي شو

وزن و اهميوت هور يو

از

مشخصهها براي دست يافتن به حاکميت مطلوب با هم تفاوت دارند.سوال اصلي اين تحقيوق ايون اسوت كوه درجوه
اهميت هر شاخص براي رسيدن به کارايي واحدها و سازمانها به چه ترتيب بوده و اولويت بندي شاخصها چگونوه
است؟ در اين مقاله که به دست آمده از تحقيقات ميداني است سعي شده شاخصهاي حکمراني خوب ،بوه صوورت
ريشه اي مطالعه شوند ،سپس با استفاده از تکني

تحليل پوششي دادهها ( )DEAواحدهاي کارا را از بين واحدهواي

ديگر مشخص نموده و در نهايت با استفاده از تكنيو

فراينود تحليول سلسوله مراتبوي ( )AHPاولويوت بنودي بوين

شاخصها در سازمانهاي کارا انجام شود.جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کاکنان شعب بان

رفاه استان قزوين

( )N=41ميباشد.در پايان نتايج مطالعه حاكي از آن است كه از ميان  6شاخص مطور شوده حکمرانوي خووب ،بوه
ترتيب :پاسخگويي ،قانون گرايي و ارزش گرايي در اولويتهاي اول تا سوم قرار ميگيرند.
واژگان کليدي :حکمراني ،حکمراني خوب ،کارايي ،تحليل پوششي دادهها ،فرايند تحليل سلسله مراتبي
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ويژگيهاي حکمراني خوب به ارائه تعريف از آن

مقدمه
يکي از مباحث بسيار مهم و در عين حال جديد که

پرداخته اند.آنان معتقدند حکمراني خوب داراي

از دهه  1980به بعد در ادبيات توسعه مطر شده،

ويژگيهاي زير است (تايلور،2000،ص:)110

موضوع حکمراني خوب است.اين مساله به ويژه در

الف) وجود و تقويت ساختارهاي دمکراتي

کشورهاي در حال توسعه در راستاي استقرار و نهادينه
سازي جامعه مدني درسياستهاي مربوط به اعطاي
کم ها از جايگاه ويژه اي برخوردار شده است.مفهوم

در

جامعه؛
ب) شفافيت ،پاسخگويي ،هوشمندي و توسعه
مشارکت جويانه؛

حکمراني خوب به جهت جديد بودن آن با تعبير و

ج) توجه و واکنش به در خواستهاي شهروندان؛

تفسيرهاي متفاوتي مواجه بوده است ،برخي افراد يا

د) ايجاد خط و مشيهاي مناسب اقتصادي براي تسهيل

نهادها آن را با ويژگيهايش تعريف ميکنند
(کارشناسان بان

جهاني) ،و برخي ديگر آن را با

عناصرش معرفي مينمايند( .فرازمند،1999،ص.)59

توسعه؛
هو) احترام به قانون و حاکميت قانون.
حکمراني خوب ي

اصطال هنجاريست که مي

جهاني به عنوان يکي از نهادهاي بين المللي

بايست به اقتضاي بستر تعريف شود.لذا نياز به بومي

معتبر در گزارشي که در سال  1989منتشر نموده است،

سازي حکمراني خوب بيش از پيش مورد نياز

براي اولين بار حکمراني خوب را به عنوان ارائه

است.هرچند ايده حاکميت خوب در مفهوم کلي آن در

خدمات عمومي کارآمد ،نظام قضايي قابل اعتماد و نظام

ايران مطر شده است ،ويژگي برجسته و پايدار نظام

اداري پاسخگو تعريف نموده است (استوو،1992،

سياسي ايران" اسالميت" حکومت آن است (رهنورد و

ص)390

عباسپور ،1386 ،ص .)26

بان
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در برنامه ريزي توسعه سازمان ملل (،)1UNDP

در حاکميت مطلوب اسالمي دو الگو به عنوان
الگوهاي مبنا قابل ارائه هستند.

حکمراني همان اعمال قدرت سياسي ،اقتصادي و اداري

الگوي اول الگوي حکمراني خوب از ديدگاه امام

براي مديريت امور کشور در کليه سطو ميداند (برنامه

خميني ميباشد که شاخصهاي حکراني خوب را به

توسعه سازمان ملل .)1992حکمراني خوب بر اساس

صورت زير بيان نموده اند:

تعريف اين نهاد شامل مکانيزم ها ،فرآيندها و نهادهايي

پاسخگويي ،عدالت گرايي ،خدمت گزاري،

است که به واسطه آنها شهروندان ،گروهها و نهادهاي

مصلحت گرايي ،مشارکت جويي ،نظارت پذيري،

مدني منافع خود را دنبال ،حقوق قانون ي خود را اجرا

نظارت پذيري ،اخالق گرايي ،اخالق گرايي

ميکنند و تعهدات شان را برآورده ميسازند و تفاوت

(جمشيدي ،1386 ،ص .)18

شان را تعديل ميکنند.
در تعريف ديگري حكمراني خوب شامل ساز و

الگوي دوم بر مبناي نظريه دکترين مهدويت ميباشد
که شاخصهاي آن به عبارتند از:

كارها ،فرايندها و نهادهائي است كه به واسطه آنها به

جهانگرايي (جهانشمولي) ،عدالت گرايي و

شهروندان ،گروهها و نهادهاي مدني منافع خود را دنبال،

مساوات ،امنيت گرايي ،توسعه گرايي (سازندگي)،

حقوق قانوني خود را اجرا ميكنند و تعهداتشان را

دانش گرايي ،رفاه گرايي ،تعالي جويي (آيت ا...مکارم

برآورده ميسازند و تفاوتشان را تعديل ميكنند

شيرازي ،1386 ،ص .)65بر اين اساس ،دکتر رهنورد

(صانعي ،1385 ،ص .)26گروهي از محققان نيز با بيان

شاخصهاي مدل حکمراني خوب در ايران را با توجه
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به دو الگوي فوق به صورت زير معرفي نموده اند:

است ،اثر مثبت و به لحاظ آماري کامالً معني دار بر

توسعه گرايي و تعالي پايدار ،مشارکت جويي و

 HDIدارد( .سامتي ،رنجبر و محسني ،1390 ،ص)27

شراکت گرايي ،ارزش گرايي ،قانون گرايي ،عدالت

زارعي ( )1383در پژوهشي با عنوان حکمراني

گرايي و پاسخگويي (رهنورد ،چشم انداز مديريت

خوب،حاکميت و حکومت در ايران به بررسي نظري

دولتي ،1390 ،ص.)51

در باب حکمراني خوب پرداخته و کوشيده است با

هدف از اين پژوهش اين است که مشخص شود

توجه به حاکميت سياسي در ايران به تحقق اين شکل

آيا شاخصهاي حکمراني خوب در سازماهاي دولتي

از حکمراني در ايران به پردازد.وي نتيجه گرفته که

اولويتي نسبت به هم دارند؟ و در صورت مثبت بودن

حاکميت سياسي در ايران از اين نظريه فاصله دارد

جواب ترتيب اولوبت شاخصها چگونه است؟

(زارعي ،1383 ،ص.)68
ميدري ( )1383نيز در پژوهش خود کوشيد روند
شکل گيري نظزيه حکمراني خوب را بررسي

پيشينه تحقيق
حکمراني خوب و توسعه انساني در ايالتهاي

دولت حداکثري و عدم توفيق اين نظريات سبب خلق

هندوستان اثر حکمراني خوب بر توسعه انساني را در

نظريه حکمراني مطلوب شده است (ميدري،1385 ،

هندوستان طي دو دهه اخير با استفاده از روش دادههاي

ص.)276

تابلويي مورد بررسي قرار داده اند.در اين مطالعه از

دباغ و نفري ( )1388در مطالعه تبيين مفهوم خوبي

شاخص ترکيبي حکمراني خوب به عنوان متغير

در حكمراني خوب ،شاخصهاي خوبي را در

توضيحي استفاده شده است .نتايج اين مطالعه نشان

حکمراني خوب تشريح نموده اند( .دباغ و نفري،

ميدهد که حکمراني خوب و توسعه انساني دورههاي

 ،1388ص)9

پيشين ،توسعه انساني فعلي را در هندوستان تعيين مي
کند( .رودرا و سانيال ،2011 ،ص)3

در پژوهش ديگري تحت عنوان شناخت روابط
علّي ميان مولفههاي حکمراني خوب در کشورهاي در

( )2003ارتباط حکمراني ،کيفيت

مخاطره نفرين منابع طبيعي که توسط ميرشجاعيان

نهادي و رشد اقتصادي را بررسي نمودند.اين مطالعات

حسيني و رهبر انجام شده است؛ سعي شد تا با بررسي

نشان ميدهند بهبود شاخصهاي حکمراني خوب

مفهوم و ابعاد توسعه نهادي ،نحوه اثر گذاري

اثرات مستقيمي هم بر توسعه اقتصادي و هم بر توسعه

مولفههاي حکمراني خوب را در کشورهايي که در

انساني دارد( .کناک و فن  ،2003 ،ص)594

مخاطره نفرين منابع طبيعي قرار دارند شناسايي کند.

کناک و فن

سامتي ،رنجبر و محسني ( )1390در مطالعه اي با

(ميرشجاعيان حسيني ،1390 ،ص)73

عنوان تحليل تأثير حکمراني خوب بر شاخص توسعه

رهنود و عباسپور ( )1386در مطالعهاي با عنوان

انساني مطالعه موردي :کشورهاي جنوب شرقي آسيا در

حاکميت خوب و امکان پياده سازي آن در ايران تالش

دوره زماني  2009-2000با استفاده از دادههاي ترکيبي

نمودند تا ضمن تبيين مفهوم و ويژگيهاي حاکميت

به بررسي اثر شاخصهاي حکمراني خوب بر شاخص

خوب ،در خصوص پيادهسازي آن مدلي را ارائه دهند

توسعه انساني ميپردازند.نتايج حاصل از تخمين مدلها

که با رويکرد معماري تدوين شده است( .رهنود

نشان ميدهد که کيفيت حکمراني خوب که از طريق

و عباسپور ،1386،ص)30

ميانگين موزون شاخصهاي حکمراني محاسبه شده

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

رودرا و سانيال ( )2011در مطالعه اي با عنوان

نمايد.وي معتقد است که دو نظريه دولت حداقلي و
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مقيمي و اعاليي ( )1390در مطالعه ي خود تحت

.2

مشارکت جويي و شراکت گرايي:

عنوان سنجش شاخصهاي حكمراني خوب و نقش

تنظيم روابط خارجي با رويکرد حفظ منافع ملي و

در ارتقاي آن ،به بررسي شاخصهاي

ايفاي نقش فعال و موثر در منطقه و جهان و تنظيم

بر

رابطه دولت و مردم مبتني بر مشارکت جويي ،شراکت

دولت الكتروني

حكمراني خوب و تأثير استقرار دولت الكتروني

شاخصهاي حكمراني در سازمانهاي دولتي است.
(مقيمي و اعاليي ،1390 ،ص)182

جويي ،اعتماد متقابل ،و نمايندگي.
شاخصهايي که در سطو سازماني براي اين بعد
از مدل حکمراني خوب ارايه ميشوند عبارتند از:

شاخصهاي حکمراني خوب
همانطوركه در مقدمه اشاره شد ،ابعاد بومي مدل
حکمراني خوب در ايران طبق نظريه دکتر رهنورد

تعامل گرايي منطقه اي و جهاني ،خدمت گزاري،
شهروند مداري ،توانمند سازي ،توزيع قدرت،
نمايندگي مردم ،نداي مردم.

عبارتند از :توسعه گرايي و تعالي پايدار ،مشارکت

.3

جويي و شراکت گرايي ،ارزش گرايي ،قانون گرايي،

رعايت ارزشهاي اسالمي ،انقالبي ،و ملي از سوي

عدالت گرايي و پاسخگويي .

ارزش گرايي:

حکومت و تعميق آنها در ميان شهروندان.
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اين ابعاد از ديدگاه کالن ميباشند.بنابراين ،در

شاخصهايي که در سطو سازماني براي اين بعد از

راستاي موضوع اين پژوهش ،بايد لنز نگاه و كاوش

مدل حکمراني خوب ارايه ميشوند عبارتند از:اخالق

شاخصها و ابعاد حكمراني خوب را كمي حساس تر

گرايي ،ارزش اسالمي ،مسوليت پروري اجنماعي،

كرد و اين ابعاد را در سطحي خردتر ،يعني سطح

خانواده گرايي ،استقالل گرايي که در اين پژوهش

سازماني ،مورد بررسي و ارزيابي قرار داد.لذا در ادامه

شاخص اخالق گرايي براي بررسي در سطح سازماني

ابتدا به تعريف عملياتي مولفهها پرداخته ميشود و

انتخاب شده است.

قانون گرايي:

سپس از هر بعد شاخصي براي بررسي در سطو

.4

سازماني انتخاب ميگردد.

حدودي که کارگزاران و مردم به قواعد اجتماعي
باور داشته و براي حاکميت آن ايسادگي ميکنند ،و به

.1

توسعه گرايي و تعالي پايدار:

طور خاص کيفيت خط و مشي گذاري.

منظور بهبود کمي و کيفي سطح زندگي مردم در

شاخصهايي که در سطو سازماني براي اين بعد

ابعاد مختلف ،بهبود قابليتهاي نيروي انساني کشور،

از مدل حکمراني خوب ارايه ميشوند عبارتند از:

به توسعه بخشهاي غير دولتي به عنوان

حاکميت قانون ،کيفيت مقررات ،رعايت حقوق مردم،

کم

بازوهاي توسعه دولت ،حفظ محيط زيست از عوارض
ناشي از رشد و توسعه.
شاخصهايي که در سطو سازماني براي اين بعد
از مدل حکمراني خوب ارايه ميشوند عبارتند از:
توسعه منابع انساني ،رفاه گرايي ،فقر زدايي ،حفظ

کنترل فساد.

.5

عدالت گرايي:

توانايي حکومت در ايجاد فرصتهاي برابر براي
شهروندان ،استقرار شايسته ساالري در انتخاب
کارمندان و مديران دولتي.

محيط زيست ،خالقيت و نوآوري ،امنيت گرايي،

شاخصهايي که در سطو سازماني براي اين بعد

سرامد گرايي ،رقابت جويي ،دانش گرايي ،پيشگامي

از مدل حکمراني خوب ارايه ميشوند عبارتند از:

مبتني بر فناوري.

برابري و شموليت ،شايسته ساالري
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.6

پاسخگويي:

آموزشي،

حدودي که حکومت به انتظارات مردم توجه داشته

نيروگاهها،

پااليشگاهها

و...استفاده

ميشود.توسعههاي زيادي از جنبه تئوري و کاربردي

و براي برآورده سازي آنها تالش کند ،اطالع رساني

در مدلهاي تحليل پوششي دادهها اتفاق افتاده که

براي شفافيت عملکرد دولت صورت گيرد ،و آزادي

شناخت جوانب مختلف آن را براي به کارگيري دقيقتر

بيان ،اجتماعات و رسانهها وجود داشته باشد.

اجتباب ناپذير ميکند.

شاخصهايي که در سطو سازماني براي اين بعد
از مدل حکمراني خوب ارايه ميشوند عبارتند از:

برخي از مزاياي روش  DEAعبارتند از:
 .1در اين روش واحد اندازه گيري حساس نيست و

تامين آزادي ،توجه و واکنش ،شفافيت (رهنورد،

نهادهها ميتوانند داراي واحدهاي مختلفي باشند.

 ،1390ص .)51

 .2روش  DEAي

روش مديريتي است که کارايي

واحدها را ،به طور نسبي اندازه گيري ميکند و
روش شناسي پژوهش

راهکارهاي مديريتي ارائه ميکند.

در اين مطالعه سعي شده است ابتدا با استفاده از
تکني

تحليل پوششي دادهها و با در نظر گرفتن 4

 .3روش ، DEAبه مقايسه واحدها با يکديگر مي
پردازد و از ايده ال گرايي محض به دور است.

هزينه سرمايه و هزينه تجهيزات شعبه و همچنين 3

نقطه ضعف ساير سيستمهاي اندازه گيري که

خروجي شامل درآمد ،حجم سپرده و تسهيالت بانکي

نوعي مطلق گرايي را دنبال ميکنند ،ندارند و کارا

رفاه استان قزوين ،واحدهاي کارا

کميت دست يافتني است.

در  22شعبه از بان

را مشخص کنيم.با مشخص شدن واحدهاي کارا به
سراغ اين واحدها رفته و با پرسشنامهاي که بين

بودن در ي

الگو ي

(سعيد طالشي و همکاران)2011 ،
الگوهاي  DEAبه طور کلي به دو الگويCCR

کارکنان و مشتريان توزيع ميشود و تجزيه و تحليل

و BCCتقسيم ميشوند.در اين مطالعه براي سنجش

از

کارايي واحدها از مدل  BCCاستفاده شده است و

نتايج بدست آمده ،ميزان توجه به هر ي

شاخصهاي حکمراني خوب را در واحدهاي کارا

متغيرها به صورت زير نام گذاري شده اند:

مشخص ميکنيم.

:x1هزينه مطالبات مشکوک  :x2هزينه پرسنل

يکي از ابزارهاي مناسب و کارآمد در زمينه محاسبه

 :x3هزينه سرمايه  :x4هزينه تجهيزات شعبه

کارايي واحدها و همچنين مشخص نمودن واحدهاي

 :y1درآمد  :y2حجم سپرده

کارا ،تحليل پوششي دادهها ميباشد که به عنوان ي

 :y3تسهيالت بانکي

روش غير پارامتري به منظور محاسبه کارايي واحدهاي

اطالعات مربوط يه ورودي و خروجيها ( x1, x2,

تصميم گيرنده استفاده ميشود .امروزه استفاده از

 )x3, x4, y1, y2, y3در پايان  8هفته جمع آوري شده

تحليل پوششي دادهها با سرعت زيادي در حال

اند.براي مثال اطالعات شعبه  1به صورت جدول زير

تکني

گسترش بوده و در ارزيابي سازمانها و صنايع مختلف

ميباشند:

مانند صنعت بانکداري ،پست ،بيمارستانها ،مراکز

جدول ( )1اطالعات  8هفته شعبه 1

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

ورودي شامل هزينه مطالبات مشکوک ،هزينه پرسنل،

 .4روش  DEAفقط کارايي را مشخص ميکند و
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هفته 1

هفته 2

هفته 3

هفته 4

هفته 5

هفته 6

هفته 7

هفته 8

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

ميانگين اطالعات بدست آمده از هر شعبه ()DMU
در پيوست  1محاسبه شده است.

روش AHP

توماس ال ساعتي در سال  1971فرايند تحليل

همچنين واريانس شعب مختلف در پيوست 2

سلسله مراتبي را ابداع كرد (توفيق .)1378 ،

موجود ميباشد

اين روش ي

بدين ترتيب با استفاده از مدل  ،BCCکارايي شعب
سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

مختلف به صورت زير بدست آمد (جدول .)2

چارچوب سلسله مراتبي براي

تحليل كامال نظام مند تمامي عوامل اثرگذار بر ي
مساله را تدارك ديده و رويهها و اصولي را تدوين مي

لذا واحدهاي کارا طبق مدل  BCCعبارتد از
واحدهاي 1و 3و 4و 8و13و  15و  19و .22

كند تا از چندين گزينه ،بهترين جواب ممكن انتخاب
شود

با مشخص شدن واحدهاي کارا به سراغ اين

(اصغرپور.)1377،مبناي

كار

روش

AHPمقايسههاي زوجي است كه به وسيله ي پرسش

واحدها رفته و با پرسشنامه اي که بين کارمندان توزيع

نامه يا با مصاحبه ،اطالعات مورد نياز گردآوري

شد ،اطالعات مربوط به ميزان توجه و اهميت هر شعبه

ميشود.فرايند تحليل سلسله مراتبي ،طيف مقايسه اي

به شاخصهاي حکمراني خوب سنجيده شد و در

 1-9را استفاده ميكند.طيف معروف ساعتي در جدول

نهايت با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP

شماره ( )3قابل مشاهده است (كتابي و همكاران،

ترتيبي از اولويت شاخصها مشخص ميشود.

.)1384

جدول ( )2کارايي واحدهاي تصميم گيرنده
DMUs

BCC

DMUs

BCC

0/714386

DMU12

1

DMU1

1

DMU13

0/978059

DMU2

0/927497

DMU14

1

DMU3

1

DMU15

1

DMU4

0/962111

DMU16

0/956147

DMU5

0/844298

DMU17

0/605008

DMU6

0/868739

DMU18

0/924578

DMU7

1

DMU19

1

DMU8

0/967634

DMU20

0/954965

DMU9

0/976345

DMU21

0/980962

DMU10

1

DMU22

0/765508

DMU11
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جدول ( )3طيف پرسشنامه ساعتي
ارزش اولويتي

وضعيت مقايسه  iنسبت به

۱

ترجيح يکسان

۳

کمي مرجح

توضيح

j

Equally Preferred

شاخص  iنسبت به  jاهميت برابر دارد و يا ارجحيتي نسبت به هم
ندارند.

Moderately Preferred

۵

خيلي مرجح

۷

خيلي زياد مرجح

۹

کامالً مرجح

8- ۲-۴-۶

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jکمي مهمتر است.

Strongly Preferred

گزينه يا شاخص  iنسبت به  jمهمتر است.

Very strongly Preferred

گزينه  iداراي ارجحيت خيلي بيشتري از  jاست.

Extremely Preferred

گزينه  iاز  jمطلقاً مهمتر و قابل مقايسه با  jنيست.
ارزشهاي بينابين را نشان ميدهد.مثال  ،۸بيانگر اهميتي زيادتر از ۷

بينابين

وپايينتر از  ۹براي  iاست.

براي دست يابي به اولويتبندي شاخصهاي

جدول ماتريس مقايسههاي زوجي به دست آمده از

حکمراني خوب از مقايسههاي زوجي ،نرم افزار

ميانگين هندسي قضاوتهاي  11كارشناس در جدول

تصميمهاي ويژه به کار برده ميشود.با توجه به اين كه

شماره ( )5قابل مشاهده بوده و سوال اصلي تحقيق در

مالك كار در تحقيق اولويتبندي شاخص حکمراني

اولويتبندي شركتهاي موفق بدين شر است:

براي اولويتبندي اين شاخصها مورد استفاده قرار مي

واحدها و سازمانها به چه ترتيب بوده و اولويتبندي

گيرد.

شاخصها چگونه است؟»
امتيازهاي به دست آمده از جدول ( )5وارد نرم
افزار تصميمهاي ويژه شده و در نهايت وزن اولويت

يافتههاي پژوهش
جامعه اماري مطالعه شده ،کارمندان شعبات کارا در
بان

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

رفاه استان قزوين بوده که تعداد انها  41نفر

ميباشد.دليل انتخاب اين گروه اشراف کامل اين افراد

جدول ( )4تشريح شاخصها

نسبت به محيط پيرامون خود بوده و اينکه بيشتر از

1

توسعه گرايي و تعالي پايدار

2

مشارکت جويي و شراکت گرايي

ساير افراد قادر به درک ميزان توجه سازمان به تحقق

3

ارزش گرايي

شاخصهاي حمراني خوب ميباشند.

4

قانون گرايي

5

عدالت گرايي

6

پاسخگويي

اعضاي جامعه با توجه به نام شعبه بان

طبقه

بندي شده اند.نمونه آماري شامل  11نفر است که يه

روش تصادفي طبقه اي از بين جامعه اماري انتخاب جدول ( )5مقايسههاي زوجي شاخصهاي حکمراني خوب
شده اند.

6

5

4

3

2

1

چگونگي تشريح و توصيف معيارها در جدول

5

25

4

5

5

1

شماره ( )4به تصوير كشيده شده است .قضاوتهاي

2

17

33

2

1

2

17

33

1

هندسي قضاوتهاي نخبگان در قالب نرم افزار

25

17

1

4

1

تصميمهاي ويژه قرار گرفت.

1

نخبگان از نتايج در مرحله ي بعد با احتساب ميانگين

1
2
3
4
5
6
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خوب در سازماهاي کارا بوده ،از اين رو روشAHP

«درجه اهميت هر شاخص براي رسيدن به کارايي
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جدول :4اولويتبندي شاخصها
شاخص ها

پيشنهادهاي اين پژوهش براي انجام هر چه بهتر

اوزان حاصله رتبه بندي
از نرم افزار

تحقيقهاي آتي به شر زير ارايه ميگردد:

 .1اولويتبندي شاخصهاي حکمراني خوب توسط

توسعه گرايي و تعالي پايدار

0/149

5

مشارکت جويي و شراکت گرايي

0/108

6

ارزش گرايي

0/173

3

قانون گرايي

0/186

2

عدالت گرايي

0/167

4

پاسخگويي

0/217

1

نخبگان در سازماهاي دولتي بزرگتر انجام شود.
 .2اولويتبندي شاخصهاي حکمراني خوب را مي
توان به روشهاي فازي و ساير روشها انجام داد.
با اميد به اينکه در اينده اي نزدي

در تمامي

سازمانهاي دولتي و خصوصي کشور به شاخصهاي
حکمراني خوب بها داده شود و به سمت آينده اي

نتيجهگيري و پيشنهادها

روشن تر گام برداريم.

با توجه به نتايج دادهها مشاهده ميشود ،وزن
شاخصهاي حكمراني خوب به ترتيب براي توسعه
گرايي و تعالي پايدار برابر  ،0/149مشارکت جويي و
سال هفتم /شماره بيست و يک /بهار 1395

شراکت گرايي برابر  ،0/108ارزش گرايي برابر 0/173
 ،قانون گرايي برابر ،0/186عدالت گرايي برابر 0/167و
پاسخگويي برابر  0/217ميباشد.
بدين ترتيب اولويت شاخصها عبارتند از :
پاسخگويي ،قانون گرايي ارزش گرايي ،عدالت گرايي،
توسعه گرايي و تعالي پايدار و در نهايت مشارکت
جويي و شراکت گرايي.
حکمراني خوب روايتي نو از مفاهيمي همچون
دموکراسي ،حقوق بشر ،پاسخگويي ،مشارکت و
حاکميت قانون است و در عين حال چارچوبي به
دست ميدهد که همه اين اهداف و ارزشها در يکجا
جمع ميشوند و با ايجاد حداکثر همگرايي و همسويي،
اهداف توسعه انساني اعم از توسعه اقتصادي ،سياسي،
اجتماعي و فرهنگي با محوريت مردم دنبال ميشود.

ضمن اينکه تمامي شاخصهاي حکمراني خوب
مهم و با اهميت ميباشند ،ليکن براي اجراي بهتر و اثر
بخش تر حکمراني خوب و همچنين براي رسيدن به
کارايي باالتر پيشنهاد ميشود سازمانها ميتوانند تمرکز
خود را بيشتر بر روي مهم ترين شاخصها که در اين
مطالعه به آنها پرداخته شد معطوف دارند.
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